Holsljunga

Håcksvik

Kalv

Mjöbäck

Mårdaklev

Älekulla

Älvsered

Ö. Frölunda

Överlida

Öxabäck

D U

Ä R

A L L T I D

V Ä L K O M M E N

T I L L

7
0
20

T R I V S E L B Y G D E N

Sjöarnas och skogarnas land. Här en vy tagen från Överlida mot Holsljunga.
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Välkommen till Trivselbygden! I den här tidningen har vi samlat
reportage, annonser, turistinformation och annat smått och gott
som vi hoppas att du som besökare och läsare har glädje av.
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Paradiset alldeles vid sjön, sidan 7.
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Syskonen Andersson bor på gården Lida Yttre, sidan 40.
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Man kan inte annat än trivas.

Tidningen som ger dig en bra bit av Västergötland

TRIVSELBYGDEN • 2007

2

Välkommen till Trivselbygden!
Nu gör vi tidning igen!

Inte trodde de på vårt projekt att samla tio byalag till
gemensamma aktiviter och
gemensamma mål! Ack så
fel våra belackare hade. I år
gör vi den fjärde tidningen
om Trivselbygden!
Trivselbygden startade som en
gemensam plattform för tio byalag i
Västergötlands sydspets, Holsljunga,
Håcksvik, Kalv, Mjöbäck, Mårdaklev, Älekulla, Älvsered, Östra Frölunda, Överlida och Öxabäck.
På ett upptaktsmöte i februari
2002 insåg vi att vi hade ungefär
samma problem och likartade möjligheter i våra tio orter. Alla ligger vi
mitt i naturen, långt – men inte för
långt – från stadens brus och bus.
Alla behöver vi bli fler.
För fyra år sedan gjorde vi vår första tidning. Ett ypperligt tillfälle att
visa vad vi går för, och vad vi har att
erbjuda. Den togs emot med öppna
armar. Våra näringsidkare fick en
möjlighet att visa var de finns, alla
evenemang kunde samlas på ett och
samma ställe. Reportrarna gjorde
också nedslag på olika ställen runt
om i Trivselbygden för att berätta om
olika smultronställen och annat som
händer i vår bit av Västergötland.
Jag vill passa på att rikta ett stor
tack till alla de näringsidkare vars
annonsering gjort det möjligt för oss

Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck, Mårdaklev, Älekulla, Älvsered, Östra Frölunda, Överlida och Öxabäck är de tio orterna som ingår i
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Trivselbygden.
att presentera den fjärde upplagan av
Trivselbydens tidning. Ni har förstått
vikten av att stödja era byalag och
därmed er ort på ett föredömligt sätt.
Ni har också tagit tillfället i akt att
presentera er för era framtida arbetstagare. Bra jobbat!
Vi tio byalag har enats om att
göra en tidning varje år. Men det är
inte allt vi gör tillsammans. I år

Vinnare

kunde vi för fjärde gången presentera
Årets trivselbygdare. Det är en
utmärkelse som vi märkt är en
språngbräda för stora ting. Första
året fick Eva Johansson från Joarsbo
Naturprodukter i Kalv utmärkelsen
för sitt lokala engagemang. Idag är
Eva kommunalråd i Svenljunga.
År två överraskade vi vår största
sponsor, Mjöbäcks Sparbank och
dess vd Lars-Göran Lind, med

På upptäcksfärd

Vinnare i Trivselbygdens
tävling 2006 var:
1. Svante Tidesjö, Överlida,
500:- i Roburs Kinafond
2. Ingrid Nilsson, Vessigebro,
T-shirt
3. Britt-Marie Johansson,
Överlida, T-shirt
4. Yngve Andersson, Älvsered,
T-shirt
5. Frans Lindman, Kalv, T-shirt
6. Berith Johansson, Mjöbäck,
trisslott
7. Birgitta Carlsson, Överlida,
trisslott
8. Sandra Johansson, Varberg,
trisslott
9. Gunilla Kristensson,
Ullared, trisslott
10. Anita Bengtsson,
Öxabäck, trisslott

utmärkelsen. De har sedermera också
utnämnts till Sveriges bästa bank.
Holsljunga 4H är en samling duktiga ungdomar som bland annat
anordnat ett nordiskt läger för 4Hare i lilla Holsljunga. Efter att ha blivit Årets trivselbygdare 2005 blev de
också svenska 4H-mästare!
Frågan är vart Annika Andersson,
Sveriges roligaste kvinna och född i
Mårdaklev, tar vägen när hon nu

utsetts till Årets Trivselbygdare 2006?
Läs tidningen kanske du får veta...

Jan-Anders
Fransson
Stolt
projektledare
för
Trivselbygden

Trivselbygden

Vare sig man bor i bygden eller är på besök finns det mycket att
upptäcka längs de små vägarna, på cykel eller i bil. Med lite tur kan
man få se den här synen och är man tyst och försiktig kanske han
låter sig betraktas medan han lugnt betar vidare.

Trivselbygden
– en bra bit av Västergötland. Trivselbygden består av tio
trivsamma små orter
i sydvästra hörnet av
Västra Götaland –
Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck,
Mårdaklev, Älekulla,
Älvsered, Östra Frölunda, Överlida och
Öxabäck.

Trivselbygden
– a nice part of Västergötland. Trivselbygden consists of
ten pleasant places
in the south-western
corner of Västra
Götaland –
Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck,
Mårdaklev, Älekulla,
Älvsered, Östra Frölunda, Överlida and
Öxabäck.

Unter der
Bezeichnung „Trivselbygden“ haben
sich zehn Ortschaften zusammengeschlossen, um für
die dort herrschende idyllische, „wohlige“ Lebensqualität
und Wohnkultur
beim Besucher Interesse zu wecken.
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TRIVSELBYGDEN – ett projekt i samarbete med Mjöbäcks Sparbank
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Överlida, Öxabäck. Svenljunga inkl. Hillared, Sexdrga. Tranemo inkl. Ambjörnarp, Dalstorp, Grimsås, Limmared, Ljungsarp, Länghem,
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TRIVSELBYGDEN
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Box 4025
512 04 ÖVERLIDA
Tidningen finns även tillgänglig i flertalet butiker i Trivselbygden samt på
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www.trivselbygden.se
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Gruvan är ett vackert rum i naturen
Nu ska Hembygdföreningen satsa på Gräne gruva
Holsljunga
I Brunarp söder om
Holsljunga, kör man via en
kurvig skogsväg, genom ett
grustag och uppför en
brant backe. Så är man
framme. Sedan två år finns
en bred gångväg, förut kom
man bara dit via en brant
trappa. Genom en smal
passage och så är man
inne i det gamla dagbrottet.
Det är andaktsfullt, som ett
magiskt rum, och en alldeles särskild
stämning.
Vattenfylld botten, en liten stig
runt dammen och runtom en hög
välvd stenvägg som skiftar färg och
glimrar med solens vandring.
– Det är nog kattguld, glimmer,
som gör att det gnistrar, säger Nils
Wisthammar.
Det är han och svägerskan Asta
Svensson som visar Gräne gruva.
Allan Svensson, Astas man och Nils
bror, som nu gått bort, var eldsjäl när
det gäller gruvan och dess historia.
– Han var drivande när det gäller att
göra i ordning häruppe och visa upp
den för intresserade, berättar Nils.
– Det var hans skötebarn, säger
Asta.
På vintrarna är väggen täckt av ett

Högvads BK

fruset vattenfall.
– Då hänger långa tappar av is ner
längs väggen, berättar Nils.
Förr var dagbrottet djupare, kanske åtta meter, men nedfallande sten
som sprängts loss av vatten som sipprat in i sprickor har gjort dammen
grundare, 1,5 meter djup.
Tidigare blev det ibland översvämning, men nu leder ett dräneringsrör
överskottsvatten från dammen och ut.
Med på turen är även Caroline
Göthman från Holsljunga hembygdsförening som tagit över ansvaret för Gräne gruva och det Leader+
projekt som ska utveckla gruvan som
turistmål. Den visas två gånger om
året vid Gruvans dag. Nu ingår gruvan även i Ekomuseum.

Kanske ha bröllop här
Här i detta av människan skapade
rum i naturen, har hållits friluftsgudstjänster, med dragspel och trumpet.
– Det är fantastiskt akustik här,
säger Caroline.
Och idéer hur man skulle kunna
använda gruvan finns det många.
Varför inte ha bröllop här?
Gräne gruva var en en fältspatsgruva i bruk 1899-1932. Även kvarts
bröts. Här finns också det i Sverige
mycket ovanliga, radioaktiva mineralet euxenit, ett mörkt brunsvart
mineral med metallisk glasglans. Sjuåtta man arbetade här.
– Bland annat två äldre kusiner till

mig, berättar Nils.
Själv var han bara fyra år när gruvan lades ner.
– Men de har berättat hur någon
lade in sten i ylletyg och sålde mot
värk. Det var nog snarare yllet som
hjälpte tror Nils och skrattar.
1904 var järnvägsspåret Limmared- Falkenberg förbi Brunarp färdigt
och ett stickspår fram till sjön Övre
Hallången byggdes för att frakta
fältspaten till hamnen i Falkenberg
och vidare till Tyskland för porslinstillverkning.
Nils minns rälsen ut från dagbrottet med en tippvagn. Fältspaten tippades ner till ett järnvägsspår. Det
ledde bort på en förstärkt bank över
maderna till Övre Hallången, på en
bro över en bäck och sedan drogs
vagnarna med hjälp av hästar, på
grund av den branta stigningen, upp
till järnvägsbanan.
Senare på 30-talet togs fältspaten
istället med hjälp av en pråm, till Hallvik och stationsområdet i Överlida.
Pengar att bekosta förbättringar
har hembygdsföreningen fått genom
en kulturcheck från Svenljunga kommun. Nya skyltar ska sättas upp vid
gruvan, och vid grustaget så man lättare hittar hit. Kanske ska de göra
platsen mer tillgänglig för bussar och
nya sittbänkar vid gruvan och vid
stranden.
Ann Sofie Wahlberg

Stämningsfullt och med bra
akustik. Asta Svensson,
Caroline Göthman och Nils
Wisthammar vurmar för Gräne
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
gruva.

På en skylt vid gruvan
1904 bröts 620.600 kg fältspat à
2 kronor per toneoch 837.000
kg kvarts à 0,55 öre per ton

Formationen som bildats efter
fältspatsbrytningen har blivit
både vacker och rofylld, med en
damm i mitten och stig runt om.
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Holsljunga Camping
Med 200m sandstrand!

Tel. 0325-334 53

Här finner du ...
följ oss på:
www.hogvadsbk.com

Cafe

HÖGVADS

Stugor
Mysiga
stugor finns
att hyra.

Prova vår jättegoda
isländska fisk!!!!!!!
Exempel:

Fiske

Extra fin
Havskatt *
att grilla!
Marulk*
Piggrocka
Rödspätta
Rödtungamedaljonger
med lax
• Torskrygg m.m. m.m.
•
•
•
•
•

Välkommen som medlem i

HÖGVADS PRO
... en opolitisk
pensionärsförening.
Vill du veta mer?
Ring Frideborg Johansson
tel. 0325-321 32 eller
Manfred Eberhardt
tel. 0325-322 31

Bad

Friluftsaktivieter

Manuell
charkdisk

*

Hemmagjord
potatissallad

Fyll ditt kontantkort till mobilen hos oss!

En bra bit av
Västergötland

Camping i naturskön miljö
med minigolfbana...

och mycket mera!

Gott från grillen
Kyckling, kamben m.m.

ÖPPETTIDER:
Månd–fred ....9-18
Lörd ..............9-13
OMBUD FÖR: Apoteket
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Holsljunga
Bilservice AB
MECA CAR SERVICE

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
Meca Car Service.

De fixade sin egen spinning
Cina, Lena, Lill och Jonna började ”spinna” hemma i Holsljunga istället
Holsljunga
De började i höstas med sju
spinningcyklar, och trodde
på kanske fyra pass i veckan. Men intresset har varit
så stort att de nu har nio
pass och utökat till elva
cyklar.
Det var när de fyra spinningentusiasterna tyckte det började ta för lång
tid att åka ända till Svenljunga för att
träna, som de kom på idén att starta
själva. Sagt och gjort, de sökte och
fick bidrag på 35.000 från Stiftelsen
Föreningssparbanken i Sjuhärad.
– Man vill gärna göra något för att
gynna sin egen bygd, tycker Lena.
Här fanns inget liknande och vi har
ett stort upptagningområde, ända
från Överlida, Öxabäck. Älvsered och
Frölunda som längst.
– Vi har vi fått många av dem här
som förr åkte in till Svenljunga till
våra träningar, men de är ändå en
bråkdel, resten är nya!

Måndag - torsdag 07 - 17
fredag 07 - 16

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

Välkomna till ett
boende hos oss!

Vi har praktiska
och välplanerade
lägenheter på tio
orter i kommunen

Kontakta oss
för visning!
Sommartider:
Måndag-fredag kl. 10-16

Ville locka fler män
Hittills har de haft 70 olika motionärer på sina pass, ett sextiotal är
aktiva nu i åldrarna 16- 67 år.
Lena och Cina har länge lett gymnastik i idrottshallen, och de funderade hur de skulle kunna locka fler
män. Det har spinningen gjort! 20
killar tränar regelbundet.
De fyra ledarna gör detta helt
ideellt men de har fått bra utbildning
i Malmö och får också träningskläder. De är runt 30-35 år, Cina arbetar på kontor, Lena i hemtjänsten,
Lill i Svenska kyrkan som barn- och
ungdomsledare och Jonna på Jabo.
Alla kvällar utom lördag är det träning på idrottshallens läktare. Om

FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

andra inte störs av musiken får de
gärna träna samtidigt.
– Och så mycket hörs det faktiskt
inte där nere, tycker Lena.
För pengar de fått från träningsavgifter och sponsorer har de köpt fler
cyklar. Nu har de elva stycken.
– Och vi utökar passen ju fler
intresserade som börjar.
Tar det inte för mycket tid av fritiden då?
– Nej snarare har man ju fått mer
tid över när man inte behöver åka
ända till Svenljunga och träna, säger
Cina.
– Vi nästan slåss om passen, och
vill ha fler, säger Lena.

Intro för de nya
Till och med lördagar som skulle få
vara vilodagar, har de tidvis kört
introduktionspass för dem som kommer första gången och vill lära sig
använda cykeln.
Om man är ett gäng, till exempel
tjejgäng eller matlagningsgubbar, kan
tjejerna också ge pass på beställning.

En bra stereo har de redan. Nu står
ett headset med mikrofon på önskelistan, så de ska slippa ropa för att
överrösta musiken.
– Det som är bra med spinning är
att oavsett kondition och fysik kan
alla vara med på samma pass. Det
funkar både för en 60-åring och en
elitidrottare, man bestämmer själv
vilket motstånd man vill lägga på
cykeln, säger Cina.
– Dessutom är det en sport med
få skador, säger Lena. Och det är
skonsamt för knäna.
Det går också att ha med barnen,
som får leka nere i idrottshallen, men
på egen risk. Det finns ingen barnvakt.
Under sommaren får cyklarna vila,
vecka 39 sätter de igång igen.
Och det bästa för bygden är kanske ändå att spinningpassen har blivit
en mötesplats och fått en social funktion. Man kommer helt enkelt hit för
att träffa folk.
– Då får man dubbel effekt på välbefinnandet, både bättre fysik och
gemenskap, säger Lill.
Ann Sofie Wahlberg

Holsljunga
Holsljunga är byn
som erbjuder allt du
behöver och lite till.
560 personer lever och trivs redan
här och det finns plats för fler.
Drömhuset kan du bygga på någon
av de natursköna tomter som finns
till salu och då och då blir ett eller
annat hus och hyreslägenhet lediga.
Bra bussförbindelser kompletteras med möjligheten att nå platser
som Göteborg, Landvetter flygplats, Borås och västkusten inom
en timmes bilfärd.
Kommunala servicen omfattar
förskola, skola upp till år 6 och
bibliotek. Ett aktivt föreningsliv
ger dig möjlighet till fysisk träning
och ideellt engagemang. Lanthandeln erbjuder utöver dagligvaror
även vissa tjänster inom apotek,
bank och post.
Cirka 25 företagare är verksamma i byn.
Allt detta i en mycket vacker
natur med kilometerlång sandstrand,
välskött camping, vandrarhem och
vandringsleder med grill- och
rastplatser står för hög livskvalité.
Holsljunga is the village which has everything you need and
more too. 560 people live and like

VI FINNS PÅ NÄTET! · www.svenljungabostader.se Tel. 0325-61 90 90

De tre spinningentusiasterna och ledarna Cina Norén, Lena Andersson och Lill Terol. Saknas denna dag gör Jonna Timell.

it here and there is room for
more. You can build your dream
house on one of the attractive
plots of ground that are for sale
and now and again a house or a
flat becomes vacant.
Bus services are good and places
like Gothenburg, Landvetter airport, Borås and the west coast are
just an hour’s drive away.
Municipal services include preschool, a school up to grade 6 and
a library. There are a number of
active clubs and societies where
you can do sports and where your
help will be very welcome. The
village shop sells everyday items
and also provides certain chemist,
bank and postal services.
The village has about 25 business proprietors.
When all this is combined with
beautiful countryside, a kilometrelong sandy beach, a well-run
campsite, youth hostel and hiking
trails with barbecue and picnic
areas, you have really good quality
of life.
Holsljunga bietet
Ihnen alles, was Sie
brauchen und noch
ein bisschen mehr. Hier fühlen
sich 560 Personen wohl, und es

gibt noch Platz für Zuwachs. Ihr
Traumhaus können Sie auf einem
der vielen naturschönen Grundstücke errichten, oder Sie erwerben
eins der Häuser, die ab und an
zum Verkauf stehen.
Mit dem Auto erreichen Sie
innerhalb einer Stunde Städte wie
Göteborg und Borås, den
Flugplatz Landvetter und die
Westküste mit Orten wie Varberg
und Falkenberg. Darüber hinaus
gibt es gute Busverbindungen.
Der kommunale Service
umfasst Vorschule, Schule und
Bibliothek. Ein aktives Vereinsleben bietet Ihnen Gelegenheit zu
körperlicher Betätigung und ideellem Engagement. Ihren täglichen
Einkauf besorgen Sie in Anitas
Landhandel. Hier können Sie
auch die wichtigsten Medikamente kaufen, Ihre Bankgeschäfte erledigen und die Dienste der Post in
Anspruch nehmen.
Zirka 25 Unternehmen sind im
Dorf tätig.
Dazu kommen eine wunderschöne Natur, ein See mit kilometerlangem Sandstrand, ein vielfach
ausgezeichneter Campingplatz,
eine Jugendherberge und verschiedene Wanderwege mit Rast- und
Grillplätzen.
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Fina toaletter är ingen skitsak
”Skitgubbarna” i Holsljunga ser till att det är fint på Lövsta rastplats
Holsljunga
Det är genom Holsljunga de
kör, de som norrifrån ska
till Ullared och Gekås. Och
många rastplatser med toaletter finns inte längs vägen
genom Kind mot Falkenberg. Men alldeles vid den
vackra, och stora Holsjön,
finns Lövsta rastplats. De
som håller rastplatsen så
fin, är Holsljungas egna
”skitgubbar”.
Mer respektfull benämning om än
inte lika vänligt kärleksfull är ”Städpatrullen”.
– Vi får mycket beröm från folk
som stannar och säger att det är fint
här, säger Rolf Magnusson.
Och NCC är nöjda med dem, för
det är med uppdrag från NCC, som
de har haft hand om rastplatsen i 14
år. Alla inkomster går oavkortat till
byalaget i Holsljunga, Städpatrullen
arbetar helt ideellt.
De är nu 13 karlar och en kvinna,
och den som drog igång det hela för
14 år sedan var den nu bortgångne
Tore Lindgårde.
Från början fanns här torrdass, det
fina gula toaletterna med WC som
står här nu blev färdiga så sent som i
oktober förra året. En slambil tömmer förstås tankarna.
– Tore hann inte uppleva de fina
nya toaletterna, säger sammankallande general för gänget, Rolf Järphag.

Många besökare
Tidigare var det svårt att få ihop
folk som ville hjälpa till att serva
rastplatsen, idag är det snarare kö, för
så roligt har ”gubbarna”, nåja en del
är inte så gamla, men pensionärer är
de allihop, en förutsättning för att
kunna ha hand om de 1-3 veckor
som man är ansvarig.
Rastplatsen är välbesökt.
– Ofta står här två busslaster på
väg till Ullared på morgonen när
man kommer, berättar någon.
– Jag har hört att rastplatsen
besöks av 10.000 bilar per år, kan det
stämma, undrar en annan.
Ja, det ligger ju så vackert, att man
knappast kan undgå att stanna till en
stund. Att det dessutom nu till och
med finns varmvatten, på toaletterna
är inte fel.

Hallåsens
Måleri

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

SVETSNING • SVARVNING
SVETSNING
BORRNING••SVARVNING
MONTERING
BORRNING • MONTERING
HOLSLJUNGA MEKANISKA VERKSTAD AB
Företagsvägen 5 • Tel. 0325-334 62

Hela gänget. Att vara med i städpatrullen är också en socialgrej.
Samtidigt som man bidrar till byalaget, är det en mötesplats. Att
vara pensionär är ett annorlunda liv och det behövs gemenskap på
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
olika sätt.
– Det har blivit lättare att städa.
Förr fick vi ta vatten från sjön.
Med en lokal städpatrull blir städningen miljövänligare, många av dem
tar cykeln hit.
Ibland gör de tråkiga fynd som
madrasser, stekpannor eller 30 liter
spillolja. Och säckar med sopor som
någon snål husägare ställer ifrån sig
och ger någon annan bekymret och
kostnaden istället.
– Det här är ju inte avsett för att vi
ska släpa iväg deras skräp.
Men likväl som skitgubbarna får
beröm så ger de turisterna beröm för
hur de sköter sig! Det är sällan städpatrullen kommer till grisiga toaletter, även om två bussar just besökt
rastplatsen.

Holsljunga Städpatrull
Erik Svensson
Ingvar Harrysson
Lars-Erik Thurgren
Rolf Magnusson
Tage Lövstedt
Tore Björendal
Astor Carlsson
Lars Gustavsson
Allan Svensson
Rolf Järphag
Bengt Persson
Saknas denna dag gör Gun
Svensson, Arne Terol och Östen
Grotell.

Ann Sofie Wahlberg

Vi utför allt inom branschen

En stund i solen
Holsljungaborna
behöver aldrig
åka till Rivieran
– den finns vid
Holsjön.
Badplatsen har
flera gånger
utnämnts till Sjuhäradsbygdens
bästa. Både barn
och vuxna älskar
det handikappanpassade och
långgrunda
badet.

FOTO:
MARGARETHA LITZELL

Holsljunga Gräv

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

Emtervalls Maskingrävning
Isidor Emtervall
0320-592 71 • 0705-92 71 09
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De tuftar mattor
i utbyggda vedboden
Elisabeth och Rolf Brenner designar för den stora världen
ägnat sig åt.
– Jag har också arbetat mycket mot
bilindustrin, säger Elisabeth. Det är
mycket textil i hytten till en lastbil.
Elva meter gardiner! Och jag utformade även tak, golv, instrumentpanel
och ratt.
Elisabeth gick motsvarande konstfacksutbildning i Hamburg under sex
år. Där var utbildningen då mycket
mer inriktad mot industridesign än i
Sverige.

Holsljunga
Via Hamburg, Holland och
Afrika kom Elisabeth och
Rolf Brenner till Holsljunga.
Här köpte de ett stort vackert trähus, och har på de
28 år de bott här byggt upp
en mattateljé där de designar och tillverkar tuftade
mattor. Och det är inte vilka
mattor som helst de gör!
De mattor Elisabeth och Rolf
Brenner tillverkar ligger i Svenska
ambassaden i Ottawa, finns hos
redarfamiljer i Göteborg och på Handelsbankens huvudkontor. Även i
många kyrkor runtom i Sverige, nu
senast i Lycksele, ligger mattor tuftade i den utbyggda vedboden i
Holsljunga.
Det har inte enbart varit mattor de

Träffade Rolf i Holland

Det här huset hade allt

Hon fick arbete i Holland under
sex år, där hon designade bland annat
mattor. Det var där hon träffade Rolf,
även han textildesigner, och de blev
ett par. De ville flytta till Sverige,
men först var de sugna på Afrika, och
fick jobb för ett schweiziskt företag,
som byggde infrastruktur men även
ett slöjdcenter i Swaziland.

– Men så tyckte Rolf: ”Ska vi inte
bo i textilbygden?” Han, som bara
varit i Sverige en dag, när vi gifte oss,
fick åka runt och titta på hus till salu.
Vi hade en lång lista på vad vi ville
ha. Det skulle ligga vid en liten väg,
inte för ensligt. Allt annat som inte
stämmer kan man ändra på. På detta
hus stämde allt. Vi skrev på kontrakt
utan att jag ens sett huset.
De kom hit 15 december 1978,
vägen från Revesjö, mellan jättehöga
granar och det var en meter snö.
Tycker ni inte det är för ensligt
här då?
– Nej, vi har en timme till flygplatsen. Det är centralt, säger Rolf.
De började från scratch med två
små barn. Elisabeth har stor del av
tiden arbetat långt hemifrån.
– Men jag tycker om att köra bil
och har en bra bil, säger hon och ler.
Hon har arbetat i Borås, Göteborg
och även utomlands i Tyskland,
Japan och USA, för att bland annat
designa färg på billack.

Gerds
Hårvård
Alv. 7 • Holsljunga
Tel. 0325-333 35

Välkommen till vackra

Holsljunga

Abrahams
Pub
• Fullständiga
rättigheter
• À la carte
• Fika

– Vi satte oss på en båt med vår 1,5
årige son, det tog 16 dagar. Och vi
har aldrig jobbat så mycket som vi
gjorde då.
Elisabeth visar konst de gjort med
inspiration från afrikanska gifta kvinnors sätt att fläta sitt hår.
Efter två år ville de hem. Först
kom de till Värmland, Elisabeth var
gravid med andra barnet. De hade
planer att starta en verksamhet med
vävning.

FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

Elisabeth
Brenner Remberg
och Rolf Brenner

Tuftade i vardagsrummet

Vandrarhem
med 12 rum,
44 sängar,
och 2 stora kök
för självhushåll
Hjärtligt
Hjär
tligt välkomna
välkomna
Ingela, Loa
Ingela,
Loa och Rog
Roger
er

Passion för mattor. Elisabeth Brenner Remberg och Rolf Brenner,
med en av mattorna de designat och tillverkat i ateljén på gården.

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

Prova fiskelyckan i Holsljunga FVO

Rolf arbetade först på Kasthall i
Kinna, men hade också en egen hantuftningsmaskin hemma. Han gjorde
tuftade mattor i vardagsrummet.
Men det blev för dammigt och det
var för lågt i tak för de stora mattorna. Han lånade först Håcksviks skolas gymnastiksal, sedan byggde de ut
vedboden till en stor verkstad med
högt i tak och plats för dem bägge.
Rolf märkte att han fick ont av att
arbeta med maskinen för hand och la
flera år på att utveckla en automatiserad datorstyrd ”tuftningsrobot”. Till
sin hjälp hade han två vänner, en

Elisabeth Brenner Remberg i
sitt krativa arbetsrum i ateljén
på gården.
maskinbyggnadsingenjör och en
datakunnig.
Nu tillverkar de mattor till arkitekter, privatpersoner, inredare och
andra designer. De har även gjort
mattor med mönster av Josef Frank
åt Almedahls i Dalsjöfors.
Ann Sofie Wahlberg

Köp ett fiskekort till
hela området på 7 sjöar!

Tuftade mattor

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

- Känn dig trygg anlita...

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

Företag: Designbrenner.
Ålder: I våra bästa år!
Familj: Två vuxna barn, Jesper
och Sophia, katten Hassan.
Yrke: Båda är textil och
industridesigner.
Inriktning: Design och produktion av handtuftade mattor i ull och lin.
Bakgrund: Elisabeth har arbetat på bland andra BASF, Saab,
Volvo Lastvagnar och Kasthall,
Rolf har arbetat åt Uddebo
och Kasthall och undervisar på
HDK och Borås Högskola i
tuftning.
Bor: I hus i Holsljunga och
har fritidshus vid havet, vid
Lerberget i Skåne.
På fritiden: Har tillsammans
med sex goda vänner en vinprovarklubb, tycker om matlagning, att resa, gå på konstmuseer och utställningar.

Rolf Brenner förklarar hur tuftmaskinen bygger upp en matta ögla
för ögla. Han har själv varit med att ta fram den datorstyrda roboten.

En tuftpistol skjuter in
garnet med tryckluft, i en
väv av polyester som blir
mattans botten. Samtidigt
skär den av garnet med en
inbyggd roterande kniv,
inför nästa halvögla. Luggen
bildas på andra sidan. Den
tuftade ytan skärs efteråt
jämn med en annan maskin
och sedan limmas ett lager
tunt nät på baksidan för att
fixera luggen.
Mattan kan specialdesignas och utformas efter hur
rummet ser ut. Den garanteras att hålla 25 år i offentlig
miljö, i ett vardagsrum kan
den klara hundra år!
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Ett paradis alldeles vid sjön
1700-talshuset har renoverats till en liten pärla
Håcksvik
En våffla med hjortronsylt,
på verandan i den varma
solen. Utsikt över Andlarpsjön. Tystnaden. Här i Andlarp i Håcksvik har Bibbi
och Anne-Marie funnit sitt
paradis!
Terrierna Igor och Pixie springer
omkring och busar. Katten Rex ligger
och latar sig i en fåtölj.
Våffeljärnet går varmt.
Bibbi kommer ursprungligen från
Norrland, har bott i Örnsköldsvik
men 1969-1998 bodde hon i Falkenberg, de sista åren med en egen affärsrörelse.
Efter en operation åkte hon hit till
sommarstugan i Andlarp för att ta
det lugnt. Hon berättar att hon är av
den sort som tror att hon är oumbärlig på jobbet.
– Men när jag varit här i tre månader så kände jag att aldrig jag flyttar
tillbaka till Falkenberg.
Beslutet blev inte svårare av att
hennes bridgepartner från Canada
tyckte likadant. Det blev separation
på två håll och många ögonbryn höjdes. Hur kan man ändra livsstil så
totalt?
– Ibland känns det bara när något
är rätt, säger Bibbi.

Våfflor, gjorda
efter ett speciellt kanadensiskt recept
med filmjölk i.
Igor är lite
sugen.
En kopp kaffe med utsikten över sjön från gästhuset. Bibbi har vitt
skilda intressen. Förutom konst och resor, är hon hockeyentusiast
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
och håller förstås på Modo.
– De vill se snö!
Semesterbostadsbytena har liksom
hobbyn att spela bridge på nätet gett
många nya vänner. Bibbi har gäster
nästan varje helg.
Får gästerna inte våfflor, så kanske

Ann Sofie Wahlberg

Igor och Pixie, de två west
highland white terrierna
busar framför huset.

Påarps Gård
Påarps Gård är ett ﬁske-, konferens- och äventyrscentrum som ligger i ett sjörikt område i Svenljunga kommun.
Ni bor i vacker lantlig miljö med underbar sjöutsikt. Inom tio minuters resväg har vi ett tjugotal sjöar. Här kan du
bland annat ﬁska gädda, abborre, gös och regnbåge. Påarps Gård erbjuder ﬁskaren god service med ständig
bemanning, god ﬁskekunskap, hyrbåtar och övrig ﬁskeservice.

Som inflyttad
– Det tar tid att lära känna folk
här, innan man blir accepterad som
inflyttad, men en del får man kontakt
med direkt, säger Bibbi och berättar
varmt om grannarna som kom med
kålpudding i utbyte mot en hink
färskpotatis.
Eller då hon blev utskälld när att
hon eldade lite grenar men i samma
andetag blev hembjuden på kaffe.
– Så ska det vara! tycker Bibbi
som gärna gör reklam för Håcksvik.
Hon är inte aktiv i byalaget men
kommer gärna med idéer, som att
auktionera ut några karlar.
– Då fick man ha honom i fem
timmar, och få hjälp med något man
behövde. Det hade aldrig fungerat i
stan, men är känner folk varandra
och vet vad herrarna kan.
Kanske service på maskiner, målning eller en biltur.

Byter semesterbostad
Om man bor så här fint skulle man
kunna tro att man aldrig vill åka
bort. Men Bibbi och Anne-Marie
brukar byta sin bostad med folk så
långt bort som på andra sidan klotet.
De har varit i Australien och på
Irland, och då kommer de som byter
hit till Håcksvik.

Båten har en elmotor, så man
puttrar tyst omkring i sjön.

Varmt välkomna till idylliska

Röjt och renoverat
Bibbi övertog stället när hon skilde
sig.
När de först kom hit kunde man
inte se sjön så de har fått röja tomten
och nu är det svårt att förstå det.
Huset är från 1700-talet men
renoverat till modern standard med
många sängplatser för alla gäster.
Dessutom finns ett gästhus vid vattnet, och en badtunna vid altanen att
mysa i under ruggiga dagar.
– Där satt vi och tittade på solförmörkelsen häromveckan.
I sjön fiskar och badar de. Nere vid
bryggan ligger en eka med elmotor
uppladdad av solenergi.

de värmer raclette-järnet, där man
grillar sitt kött och grönsaker med
ost, själv.

VI HYR UT
Stugor · Rum · Camping · Båtar · Kanoter

Anders & Pernilla Mårtensson • Håcksvik • Tel 0325-530 11 • www.paarpsgard.se
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De kämpar mot
granbarkborrar
Krister och sonen Markus trivs i skogen
Håcksvik
Vi stannar vid vägen i Barnarp söder om Håcksvik. På
håll hörs skördaren arbeta i
den 80-åriga skogen. Krister
Hansson och hans son Markus har bråda dagar för att
få ut träd som föll vid
senaste stormen Per och
granar som angripits av
granbarkborren. De gör en
stor insats för att rädda
granskogen!
– Här har vi gallrat tidigare så det
finns vägar och lätt att ta ut de träd
som ska bort, säger Krister.
I sitt företag sköter Krister och hans
son Markus avverkning för Södra

Ararps skogsentreprenad
Startade: 1993.
Ägare: Krister och Markus
Hansson.
Antal anställda: Nio med Krister, hans fru Ingrid och Markus
inräknade.
Maskiner: Tre skördare som fäller, kvistar och kapar träden och
två skotare som samlar upp träden och kör ut till vägen.

skogsägarna i Kinds Skogsbruksområde, runt om i Håcksvik, Östra Frölunda och Kalv, men även så långt bort
som Tranemo och Borås.
De har mer att göra än de hinner
med och har varje år utökat.
– Det är ett roligt arbete, man ser
årstiderna men man får förstås gilla
att jobba ensam.
Båda två tycker om skogen, har
jakt som fritidsintresse även om det
intensiva arbetet med skogsavverkning gjort att fritidsintresset fått stryka på foten senaste åren.

Snart dags för att svärma
Granbarkborren är en liten skalbagge. Den är snart på gång att
börja svärma. Den gör sedan gångar
i bastbarken i trädet och lägger sina
ägg. På trädet kan man se att det
släpper sin bark och träet torkar.
Sedan kan träet bara användas till
massa eller flis, eller plywood eftersom granbarkborren för med sig en
svamp som gör att träet blånar.
Efter stormen Gudrun föll mycket
skog. Allt hann man inte få ur skogen
det första året, inte ens den andra vintern. Förra sommarens värme var
gynnsam för granbarkborren som
angrep de träd som låg kvar i skogen.
I ett fallet träd kan barkborren föröka
sig snabbare, från en barkborre blir
det 20-30 nya, jämfört i ett stående

Markus Hansson och hans far Krister driver ett skogsentreprenadföretag
ihop. Just nu är arbetet en kamp med tiden för att förhindra granbarkFOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
borrarnas spridning.

Markus Hansson trivs med
att arbeta i skogen. Det är
fritt och det är bra om man
trivs att jobba ensam.

träd, 2-3 stycken nya.
Den varma sommaren förra året
gjorde också att granarna satte
mycket kottar, och då blir immunförsvaret sämre.
När träden är nedsatta i immunförsvaret förökar sig barkborrarna snabbt
även i träd på rot. Ett friskt träd försvarar sig, då krävs det 1000 stycken för
att ta ett träd, berättar Krister.

Per värre än folk tror
Nu i vintras kom stormen Per. Den
tog inte lika mycket träd som Gudrun
men mer än folk trodde, säger Krister.
Hade inte Gudrun kommit först hade
man tyckt att Per var en stor katastrof.
– Och vi har aldrig sett så mycket
granbarkborrar som nu.
Så fort det blir över 18 grader, svärmar granbarkborren. Det vanliga är
att när de lagt ägg och de kläckts kryper barkborrarna ner i marken och
övervintrar. Men förra sommaren såg
Krister hur upp till 2-3 generationer

Markus Hansson in action med skördaren.
barkborrar föddes.
– Det bästa nu hade varit en regnig
och kall sommar, men det verkar bli
varmt i år också, säger Krister. Risken
är att hela bestånd av granskog dör. Vi
hoppas det inte ska bli så.
Ett sätt att bekämpa dem är att

gillra fällor av trä mitt på ett hygge,
och sprida gift. Men det bästa är att
hinna få bort vindfällen och de
angripna träden på rot, innan barkborrarna sprider sig.
Ann Sofie Wahlberg

En engagerad man i Håcksvik
Fredrik Gunnarsson vill hellre göra något än sitta hemma och muttra
Håcksvik
Fredrik Gunnarsson i Håcksvik är en av de människor
som trivs att ägna en stor
del av fritiden åt ideellt
arbete, i föreningar och
idrottsliv.
• Vad är du engagerad i?
– Jag är är ordförande i bygdegårdsföreningen och ordförande i
byalaget i Håcksvik
– Byalaget är till för att göra olika
saker som gagnar befolkningen i bygden. Nu senast hade vi städdag, då vi
räfsade löv och pinnar, i parken vid
skolan.
– Vi ordnar Håcksviksdagen, i år
11 augusti. Förra året började vi med
en talangjakt och det ska fortsätta i
år. Vi i byalaget försöker också finna
en lösning till vad som ska finnas i
den nedlagda affären.

Lutad mot bygdegården. Fredrik Gunnarsson jobbar för att Håcksvik
ska vara en levande bygd. Att jobba ideellt ger mycket tycker han,
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
inte minst socialt!

• Vad gör bygdegårdsföreningen?
– Bygdegårdsföreningen har hand
om bygdegården och aktiviteterna i
den. Bygdegården är från 1926, men
renoverades 1984. I höst kommer ett

Enda banken med huvudkontor i

TRIVSELBYGDEN

arrangemang tillsammans med Kultur
i Väst, och här håller teaterföreningen
som gör Håcksviksrevyn till. En del
bröllop och kalas är också inbokade.
• Och du är engagerad i idrottsföreningen också?
– Där är jag styrelseledamot, och
inte lika aktiv. Vi har en fotbollsplan
här i Håcksvik som är torr tidigt på
säsongen. Den är ofta uthyrd till matcher och många gör en insats för att
klippa gräset där. Vi har en motionssektion som har satt ut postlådor att
lägga i sitt namn i när man är ute och
går, springer och cyklar så är man
med i dragningar. Sportfiskesektionen är ett bra sätt att ha aktiviteter
där man blandar gamla och unga.
• Berätta lite om dig själv!
– Jag är 32 år och född i Skäremo
och har alltid bott här i Håcksvik
förutom 5-6 år i Falkenberg. Jag är
utbildad bilmekaniker men arbetade
på lantbruk i Falkenberg. Nu arbetar
jag i Svenljunga på Axving, och säljer
foder, maskiner, gödsel till lantbrukare och häst- och trädgårdsfolk. Jag
bor i Furulund i hus tillsammans
med min flickvän Madeleine. Vi träffades genom 4H som jag var engage-

Mjöbäcks
Sparbank
info@mjobackssparbank.se · 0325-327 00

rad i tidigare.
• Vad gjorde att du återvände hit
och sedan stannade kvar i Håcksvik?
– Naturen är viktig, jag fiskar en
hel del och här finns många sjöar.
Isfiske är roligt på vintern. Jag känner
till den här bygden och här är roligt
när det händer något.
• Hur ska man får folk att stanna
kvar och även flytta hit?
– Håcksviksdagen och allt det byalaget jobbar med är för att det ska finnas något att flytta tillbaka till. Barnantalet minskar, men det är viktigt att
skolan får vara kvar och jag tror att
det kan vända. Ska vi få folk att flytta
hit behövs den! Kommunen borde
satsa på att få hit arbeten som är högkvalificerade. Man skulle kunna samarbeta med högskolan om det. Vi saknar också en bra arbetsplats för kvinnor. Jag är engagerad politiskt, är suppleant i både kultur- och fritidsnämnden och i fullmäktige för centern. Det
är bra att se beslut tidigt och det är
bra att vara med och ge ett ansikte åt
oss på landsbygden . Då är det inte
lika lätt att köra över oss!
• Vad är det som driver dig?
– Jag har alltid engagerat mig.
Man kan inte sitta hemma och säga
att inget händer om man inte gör
något själv! Man behöver inte göra så
vansinnigt mycket om man hjälps åt,
och det är hemskt roligt att hålla på.
Det ger många sociala kontakter.
Ann Sofie Wahlberg
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Öppna portar för AJAB
Det rullar på för Håckviks stora arbetsgivare
Håcksvik
Har du lagt märke till portarna på Åhaga, evenemangspalatset i Borås, eller den
stora trappan på Mio i Viared? De kommer från AJAB.
Har du en stor vikport på
jobbet? Kanske är den
också från AJAB. De har satt
Håcksvik på kartan, och är
byns stora arbetsgivare.
Från början tillverkade AJAB för
den lokala byggmarknaden, nu har
de spritt sina portar över Sverige. De
flesta brandstationer i Göteborg har
portar tillverkade av AJAB, även
polishuset i Helsingborg. AJAB har
en stor order till Helikopterflottiljen
i Linköping, förutom att de levererar
till företag hemmavid.
AJAB är ett familjeföretag, startat av
Arne Aronsson. Hans två söner Johan
och Gustav, som redan arbetat flera år
i företaget, gick 1996 in och köpte varsin tredjedel. Sedan 3,5 år är det sönerna som helt tagit över. Men än så länge

arbetar Arne kvar, trots att han passerat
pensionsåldern.

Fortsätta expandera
Gustav som är gymnasieingenjör i
botten, är vd och sköter kundkontakter, medan Johan är ansvarig för produktionen.
Planer för framtiden är att fortsätta
expandera och utvecklas. Förr gjorde
de enbart portar, men nu gör de också
smidesjobb, i samarbete med husbyggarföretagen i Mjöbäck. Det är bra att
ha en varierad tillverkning, under
tider på året när det är nedgång för
vikportar. Fast just nu har AJAB fullt
tryck året om. I högkonjunkturen har
orderingången ökat senaste tre åren.
De gör balkongräcken, loftgångsräcken och trappor, i samarbete med
Mjöbäcks entreprenad, till bostadsbyggen i Göteborg och Halmstad.

Satsar på Håcksvik
Johan, 38 år och Gustav 34 år har
satsat på Håcksvik. Johan har sålt sitt
hus i Smålandsstenar och bygger nu i
Håcksvik. Gustav bor redan i Skäremo strax utanför.

– Min framtid är att arbeta på
AJAB och då vill jag befinna mig i
närheten av företaget, säger Gustav.
– Vi satsar på Håcksvik, och investerar både privat och i företaget, och
hoppas att Svenljunga kommun
också gör det.
AJAB har en ambition att anställa
fler. Just nu hyr de personal från
bemanningsföretag. Det är svårt att få
tag på duktiga svetsare och montörer,
som vill flytta ut på landet. Om inte
skolan i Håcksvik får finnas kvar, får
de problem att få personal i framtiden.

Anders Stjärnborg, Kalv, slutmonterar lister på en slagport. – Det är
roligt att det finns ett företag att arbeta på här ute i skogen, tycker han.
Kenneth Andersson som bor alldeles granne med AJAB håller med.
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

Företag i glesbygd
Fördelar med att ligga ute i glesbygden är låga kostnader för tomtmark, annars är nackdelarna fler.
Åkarna som sköter transporterna hit
och härifrån är inte så glada när det
är vinter och vägarna inte plogas.
– Men vi bor ändå centralt, säger
grundaren Arne Aronsson och ler,
med 6,5 mil till Falkenberg, 7 till Varberg, 9 till Halmstad och 6 till Borås.
Ann Sofie Wahlberg

Portarna på evenemangspalatset i Åhaga i Borås är ett
exempel på AJAB’s produktion.

AJAB

Håcksvik
Välkommen till
Håcksvik!
I sydöstra delen av
Svenljunga kommun ligger Håcksvik. Det är en gränsbygd med
gräns mot Småland, och det är
inte långt till Hallandsgärnsen.
Flera större städer finns inom 612 mils radie – Borås, Göteborg,
Halmstad och Jönköping.
I Håcksvik möts man av ett
naturskönt landskap med skogar,
sjöar och ängar. Att se älgar beta i
ett lövskogsområde är inte något
unikt. Rådjuren kann nästan bli
för närgångna, när de smakar på
vad som finns i trädgården. I skogen hittar du lingon och blåbär.
Svampkorgen fyller du lätt.
Här finns 99 sjöar. De bästa
badsjöarna är Skäremosjön och
Andlarpssjön. De bjuder på sandstränder och gott om plats för
badarna. Den som gillar att fiska
hittar säkert en favoritsjö. Andra
tycker bättre om att undersöka
vattenvägen mellan Håcksvik och
Kalv per kanot. Ån slingrar sig
fram och det finns en del äventyrliga passager.
Sevärt i Håcksvik är bonadsmålningarna i Klockaregården.
Där målade bonadsmålaren Sevn
Erlandsson en biblisk bilderbok
1848. Kvarnagårdens såg/svarv
med vattenhjul som kraftkälla är
också värd ett besök.
Dagis och skola F-6 fungerar
utmärkt och barnen trivs i den
lugna miljön. Håckvik kännetecknas också att ett väl fungerande
föreningsliv med bland annat byalag och stallklubb som ordnar en
av Sveriges största hästutställningar varje år.

Svenljunga municipality. This is
an area that borders on Småland;
it is also close to the Halland border. There are several large towns
located within a radius of 60-120
km – Borås, Gothenburg, Halmstad and Jönköping.
Håcksvik is an area of natural
beauty with forests, lakes and
meadows. It is not unusual to see
elks grazing in the deciduous
forests. Roe deer can almost be
too intrusive when they come for
a nibble in gardens. The forests
are full of lingonberries and bilberries and you can fill your
mushroom basket in no time.
There are 99 lakes here. The
best lakes for bathing are Skäremosjön and Andlarpssjön. They
have sandy beaches and plenty of
room for bathers. If you like fishing, you are sure to find your
favourite lake. Others may prefer
to explore the watercourse between
Håcksvik and Kalv by canoe. The
river winds along and there are
some rather venturesome parts.
Another attraction worth seeing
in Håcksvik are the hanging paintings in Klockaregården. The artist
Sven Erlandsson painted a biblical
picture book here in 1848. The
saw/lathe at Kvarnagården which
is powered by a water wheel is also
worth a visit.
The pre-school and school up
to grade 6 are very good and
children are happy in this calm
environment. Håcksvik is also
well-known for its active clubs
and societies including a village
association and a riding club
which organizes one of Sweden’s
biggest horse shows every year.

Welcome to
Håcksvik!
Håcksvik is located in
the south-eastern part of

Herzlich willkommen in Håcksvik!
Håcksvik liegt im
südöstlichen Teil der Kommune

Svenljunga, grenzt an die Landschaft Småland und ist nicht weit
von Halland entfernt. In einem
Umkreis von 60 bis 120 km erreichen Sie größere Städte wie Borås,
Göteborg, Halmstad und Jönköping.
Håcksvik ist mit Wäldern, Seen
und Wiesen von einer bezaubernden Naturlandschaft umgeben.
Nicht selten können Sie in den
Laubwäldern Elche beobachten.
Rehe sind so zahlreich, dass sie
sich sogar in den Gärten genüsslich tun können. In den Wäldern
finden Sie Preiselbeeren und Heidelbeeren, und im Nu füllen Sie
Ihren Pilzkorb.
99 Seen befinden sich hier, von
denen sich der Skäremosjön und
der Andlarpssjön mit ihren Sandstränden am besten zum Baden
eignen und dem Besucher weiträumig Platz bieten. Der Anglerliebhaber findet schnell seinen
Lieblingssee. Auch der passionierte
Paddler kommt auf seine Kosten:
Das Flüsschen, das sich zwischen
Håcksvik und Kalv durch die
Landschaft mäandert, hat einige
Atem beraubende Passagen zu bieten.
Sehenswert sind die Wandteppiche im Klockaregården. Hier stellte der Textilkünstler Sven Erlandsson im Jahr 1848 ein Kunstwerk
mit biblischen Motiven her. Auch
die ehemalige Sägefabrik und
Drechslerei Kvarnagården mit
ihrem Wasserrad als Kraftspender
ist einen Besuch wert.
Kindergärten und Grundschule
mit ihrem friedlichen Umfeld bieten Kindern einzigartige Voraussetzungen. Auch ein einflussreiches Vereinsleben in Form einer
Bürgerinitiative und eines Reitvereins, der alljährlich Schwedens
größte Pferdeausstellung veranstaltet, kennzeichnet Håcksvik.

Johan, Arne och Gustav
Aronsson gör porten.

Inriktning: Plåt och smide. Vikportar, slagportar och gångdörrar, för industri och
lantbruk. Smide, som trappor och räcken
även till bostadshus. Har ett dotterföretag i Polen.
Ägare: Gustav Aronsson, vd och Johan Aronsson, produktionsansvarig.
Antal anställda: 28, varav 26 på heltid.
Antal tillverkade portar om året: 1.500-1.600 stycken.
Omsättning: 2006 31 Mkr. Under de senaste fem åren en ökning från
19 Mkr till 31 Mkr.
Storlek: Ett av de de fem största företagen i Sverige när det gäller kategori vikportar med stålram.

Här görs tidningen

Tidningen Håcksviks Allehanda, som funnits i 17 år, kommer ut med
fem nummer om året till alla i Håcksvik. Den har även prenumeranter utanför trakten. Den ska sprida information om bygden. Numer
finns redaktionen i den vackra miljön, på Klockaregårdens andra
våning. Bonadsmuseet används även för styrelsemöten och mindre
sammankomster. Här jobbar Kristina Svensson, Kristina Bengtsson
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
och Gun Moberg med aprilnumret.
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Erna bor mitt i sina motiv
Akvarell är tekniken som nu har blivit hennes passion
Håcksvik
Erna Calderon har målat
akvarell i 20 år. Nu målar
hon på heltid. Hennes akvareller är mörka och strikta,
även om motiven ofta är
hämtade från det leende
landskapet runt Håckvik.
– I förrgår tog jag med
färgerna och satte mig vid
sjökanten. Det är toppen!
Katt, akvarell av Erna Calderon

– Det kan finnas alla förutsättningar för att en akvarell ska bli bra,
säger Erna, men man vet aldrig när.
Jag vill inte bara måla av något, det
ska bli något extra.
Hon vill förmedla något med sin
konst, det ska inte bara vara något
vackert att titta på.
– Man kan skildra olika situationer
i livet. Konst kan uttrycka mer än
ord.
Akvarell skiljer sig från olja. Erna
hör de som målar olja säga att de håller på tills de är nöjda. En akvarell
kan man inte ändra så mycket på när
man väl målat.
– Men man kan ändra mer än man
tror. Jag borstar och skrapar på pappret, och till och med duschar av det,
det blir en del av min teknik.
Erna Calderon vid sitt bord vid ett norrfönster. Det ger bäst ljus när
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
man målar.

Många motiv i
naturen runt om
Här i Håcksvik har Erna Calderon
bott 20 år. Hon flyttade hit till sin
mans föräldragård, huset de bor i har
varit hans farföräldrars.
Det är ljust, lättsamt möblerat,
med ekmöbler och blå keramik och
med många akvarellmålningar på
väggarna, inte enbart Ernas egna

utan av andra konstnärer.
Att bo så här har pushat på måleriet tror hon. Det var när hon flyttade hit hon började måla.
– Det är en fördel att inte bo bland
höghus. Här finns motiv överallt.
Inte enbart skog och sjöar utan
även kor, höns, skalbaggar och döda
råttor.

Är det så fint väder som denna strålande vårdag målar Erna utomhus.
Annars sitter hon i bilen och målar.
Fuktigt, blåsigt och småregn är inget
väder som passar att måla akvarell.

Inte mycket för stilleben
Inomhus har hon ett stort bord vid
ett norrfönster som ger det jämnaste

ljuset. Här finns tillgång till musik
och cd-böcker. Då kan foton vara ett
stöd för minnet. Stilleben är inte
hennes grej, hon vill måla natur och
djur.
Flera gånger om året besöker hon
sin bror på Gotland där det finns gott
om motiv.
Erna träffade sin man när han läste
till agronom i Uppsala, och bodde
först i Reftele i 10 år. Hon arbetade
som laboratorieassistent på Värnamo
sjukhus, även sedan de flyttade hit till
Håcksvik. Genom att hon arbetade
natt och sov i ett jourrum, behövde
hon inte åka de sju milen varje dag.
Hon var kreativ även innan akvarelltekniken grep henne.
– Jag höll på med keramik och
lapptäcken.

Kurser i Gerlesborg
Men när hon hittade akvarellfärgerna var det bara det som gällde.
– Det var akvarell jag ville utveckla, och nu efter 20 år är jag ändå bara
i början.
Hon går regelbundet kurser, bland
annat på Gerlesborgsskolan i Bohus-

SKYARPS TRÄ AB
Vi säljer:
Sågspån

Vi utför:
Gallring
Slutavverkning

Tel. 0325-530 90

HÅCKSVIKS

Hovslageri och Hingststation
Tel. 0325-520 62 • 070-545 20 62

www.hacksvikshovslageri.nu

Här bor Erna mitt i sina motiv, naturen med alla sjöar och djuren.
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HÅCKSVIKS TAXI
Östra Frölunda · Mårdaklev · Håcksvik

Ann Sofie Wahlberg
FOTNOT: Nästa utställning blir 2008
på Galleri Anna-Maria Persson i
Borås. Erna har en hemsida
www.ernacalderon.se

Erna Calderon

Ert lokala sågverk!
Vi köper:
Lev. timmer
Massaved
Rotposter

län, något av akvarellens Mecka i Sverige.
– Arne Isacsson, professorn där,
har jag lärt mig mycket av, han är en
guru. Han representerar det västsvenska måleriet, med mycket vatten
och mycket färgpigment, och när han
föreläser är det andakt!
För att få kulturintresset tillfredsställt besöker hon sin mamma i Uppsala eller åker till Borås. Runt om i
Svenljunga och Borås har hon fått
konstnärsvänner att besöka utställningar och diskutera måleri med.
Kollegor behöver man även som
konstnär.
Hur har du utvecklats på de här
20 åren?
– Man är försiktigare i början, men
när man bli förtrogen med motiven
vågar man vara mer yvig. Jag har blivit mer abstrakt. Jag vill också gärna
måla människor nu, säger hon och
visar ett porträtt av sin mamma.

Erna målar även av döda möss som katten Siri kommer hem med.

Familj: Make Claes-Göran
Claesson, agronom och rektor
på Naturbruksgymnasiet
i
Reftele några mil bort in i
Småland. Fyra barn Martin,
Maria, Anders och så Sofia
som bor kvar hemma.
Ålder: 55 år.
Sysselsättning: Målar på heltid, deltar i jord- och skogsbruket på gården.
Bor: På gården Moga i Håcksvik
Husdjur: Får, 6 tackor, 1
bagge och 8 lamm. 15 hönor,
katten Siri.
Utställningar: Nu representerad med två målningar på
Nordiska akvarellsällskapets
utställning som vandrar runt i
Sverige.
Favoritmat: Lamm och vilt.
Favoritdryck: Vatten, te.
På fritiden: Läser mycket.
Åker skidor utför och på längden. Löser korsord och badar
ute nästan hela året om.
Favoritkonstnärer: Olle Skagerfors, Lars Lerin, van Gogh.
Bra egenskaper som akvarellmålare: Kunna stå ut med att
vara ensam mycket, ha stort
tålamod.
Kuriosa: Ernas ovanliga efternamn kommer av hennes förfäder, en spansk familj som
kom till Sverige på 1700-talet.
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Kommunalrådet kommer från Kalv
Kalv
Svenljunga kommuns
nya kommunalråd, Eva
Johansson, är född och
uppvuxen i Kalv. Med miljötnkandet i ryggmärgen
har hon och sambon
producerat ekologisk saft
och sylt under varumärket
Joarsbo Naturprodukter i
femton år.

Eva Johansson
Med utsikt över Fegensjön bor Svenljungas nya kommunalråd Eva
Johansson. – När jag har varit på möten i Stockholm exempelvis
och parkerar bilen här hemma kan jag bara bli stående, uppfylld av
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
stillheten.

Några
frågor till...

• Är det några förändringar från
förra året?
– Ja, att Svenljunga kommun
har engagerat sig mycket djupare i
år och i framtiden. De säger att
festivalen sätter Svenljunga på kartan och när den uppmärksammas
i media ger den Svenljunga positiva omdömen. Detta är vi glada för
och är något vi hoppats på hela
tiden!
– Vi håller också på att göra om
huvudmannaskapet för festivalen.
Tidigare var det Levande musik,
en förening i Göteborg. Nu ska
det bildas en festivalförening där
alla kan vara med, såväl föreningar
i Kalv, byalag som privatpersoner.
Denna nya förening får som enda
uppgift att arrangera festivalen
och hantera ekonomin. Det
konstnärliga ansvaret, som jag har
just nu, kommer att ligga på en
inhyrd kraft.
• Kan du ge exempel ur
programmet?
– Ett projektlabb med danska

För femton år sedan startade Eva

TRIVSELBYGDEN

Max Käck

• Hur stor blir festivalen i år?
– Den blir större än förra året,
och håller på i tre dagar. Det var
möjligt att utöka igen genom att
Kalvsjögården har ny ägare och vi
har en säkrare organisation kring
boende och mat. Därför satsar vi
mer än i fjol.

Landsbygdsutveckling
lockar

Enda banken med huvudkontor i

... som är konstnärlig ledare för
den fjärde Kalvfestivalen som går
av stapeln 10-12 augusti.
.

• Vad är Kalvfestivalen?
– En festival för ny konstmusik,
som kan man säga är musik i den
klassiska traditionen. Influenser
och tonsättare kommer även från
jazz, pop och rock. Festivalens
profil handlar om att möta och gå
över gränserna mellan musik och
omvärlden och även mellan andra
konstformer och vetenskap.

Joarsbo ligger en bra bit in i skogen,
längs en slingrande grusväg. Här,
precis invid sjön Fegen är Eva
Johansson född och uppvuxen. Att
ha vuxit upp så har präglat henne,
det är hon övertygad om.
– Miljötänkandet sitter i ryggmärgen! Jag inbillar mig att alla människor kan hämta kraft ur naturen.

och sambon Kenneth Joarsbo Naturprodukter där de producerar ekologisk saft och sylt. Numera är det Kenneth som får sköta den ruljangsen.
För Evas del tar politiken det mesta
av hennes tid. Sedan i höstas är Eva
kommunalråd i Svenljunga kommun.
Hon har inte alltid varit politiskt
engagerad, men alltid engagerad! Det
började redan på åttiotalet, då byn
Kalv utvaldes till framtidsby. En av
de aktiva i byalaget var Eva och
många timmar lades på att vända
uppgivenhet till framtidstro.
– Det är otroligt stimulerande och
kreativt att syssla med landbygdsutveckling, konstaterar Eva som före
kommunalrådsposten var vice ordförande i Hela Sverige ska leva och projektledare för senaste Landbygdsriksdagen som hölls i Borås förra vintern.
Eva konstaterar också att det
ibland krävs samarbete i större sammanhang än byalagen för att få åtgärder till stånd. Det var en anledning
att hon gav sig in i partipolitiken.
– Och då upptäcker man att det är

ungefär samma personer som är aktiva, åtminstone samma andas barn!

Stillheten är ovärderlig
Det är full rulle i politiken.
Möten, sammanträden och resor.
– Jag kan ha tusen tankar i huvudet medan jag kör hem, berättar Eva,
sen när jag parkerar bilen blir jag
uppfylld av naturen, skogen, stillheten. Det är ovärderligt i ett krävande
jobb.
Men att det skulle vara ett lugnare
tempo på landsbygden, det skriver
inte kommunalrådet under på.
– Jag tror det är individuellt.
Vad hon däremot förundrar sig
över är det starka engagemang som
finns, både hos privatpersoner och
näringsliv.
– Det finns ett socialt ansvar hos
företagen, det tror jag är unikt. Att
näringslivet bryr sig om sin bygds
utveckling är ett av kommunens största värden!
Tina Hjorth Svensson

Mjöbäcks
Sparbank
info@mjobackssparbank.se · 0325-327 00

Line Tørnhøj som pågått sedan
förra året kommer förutom konserten att bjuda på offentlig frukost och happenings runt om i
byn Kalv. Det kommer att hända
spännande saker till och med
hemma i Kalvbornas vardagsrum.
I den ingår även en tysk videokonstnär, en dansare, en holländsk
röstartist.
• Fler spektakulära konserter som
ju blivit något av ett signum för
festivalen?
– En utomhuskonsert halv elva
på kvällen, antagligen på fotbollsplanen förhoppningsvis under en
stjärnhimmel. Det blir elektronisk
musik av Rolf Enström, inspirerad
av just stjärnhimlen. En astronom
kommer att berätta om stjärnorna.
• Och mer traditionella?
– Det kommer en tysk-fransk
cellist som spelar cello på ett nytt
sätt med en ny typ av stråke, det
blir cafékonserter på Backa loge,
där det blir mer avspänt med både
musik och samtal i en nära kontakt mellan publik och musiker.
• De traditionella pubkvällarna i
Bygdegården?
– Jo, det blir också pubkvällar i
bygdegården. Musikprogram blir
det på fredagkväll, på lördagkväll
är det så mycket annat som händer. Men det kommer ändå att
hända grejer vid bygdegården på
lördag, bland annat en installation.
Ann Sofie Wahlberg

RESTAURANG • VANDRARHEM • KONFERENSANLÄGGNING
Restaurang i härlig och rofylld lantlig miljö med fullständiga rättigheter.
Vi erbjuder à la carte, smörgåsar, kaffe och bakverk.
Här på Kalvsjögården kan ni avnjuta lunchen
eller ta en ﬁka på terrassen med utsikt över Kalvsjön.
På vandrarhemmet ﬁnns rum för uthyrning i 2–4 bäddsrum
till humana priser, totalt har vi 25 bäddar.
I konferenssalen kan vi ta emot grupper upp till cirka 50 personer.
Välkomna till Kalvsjögården i Kalv.
www.kalvsjogarden.se • Telefon 0325-512 34, 0705-64 33 22
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Några
frågor till...

Tillbaka till...

Martin Johansson
Camping • Stugor
Uthyrning av kanoter och båtar

... trettiotalet? Det kändes som att göra en tidsresa att köra förbi.

Alternativet i Kindaholm

... mjölkbonde i Kalv som
fick Hushållningssällskapets i Sjuhärad pris för
framstående livsmedelsproducent.

• Vad har du för bakgrund?
– Jag har haft mjölkkor sedan
1997, har 30 kor. Kärrshult är
min föräldragård. Jag har gått på
Strömma och sedan lantmästarutbildning i Alnarp. Jag arbetade
på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker som rättare, med växtodlingen. Här har jag jobbat sedan
1993.

HELENA WESTERLUNDS SKOLA
ÄLGENS FÖRSKOLA I KALV
Kom på besök, ring eller skriv!
Tel. 0325-510 78 • hw.skola@swipnet.se • algen@telia.com

www.kalv.nu

• Varför har du mjölkkor och
inte köttdjur eller grisar?
– Kor är trevliga djur. Med
mjölkkor får man jobba mycket
men de är inte så arealkrävande
som köttdjur. För köttproduktion får man ha många djur för
att livnära sig. Här i Kalv är det
vall och gräs som gäller, har man
grisar måste man kunna odla
spannmål.
• Jobbar din fru också i lantbruket?
– Nej, Helén är inte med i
driften men är i högsta grad delaktig. Hon är lärare på Ätraskolan. Jag har hjälp av min pensionerade far.
• Hur går det ekonomiskt?
– Årsresultatet skäms inte för
sig, men timlönen är låg. Jag är
alltid i tjänst även om jag har
avbytare en dag i månaden. Helst
borde jag producera mer per
timme, men allt är inte kronor
och ören. Det här är ett roligt
och omväxlande jobb. Det är
meningsfullt att producera något
som folk behöver!

.Y MUSIK I SAMTAL
%N FESTIVAL DËR KONSTMUSIKEN
MÚTER OMVËRLDEN OCH FINNER
NËRING 3PËNNANDE MÚTEN
MELLAN MUSIK ARTISTER OCH
LOKALSAMHËLLE .ATUR KONST
OCH MËNNISKA I FÚRENING
WWWKALVFESTIVALSE
5R PROGRAMMET
&REDAG  AUGUSTI
+ONSERT MED SOLOCELLISTEN -ICHAEL "ACH
-USIKALISK KVËLLSUNDERHÍLLNING PÍ "YGDEGÍRDEN
,ÚRDAG  AUGUSTI
+AFÏKONSERTER PÍ "ACKA ,OGE MED !NNA ,INDAL VIOLIN
$ANIEL "ERG MARIMBA OCH "OA 0ETTERSSON KLARINETT
0ROJEKTLABB 2EALITY 0ERFORMANCE VIDEOKONST DANS
OCH INSTALLATIONER PÍ OLIKA PLATSER I +ALV
5TOMHUSKONSERT MED ELEKTROAKUSTISK MUSIK UNDER
STJËRNHIMLEN
3ÚNDAG  AUGUSTI
!VSLUTNINGSKONSERT MED ENSEMBLE -A

• Så det kan vara lönsamt även
om man har bara 30 kor?
– Samband med antal kor är
starkt men man kan ju trimma
en produktion i visst läge, det
handlar inte bara omsättningen
utan även kostnader.
• Du fick priset även för att du
lyckats med avel, du har även
sålt djur till USA?
– Jag har skapliga kor, SLB,
svart-vita lågland. Jag har sålt
tjurkalvar till Svensk avel i Falköping. De vill ha fram tjurar som
ger fina döttrar. Det med USA
ska man inte göra så stor sak av.
En tjur gick bra i början men
sämre sedan.
• Tycker du att bondeyrket har
uppvärderats?
– Ja, det tycker jag. Bonde
söker fru är ingen dålig dokusåpa, Förr var bonde mer ett
skällsord. Det har svängt och det
märks.
Ann Sofie Wahlberg

FOTO: TI NA HJORTH SVENSSON

Kalv
Längst ner i
Svenljunga kommun, ja, längst ner
i Västergötland ligger Kalv. En
bygd med skog och sjöar av en
särskild kvalitet. En gång ett
gränsland, när halläningen var
dansk. Här bor 360 människor.
Vi har några företag, många är
skogsägare, många pendlar. Det
är inte ont om pensionärer.
Kommer du hit, så kan du
uppleva Kalvs natur som är något
extra. Hyr kanot och paddla i
Fegen och Kalvsjön. Fegen är ett
naturvårdsområde och här kann
man se fiskgjusar (när de inte är
hemma i Afrika), eller höra lommens fascinerande läte.
Vill man bo bekvämare så
finns Selmas pensiont (känt från
TV) eller Kalvsjögården som
öppnar i ny regi. Mat eller kaffe
finns att få på Kalvsjögården och
på Backa loge. Eller hyr en egen
stuga, du hittar dem på nätet.
Vår by har fortfarande en välsorterad affär.
I augusti kollar du in när Kalvfestivalen är – ett kulturevenemang som går utanpå det mesta.
Kalv is located at
the southern end of
Svenljunga municipality, in fact right at the bottom
end of Västergötland. This is a
district with particularly fine
forests and lakes. It was once a
border area when the people of
Halland belonged to Denmark.
360 people live here. We have
some businesses, a large number
of forest owners and many commuters. There is also a fair number of senior citizens.
If you come here, you will realize that the countryside around
Kalv is really something special.
You can hire a canoe and go
canoeing on Fegen and Kalvsjön.
Fegen is a nature conservation
area where you can see ospreys
(when they are not in Africa) and
hear the fascinating call of divers.
If you want comfortable

accommodation, you can stay at
the boarding house Selmas pensionat (known from TV) or at
Kalvsjögården which is now
under new management. You can
buy meals or snacks at Kalvsjögården and at Backa loge. You
can find cottages for rent on the
internet.
Our village is proud to still
have its well-stocked village shop.
The Kalv festival takes place in
August – a cultural event that
beats most things.
An der Südspitze
der
Kommune
Svenljunga,
am
äußerten Zipfel von Västergötland liegt Kalv, mit ihren Wäldern und Seen sowie ihrer
geschichtlichen Vergangenheit als
Grenzland zu Dänemark eine
Ortschaft von besonderem Reiz.
360 Menschen haben hier ihr
Zuhause. Einige betätigen sich als
Unternehmer, viele sind Waldbesitzer, ein Großteil pendelt und
nicht wenige sind Rentner.
Die Natur um Kalv zeigt sich
dem Besucher auf eindrucksvolle
Weise. Besonders faszinierend ist
eine Kanutour auf dem Fegen
oder dem Kalvsjön. Der Fegen ist
Teil eines Naturschutzgebietes;
hier können Sie Fischadler beobachten (falls diese sich nicht
gerade zu Hause in Afrika aufhalten) oder den faszinierenden
Lauten des Seetauchers lauschen.
Eine komfortable Bleibe finden Sie in der Pension Selma
oder dem neu eröffneten Gasthof
Kalvsjögården. Speisen und Getränke erhalten Sie im Kalvsjögården oder im Sommercafé Backa
Loge. Sollten Sie an einem Ferienhäuschen interessiert sein, finden Sie ein Angebot auf unserer
Homepage.
Unser Dorf verfügt auch über
einen Lebensmittelladen mit
breit gefächertem Angebot.
Im August wird das Kalvfestival,
ein Kulturereignis von ungeahntem Ausmaß, veranstaltet.

Enda banken med huvudkontor i

TRIVSELBYGDEN
Mjöbäcks
Sparbank
info@mjobackssparbank.se · 0325-327 00
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Byn som har eget mejeri
Kalvs mejeri satsar på ost
Kalv
Man får bättre betalt för
sina råvaror om man förädlar dem själv. Men den
utgångspunkten startade
några av Kalvs bönder det
lokala mejeriet Kalv mejeri.
De är lite speciella, de där som bor
i Kalv. För en massa år sedan kämpade de mot storexploateringsplanerna
vid Fegensjön. De samlades kring
Kalvsjögården, startade egen friskola
när de kommunala skolan lades ned.
Och nu har de startat eget mejeri
också!
– Ja, nu är vi igång, berättar Tage
Landström som är mjölkbonde och
kassör i den ekonomiska föreningen
som ligger bakom Kalvs mejeri.

Lokalt smakar bättre
Det var nog hos Tage som tankarna på ett lokalt, eget mejeri, började.
Att man får bättre betalt för förädlade produkter än råvaran.
– Och så smakar det bättre, sägerAnita Karlsson, som inte är bonde
men ingår i föreningen.
Först föddes Tranebäcks ostkaka,
som man bland annat kan hitta i

Kalvs egen butik. Detta var för tre år
sedan och Kalvbönderna fick blodad
tand. Man borde väl kunna göra
mer... om man gick ihop och gjorde
det tillsammans?
Med lite hjälp från Kooperativ
Utveckling Sjuhärad (numera Coompanion) gjorde man en förstudie som
blev klar i fjol.
Sen, förra våren, var de en hel samling som gick på kurs för att lära sig
göra ost. Resultatet blev riktigt bra.
– Vi hade med smakprov på
Landsbygdsriksdagen i Borås, och de
undrade var de kunde köpa osten.
”Den är inte till försäljning ännu”
fick vi svara, berättar Tage vidare.
Men till sommaren ska de första
ostarna finnas färdiga för försäljning.
– Det blir en dessertost, en blåoch vitmögelost, säger Anita.
Hon berättar också Kalvs mejeri
planerar fler sorters ostar.
– Vi har tänkt oss en hårdost, kanske rentav både smör och kalvdans
också framöver. Kanske kan man
göra gårdsost också.
Själva produktionen äger rum hos
Joarsbos Naturprodukter. Där har
Tage hållit till för att anpassa lokalerna för osttillverkning. Men osten ska
inte han göra.
– Vår ostmästare heter Helena
Nilsson, hon har gått en kurs hos

Tage Landström och Anita
Karlsson är medlemmar i den
ekonomiska föreningen Kalvs
Mejeri. Ostkokargrytan är på väg
att flyttas från Tages ladugård till
själva mejeriet i Joarsbo.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Eldrimner ett nationellt centrum för
småskaligt mathantverk.
Anita Karlsson som också gått livsmedelshygienisk utbildning räknar
med att få rycka in i produktionen.
– Och sen måste vi ju ut och sälja
osten också, åka på mässor och stå
med smakprov i butikerna.
Tina Hjorth Svensson

Nästa generation mjölkleverantör...

Lyssna till storlommen på Backa loge
Café & Pensionat

Sommarcafé
14.00–18.00

Allsång, midsommarﬁrande,
visaftnar, musiktävlingar m.m.
info. 0346-613 42,
0705-84 24 20
www.backaloge.se

Välkomna!

Vi tillverkar:

Påsar, slang, säckar och folie i polyeten
PARADISET ligger inte i himlen, det ligger i Kalv. Här vid Backa Övre hittar du Backa Loge där Christina
och Hans Andersson driver sommarcafé och Selmas pensionat. Här tar man sig en kopp kaffe, en bit
Tranebäcks ostkaka, lutar sig tillbaka och lyssnar efter storlommen. När kvällsolen sänker sig kan den
som glömt åka hem krypa ner mellan lakanen på Selmas pensionat. Selma Andersson var på sin tid
”en grisker dam” som bodde här på Backa Övre. Hans och Christina har återskapat Selmas hem till
pensionat. Med lite hjälp av TV-programmet Söderläge har också trädgården rensats upp och en liten
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
gatstensbelagd uteplats för morgonkaffet anlagts.

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

KALV • Tel. 0325-510 60
Måndag–Fredag 9.00–18.00
9.00–18.00 •
• Lördag
Lördag 9.00–13.00
9.00–13.00

•
•
•
•

Manuell chark
Bensin
Kringlans Bröd
Refillkort

Bygdens egen butik!
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Vandra för att förebygga ohälsa
Martin Lindman är läkaren som ska utveckla pilgrimsvandringar
Kalv
Pilgrimsvandringar är en
växande rörelse inom kyrkan, i Sverige finns redan
olika centra för pilgrimsvandringar. I Kindaholm
arbetar Martin Lindman
som är läkare för att
utveckla vandringar.
– För att klara vården i framtiden
måste vi också arbeta förebyggande,
säger Martin Lindman. Det kommer
att bli svårare med resurser till vården, vi måste tänka i andra banor, se
till helheten!
Martin Lindman, Kalv, är
distriktsläkare i Svenljunga och ordförande i kyrkorådet i Kindaholms

församling. Från och med maj och
ett år har han en projekttjänst på en
dag i veckan för att utveckla pilgrimsvandringarna.
Projektet befinner sig fortfarande i
uppstarten.
– Det är viktigt att tankar mognar.
Under året har vi anordnat några få
vandringar. Det kommer att bli fler.
Vandringarna riktar sig både till den
egna församlingen men de vill också
kunna ta emot gäster och grupper.
Det ska finnas organiserade leder
och möjlighet till övernattning.
Ledaren behöver inte vara präst.
Göteborgs stift är intresserade, det
är därifrån medel till Martins tjänst
kommer, men vandringarna kan
intressera även företag och kan
användas för rehabilitering.
Projektet arbetar för att få färdig
leder mellan de fyra kyrkorna i för-

samlingen. Färdigt redan nu är lederna Håcksvik-Östra Frölunda och
Kalv-Mårdaklev.
– Vi har försökt använda de småvägar, helst otrafikerade som finns.
Lederna går genom skog, vid vatten
och åar, och genom byar i bygden.
Vägen är inte spikrak, så sträckan blir
fyra och en halv mil.

Möjlighet till övernattning
Vissa sträckor har de fått röja och
förbättra och berörda markägare har
vidtalats.
En folder med karta behövs också.
– Vi ska också knyta kontakter
med olika organisationer och visa vad
vi kan erbjuda.
De funderar över att kunna erbjuda övernattningsmöjligheter och
upprätta ett pilgrimscentrum i någon
av församlingens byggnader.

Martin Lindman har ett yrkesmässigt intresse att arbeta med pilgrimsvandringar.
– I vården är människan ofta
enbart en samling organ men ju mer
man jobbar som allmänläkare ser man
att det lönar sig att se människan som
en helhet. Vården hinner oftast bara
med kropp, inte ande och själ.
Han känner ett starkt behov att
arbeta förebyggande.
– Tanken och känslor påverkar
kroppen mer än vi tror, och jag vill
skapa utrymme där det finns tid för
stillhet, eftertanke och tystnad.
Man skulle även kunna ordna
vandringar av olika karaktär, där
seminarer och föreläsningar om
stressproblematik ingår.
Ann Sofie Wahlberg

Weine tar över
Kalvsjögården

Pilgrimsvandringarnas
nyckelord
Långsamhet: Gå i lugn takt för
att sakta ner när livet går för fort.
Enkelhet: Det mesta i livet är
gratis, det ska inte behövas så
mycket mer än en ränsel med lite
förtäring.
Frihet: Lämna almanackan och
telefonen hemma.
Tystnad: I naturen ger tystnaden
utrymme för det inre livet.
Bekymmerslöshet: Lämna vardagens bekymmer.
Delande: Dela samtal och erfarenheter.
Andlighet: Det finns ett andlig
perspektiv, men såväl medlemmar i Svenska kyrkans församlingar som andra är välkomna.

FOTNOT: Mer info: www.kindaholm.se och Martin Lindman.

En bra bit av
Västergötland

Kalvs samlingspunkt i ny regi
Kalv
Det var nu eller aldrig. Weine
Edvinsson, som driver en
redovisningsbyrå i Kinna
och ägnar sig en del åt fastighetsförvaltning har suttit
på kontor hela livet. Det var
dags för en förändring.
Av en slump fick han syn på
annonsen om att Kalvsjögården,
navet i Kalv, var till salu.
– Jag åkte hit, helt förutsättningslöst.
Weine tyckte om det han såg,
bestämde sig för att vara med och
bjuda och plötsligt fann han sig stående med ett kontrakt i handen.
En av de första åtgärderna han
gjorde, var att sänka hyran för de tio
lägenheter som hör anläggningen till.
Nu är här nästan fullt uthyrt.

Weine
Edvinsson
Ålder: 52 år.
Yrke: Driver
redovisningsbyrå i Kinna.
Familj: Gift med Christina som
också ska hjälpa till på Kalvsjögården, barnen Martin, 23, och
Alexander, 21.
Äter: Oxfilé.
Dricker: Ett glas vin till oxfilén.
Fritidsintressen: Golf, har 10,7
i handikapp, bowling och jakt.
Senast lästa bok: En av Liza
Marklund.
Senast sedda film: Jag såg en
igår, men den kan inte ha varit så
bra för jag kommer inte ihåg vad
den hette.
Om att driva företag på landsbygden: Det har jag gjort i hela
mitt liv, det fungerar jättebra.
Man får en annan närhet till sina
kunder. Kanske är attityden mer
ödmjuk på landet.

Kalvs centralpunkt
Ända sedan Kalvsjögården byggdes
har den fungerat lite som Kalvs centralpunkt. Här fanns biblioteket,
läkarmottagningen var fjortonde dag,
Kalvbladets redaktion, förskolan,
restaurangen.
– Både biblioteket och läkarmottagningen är kvar, säger Weine och
berättar att biblioteket tagit över
delar av förskolans lokaler.
Han vill också i fortsättningen se
Kalvsjögården som Kalvs samlingsplats. Så att öppna restaurangen är
prioritet nummer ett. Den är navet i
anläggningen. Just idag kommer en
kock på anställningsintervju.
Som nybliven krögare vill Weine
helst servera lokalt producerad mat,
gärna KRAV-odlat.
– När väl kocken är anställd kan vi
titta närmare på vilken inriktning vi
ska ha.
En hel del tid har ägnats åt underhåll av lokalerna. Restaurangen har
fått nytt möblemang, och ljuskronor
från ett pensionat på Tjörn. Men inte
bara själva Kalvsjögårdens interiör
har fått en uppfräschning. Strax intill
ligger vandrarhemmet med sina elva
rum och 25 bäddar.
– Titta, riktig hotellinredning.
Weine visar på rummen som är
utrustade med hårtorkar.

Kindaholms
församling
Pastorsexpedition
Kyrkoherde
Diakon

Vaktmästare

Weine Edvinsson är ny ägare till Kalvsjögården. Han vill att den
också fortsättningsvis ska fungera som navet i Kalv.

Tina Hjorth Svensson

Kalv
Mårdaklev (hem)
Mårdaklev (kyrka)
Håcksvik
Håcksvik (kyrka)
Ö. Frölunda (hem)
Ö. Frölunda

076-809 23 21
0325-500 39
070-379 39 11
070-399 05 33
0325-520 60
0325-300 18
070-300 81 38

FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

– från bygdens egna mejeri –

delikatessost

Samarbeta för
större utbud
Men att enbart driva restaurang
och vandrarhem, det är ingen affärsidé som Weine tror på. Det behövs
mer, resonerar han och har redan två
konferenser inbokade.
Funderingar finns också på någon
pub med biljard i källaren och badtunnor utomhus. Weine har också
lagt ut krokar om att samarbeta med
andra aktörer i bygden om kanoting,
ridturer, golf.
– Det är nödvändigt att samarbeta
när man verkar på en mindre ort.
Vart Kalvsjögården är på väg vet
han inte än. Men idéer råder det
ingen brist på.

0325-512 80
0325-512 88

Ring och beställ, blå- och vitmögelost!

MEJERIET I KALV · 070-315 82 57

Bergsprängning · Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

Ljuskronorna kommer från ett
pensionat på Tjörn.

Kalv • Tel. 0325-511 55

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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Lyckat skolsamarbete
– när Mjöbäcks och Överlidas skolor slogs samman
Mjöbäck
Nu har ett läsår gått sedan
omorganisationen av
Mjöbäcks och Överlidas
skolor genomfördes.
En lyckad lösning, som gör
att båda orterna kan
behålla sina skolor.

Inför läsåret 06/07 delades eleverna i Mjöbäcks och Överlidas skolor
upp så att förskolan, förskoleklassen
samt klasserna 1 och 2 går i Mjöbäck
och klasserna 3-6 i Överlida.
– Hittills har det fungerat mycket
bra och alla har en positiv inställning,
säger Elisabeth Lagberg, en av lärarna
i Mjöbäck.
Att dela upp skolverksamheten på

detta sätt, tycker Elisabeth är bra.
Det möjliggör för små orter att
behålla sina skolor, samtidigt som
man kan hålla en hög kvalitet på
undervisningen och ta till vara fina
lokaler.
– Här i Mjöbäck vistas skolbarnen
ute tillsammans med förskolebarnen
och vi vuxna har ansvar för alla barnen, samtidigt som barnen får kontakt med alla oss vuxna.

Bullerbylikt
Ute bryter solen igenom de moln
som nyss släppte en regnskur. Skolan
påminner, med sina tre gammaldags
röda träbyggnader och fina läge, om
Bullerbyidyll. Skolgården är som en
stor trädgård med gräs och buskar.
De båda flygelbyggnaderna är gamla
“originalbyggnader”, medan huvudbyggnaden uppfördes 1969, i samma
stil. I en av flygelbyggnaderna är förskolan inrymd och den andra är kyrkans församlingshem, men fungerar
också som barnens matsal.
På gräsmattan trampar några förskolegrabbar runt på trehjulingar, en
liten flicka sitter i sandlådan och bygger sandkakor, som hon pyntar med
solgula maskrosor – landsortsidyll i
verkliga livet!

Landsortsidyll i verkliga livet!

Ann-Louise Kjellner
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

Tillverkning av
väggelement och åkeri
för MJÖBÄCKSGRUPPEN

Andraklassarna i Mjöbäcks skola tillsammans med sina lärare
Helen von Schedvin och Elisabeth Lagberg.

SNICKERI & ÅKERI
HUSFABRIK MJÖBÄCK
Tel. 0325-342 22
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Byalaget startade ungdomsgård
Mjöbäck
Numera har ungdomarna i
Mjöbäck med omnejd inga
problem med sysselsättning
på fredagskvällarna. Sedan
byalaget startade ungdomsgården har Mjöbäcksgården
blivit den självklara
mötesplatsen.
– Fantastiskt! säger Ingrid Jones.
Många flera än vi väntat kommer.
Första kvällen trodde vi på 10-15
ungdomar, det kom 47! Varorna tog
slut redan klockan sju och vi fick i
ilfart köra till Centrumboden i Överlida och länsa deras förråd!
Egentligen, berättar Ingrid, kom
idén från Britt Sandblom. Britt bor
stora delar i USA, men fick med sig
en del andra på idén och däribland

Så här många kom det den här fredagkvällen i slutet av april. Med
på bilden också Ingrid Jones och kvällens värdar Anette Bengtsson
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER
och Camilla Wagne.
Ingrid.
Antalet ungdomar som kommer
har stått sig. Det visade sig nämligen
att, även om kollektivtrafiken är sparsam, fanns det en buss från Överlida
som passade.
– Hemresan får de förstås ordna
själva, men det verkar fungera bra,
säger Ingrid, men tillägger:
– Fast så här års vore det ju skönt
med en cykelbana.

Behövs inte så mycket
Erik Svensson, Axel Kärrander,
Robin Jakobsson, Amanda
Kullberg, Emilia Andersson,
Agnes Lillvik och Erika Trulsson
laddar inför kvällens pokeromgång.

Tjänstgöringen sköts av föräldrarna och hittills är man ungefär dussinet som turas om med bemanningen.
Inför hösten hoppas man att flera ska
sluta upp i ledet.
Att ordna med en massa aktiviteter, tror Ingrid inte på. En musikan-

Måndag - torsdag

9-18

Fredag

9-19

Lördag

9-14

läggning, pingisbord och försäljning
av fika räcker. Resten ordnar ungdomarna själva.
– Men något uppträdande av gästande ungdomar med till exempel
break dance, kan det nog bli.
Ungdomarna håller med. Det är
bra så här. Spel och annat kan man ju
ta med sig själv, som vid ett av borden där pokerlådan just packas upp.
– Riktigt skoj att det här kommit
till! tycker Erik Svensson. - Då slipper
man sitta hemma och dricka dålig
läsk och här träffar man ju kompisar.
Kompisarna runt om nickar
instämmande och bekräftar att varje
fredag de kan, kommer de till Mjöbäcksgården.
Ann-Louise Kjellner

Ser Mjöbäcks betongpannor
gamla ut efter ett par år?
– Ja, om du väljer antikfärgade.
Vi har också andra färger och varianter som ger helt andra
utseenden. Alla med samma egenskaper och långa livslängd
(troligtvis minst lika lång som husets). Välkommen.

ÅF
Besök vår hemsida www.mjobackspannan.se
och hitta närmaste återförsäljare
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God jordmån för nyföretagande
Mjöbäck

Äkta hantverk
Vi tycker att bra materialval, miljötänkande, långsiktighet och
noggranna hantverkare är viktigt när ett hus byggs i vårt
namn. Vi vill också att du som skall bo där är mer än nöjd
när nyckeln sitter i låset till ditt nya hus. Byggt enligt äkta
svensk hantverkstradition. Tycker du som vi? Hör gärna av dig.

www.skonahus.se

med omtanke

Att nyföretagande har
goda möjligheter på landsbygden, det är revisor
Sören Ramnewall övertygad
om. Han är själv ett gott
exempel, även om det nu är
många år sedan han kom
till Mjöbäck och startade
sin verksamhet.
– Det var nog en del som tvivlade
när jag startade en bokförings- och
revisionsbyrå här ute på landet, säger
Sören och ler. Olyckskorparna kom
på skam. Sörens satsning fungerade
utmärkt.
– Jag kom först hit som bankman
1969, men jag har alltid varit intresserad av redovisning, att få vara med
hela vägen.
På banken var han med om hela
datoriseringsprocessen innan han
1979 startade sin egen byrå. När banken koncentrerade sin verksamhet till
Överlida, tog Sören över fastigheten.
Med två rymliga bankvalv är nog
Mjöbäcks bokförings- och revisionsbyrå en av de säkraste som finns!
– Ja, det känns tryggt! Och det är
ju också roligt att vara tillbaka där jag
började, till och med med samma
telefonnummer!

Stora möjligheter och många fördelar för nyföretagande på landsFOTO: ANN-LOUISE KJELLNER
bygden, tycker revisor Sören Ramnewall.
på landsbygden, bara man har vilja
och energi.
– Med datoriseringen blir världen
liten, säger han och menar att det
inte längre spelar så stor roll var man
befinner sig. Både kunder och myndigheter nås enkelt och lätt.
När det gäller hans egna kunder
finns förstås många i bygden.
– Visst är det bra för kunden att ha
sin revisor på nära håll. Siffror i all
ära, men den personliga kontakten är
viktig, säger Sören.

Vilken bransch som helst

Kostnadsbesparing

Men när det gäller nyföretagande
tror inte Sören att hans bransch var
unik.
– Nej, jag tror det finns möjligheter för vilken bransch som helst här

Vad ser han då som fördelarna med
företagande på landsbygden?
– Kostnadsbesparing naturligtvis
och att man lär känna sina kunder
och får en god lokalkännedom.

Svårigheten, enligt Sören, skulle i så
fall vara att få kvalificerad personal. I
gengäld, när man hittat den har man
både lojala och trogna medarbetare.
Sören vill också gärna betona föreningarnas vikt på landsbygden.
– De har en stor betydelse för både
företagslivet och orten i sin helhet.
Det är också viktigt att det är en hög
kvalitet på både aktiviteter och
anläggningar. Där kan man samarbeta mellan närliggande orter.
Om dagens företagsklimat i Mjöbäck har Sören enbart gott att säga.
Bara mängden talar sitt tydliga språk.
– De många husföretagen drar
med sig en rad underleverantörer av
alla olika slag och jag tycker nog det
ser väldigt bra ut för framtiden.
Ann-Louise Kjellner

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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Madelene slår på trumman för A.R.E.A.
Mjöbäck

inom glas!

Även om de kanske inte är
så många, så visst finns
det kvinnliga trummisar.
Madelene Arvidsson från
Mjöbäck är en och gruppen
hon helst slår på trumman
för är rock- och popbandet
A.R.E.A.
Bandmedlemmarna
kommer
ursprungligen och huvudsakligen
från Tranemo, men har med åren fått
en vidare spridning. Så som det oftast
blir när gymnasiestudierna är slut.
André och Robin Egbo finns kvar i
Tranemo, Erik Westerberg finns i
Kalv och det har han alltid gjort, men
Rickard Olausson har tagit sin kappsäck till Norge och Anton Davidsson
häckar numera på Tjörn. Det var
Antons flytt som gjorde att A.R.E.A.
behövde en extra trummis på närmare håll – Madelene från Mjöbäck.
– Jag hoppade in som trummis i
höstas, men jag har känt killarna
mycket längre, säger Madelene.

Inte bara trummor
Under veckorna bor hon i Skene,
där hon går på gymnasiets musiklinje.
– Varför jag valde just trummor, ja,
för att jag var rytmisk, men jag spelar
piano och sjunger också. Och så spelade jag flöjt förstås, i lågstadiet.
Förutom A.R.E.A. finns Madelene
med i Svenljunga Ungdomsorkester

Allt

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

Mjöbäcks

Bokförings- & Revisionsbyrå AB
512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70
Trummisen Madelene Arvidsson tillsammans med resten av
pop- och rockgruppen A.R.E.A., fr v Anton Davidsson, Rickard
Olausson, André Egbo, Erik Westerberg och Robin Egbo.

Verksam i bygden sedan 1979

FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

och en rad orkestrar och ensembler
på skolan. Om hon får drömma blir
det musik på heltid i framtiden. Men
funkar inte det, så kommer musiken
i alla fall att finnas där vid sidan om
jobbet, så mycket det bara går!
– Fast vi ska slå igenom och bli
superkända! säger André, skrattar och
ändrar sig snabbt:
– Nej, men vi ska spela och ha kul!
Som man gör nu, med spelningar

på fester, bröllop och andra tillställningar av olika slag.
– Som kräftfesten i Glommen, det
var nog det roligaste vi gjort, enda
spelningen med kravallstaket!
Kravallstaket får vi väl hoppas att
det inte behövs på knytkalaset i Mjöbäck i sommar, där bandet ska spela,
men kul får de säkert ändå!
Ann-Louise Kjellner

Försäljning och
reparation av bilar!
Petterssons Bil AB Överlida
Tel. 0325-340 19, 343 05
Se vår hemsida: http://bilweb2.passagen.se/handlare/petterssonbiloverlida.htm
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Mjöbäck – ett spikers corner
i Trivselbygden
Mjöbäck
Mjöbäcksvillan, Västkuststugan, Sköna hus, Furulid,
Borohus, Mjöbäckspannan,
Arvidssons Snickeri – listan
kan göras mycket längre.
Mjöbäck bara vimlar av
husföretag och deras
underleverantörer.
Ett riktigt spikers corner!
Och företag som går bra. Väldigt
bra.
– Det har varit bra i flera år och vi
ser inga tecken på någon avmattning,
säger Jörgen Arvidsson på Arvidssons
Snickeri, som själv väntar en omsättningsökning från fjolårets 15 miljoner till 20 miljoner i år.
Hos Arvidssons Snickeri jobbar
man med två koncept. Dels som
leverantörer till Sköna hus och dels
som tillverkare av egna villor, ritade
av Jörgen själv.
– Att rita själv är skoj. Att både
rita, tillverka och leverera, få följa
med hela vägen, säger Jörgen och
tycker att det också är en fördel för
kunden.
– Kunden behöver bara prata med
en person genom hela processen och
det ger stora möjligheter att själv
påverka.

Här finns hustillverkarna – snacka om spikers corner!

Alla vill ha sitt eget
Kundens möjligheter att själv
bestämma och påverka är A och O
idag, menar Jörgen.
– Ingen vill längre ha det som det
var på 70-talet med färdiga lösningar.
Alla vill ha sitt eget och anpassa det
efter egna behov och omgivande
miljö.
Mycket individuella lösningar alltså, men om Jörgen ändå ska försöka
se någon trend blir det pulpettak,
mycket fönster och öppna planlösningar. Däremot tror Jörgen att fönsterytan kommer att minska.
– Nya bestämmelser om isolering
och minskad energianvändning gör
att vi kanske får tänka mindre fönster
i framtiden.

Förr vara friggebodarna en stor produkt hos Arvidssons Snickeri, men
de har fått ge vika för produktionen
av villor.
– Vi säljer inte aktivt längre, men
det blir ändå ungefär 100 om året,
säger Jörgen och tror att om det nya
förslaget går igenom, om att friggebodarna ska få utökas till 15 kvadratmeter, kommer tillverkningen att
öka igen.
– Användningsområdet blir ju
större och många går nog och väntar
på beslutet, ett uppdämt behov växer
fram.
Att friggebodarna skulle bli annorlunda, tror han däremot inte.
– Nej, så länge takhöjden inte ändras så att man kan börja tänka loftlös-

Goda tider för husföretagen i Mjöbäck. På bilden Jörgen Arvidsson
på Arvidssons Snickeri med en Sköna hus-leverans på väg till
Karlstad.
ningar, tror jag de kommer att se ut
ungefär som nu, fast större.
Och större ser också byggmarknaden ut att bli. En bransch som ser
framtiden an med tillförsikt.

– Ja, vi har nog att göra ett bra tag till,
säger Jörgen med ett tryggt leende.
Ann-Louise Kjellner

Sångglädjen finns i Hagalund
MJÖBÄCK (STT)
Det är inte bara på Skansen
som sångglädjen är stor. I
Mjöbäck bjuder den idylliska gamla festplatsen Hagalund med sin fina rotunda,
på uppskattade allsångkvällar. Den 11 juni avslutas
kvällarna med välkända
Peter “Ta mig till havet”
Lundblad och hans fru
Gunilla!
Det var förra året som Mjöbäcks
byalag började med sina allsångskvällar på Hagalund, vackert beläget på
gångavstånd från samhället.
Ett initiativ som slog väl ut med

75-100 personer i publiken, i alla
åldrar, från fem till 90 år!
- Vi tyckte Hagalund passade så
bra och med dansbanan kan vi också
sitta under tak och inte vara så beroende av vädret, säger Marie Mårtensson i byalaget.
Tre gånger allsång blev det förra
året och konceptet är detsamma i år.
Med den skillnaden att finalen i år
gästas av de kända artisterna Peter
och Gunilla Lundblad.
- Gunilla, som förut var med i
gruppen Avec, är ursprungligen från
Mårdaklev, inte så långt härifrån, och
därför är det extra kul få hälsa dem
välkomna hit, säger Marie och berättar att byalaget förstås inte har resurser
att bekosta ett sådant framträdande.

- Den kvällen har vi Mjöbäcks
Sparbank att tacka för.
För en billig penning går festplatsen Hagalund även att hyra för privata evenemang och vilken vacker sommardag som helst är den en fin plats
för medhavd kaffekorg - helt gratis!
Ann-Louise Kjellner
Husbandet Henrikssons
orkester, farfar Gunnar,
dragspel, sonen Henrik, gitarr
och sång, sonsonen Jonatan,
trummor, förstärka av Per
Svensson, gitarr och sång, ger
publiken rätt ackompanjemang.
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

Trogna publiken Britta Karlsson och Signe Nilsson välkomnas av
byalagets Marie Mårtensson.

ALLSÅNGSFINAL
11 juni kl. 19-21 • Hagalund, Mjöbäck
med Peter Lundblad ”Ta mig till havet” och
Gunilla Lundblad ”Nilssons dotter i Mårdaklev”
Allsångsledare: Bertil ”hemmavé” Johansson · Musik: Gunnar, Henrik och Jonatan Henriksson samt
Jan-Ove Johansson. Ung gästartist: Daniella Johansson Springer från Älvsered
Kaffe, saft och bullar till försäljning. Ta gärna med en filt!
Biljettpris: Förköp 50:- på Mjöbäcks Sparbanks kontor i Överlida. Ungdomar
under 20 år, fri entré i föräldrars sällskap. Pris vid entré allsångskvällen 75:-

MJÖBÄCKS BYALAG I SAMARBETE MED

Mjöbäcks
Sparbank

Mjöbäck
Välkommen till Mjöbäck – mitt i Trivselbygden!
Mjöbäck ä rett samhälle på cirka 600
invånare som präglas av den helt
dominerande trähusindustrin, som
omsätter omkring 1,5 miljarder kronor per år. Du har här en omgivning
med vacker natur, fina strövområden,
många stigar, vattendrag och fiskrika
sjöar.
Här bor vi huvudsakligen i egen
villa i en lugn och trygg miljö. I Mjöbäck har vi ett femtontal olika nationaliteter – främst européer – fast
boende, vilket innebär att du kommer till en ganska internationell
gemenskap.
Dagis/fritids/skola finns för de
minsta, och fotboll, skytte, boule
med mera kan vi ägna oss åt allteftersom vi växer upp.
Mitt i samhället finner du bland
annat en välsorterad livsmedelsbutik
och Trivselbygdens enda Räddningstjänst som nu också har första-hjälpen-insats för hjärt- och lungproblem.
Goda vägar tar dig på mindre än

en timma till Landvetter –Borås–Falkenberg–Varberg, och med hyggliga
bussförbindelser kann du ta dig till de
större angränsande samhällena.
Welcome to Mjöbäck
– right in the heart of
Trivselbygden!
Mjöbäck is a community with about
600 residents, a place characterized
by the dominating wooden house
industry which has an annual turnover of about 1.5 billion SEK. Here
you are surrounded by beautiful
countryside, fine walking areas, many
trails and paths, watercourses and
lakes full of fish. Most residents live
in their own house in this peaceful
and safe setting. About 15 different
nationalities – mostly Europeans - are
permanent residents of Mjöbäck
which gives an international feel to
the community.
There is pre-school, school and an
after-school recreation centre for
children and other activities such as
football, rifle-shooting and boules for
young people and adults.
In the middle of the village there is

a well-stocked food store and
Trivselbygden’s rescue services
which can also give CPR first aid.
There are good roads to Landvetter-Borås-Falkenberg-Varberg
– a journey of less than an hour –
and there are also good bus services to and from the nearby
towns.
Willkommen in
Mjöbäck, mitten
im Trivselbygden!
In Mjöbäck, einer Ortschaft mit
zirka 600 Einwohnern, gibt die
Holzhausindustrie, die jährlich
einen Umsatz von etwa 1,5 Mrd.
SEK erwirtschaftet, den Ton an.
Hier finden Sie eine bezaubernde
Natur, durch die Sie auf den weit
verzweigten Wanderwegen, vorbei
an Wasserläufen und fischreichen
Seen, Streifzüge unternehmen
können.
Die meisten von uns wohnen
in Eigenheimen in idyllischer und
friedlicher Umgebung. In Mjöbäck leben ungefähr fünfzehn verschiedene Nationalitäten, zumeist

aus dem europäischen Ausland; es
erwartet Sie eine Gemeinschaft von
internationaler Vielfalt.
Kindergarten, Freizeithort und
Schule besuchen die jüngsten unter
uns, und je älter wir werden, schließen wir uns dem Fußballclub, dem
Schützenverein oder der Boulegemeinschaft an.
Mitten im Ort finden Sie u.a.
einen Lebensmittelladen mit reich-

haltigem Angebot und den zentralen
Rettungsdienst, der auch über einen
Notfalldienst für Herz- und Lungenkranke verfügt.
Über ein gut ausgebautes Straßennetz erreichen Sie innerhalb einer
Stunde Städte wie Landvetter, Borås,
Falkenberg und Varberg, und gute
Busverbindungen sorgen dafür, dass
Sie mühelos in die angrenzenden
Nachbarorte gelangen.

Vi har kontantköpare
från hela världen!
Vi söker gårdar, skog, villor och torp.

Överlidav. 3, 512 65 Mjöbäck • 0733-177 177 • www.agruppen.net

Välkommen till vår hemsida
www.arvidssonssnickeri.se
Kolla in husets alla vinklar
och vrår genom en virtuell
rundvandring!

Onsdag 4, 11, 18, 25 juli
samt 1 augusti kl 18.00–20.00
Knallekviltarna har utställning av lapptäcken hela sommaren!
För fler utställare gå in på www.tokabo.se

Servering av kaffe
och våfflor

www.arvidssonssnickeri.se
0325-344 40
info@arvidssonssnickeri.se

Trivselbygden – En bra bit av Västergötland

ELSKEss
ELSKE
Taktil massage
& Samtal

Yogakurser

Presentkort • Hälsokost
070-214 60 15

Ett riktigt lackskydd.
TEFCAR TEFLONLACKSKYDD gör att din bil får en extremt blank och smutsavvisande yta mot
allt den utsätts för i form av salt, asfaltsstänk, dubbrester, maskintvättar m.m.
Smutsen fastnar inte längre så lätt och bilen blir lätt att hålla ren. Du kan använda alla i bilvårdshandeln förekommande rengöringsmedel och vi lovar dig: Du tvättar inte bort behandlingen!
Så skall det naturligtvis vara. Det är ingen vits att kosta på en lackskyddsbehandling om den
försvinner när du måste använda schampo eller petroliumbaserade avfettningsmedel för att få bilen ren och snygg.
Tefcarbehandlingen är så effektiv att vi vågar lämna 5 års
servicegaranti, utan krav på årliga kompletteringar.

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

MJÖBÄCK, Nygårdsvägen,
MJÖBÄCK,
Nygårdsvägen, 0325-343
0325-343 78
78

•
•

FALKENBERG,
FALKENBERG, Rörv.
Rörv. 1,
1, Vinbergshed,
Vinbergshed, 0346-45
0346-45 00
00 00
00

•
•

www.tefcar.se
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Några
frågor till...
Ulla Sveibert

... från Mårdaklev, en av
medlemmarna i den ekonomiska föreningen Stugbyn Kleven med en stugor
vid Ätradalens golfklubb.

Mårdaklev • Tel. 0325-500 01
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

Uno Röjare AB
Vi har gedigen erfarenhet av arbete i skog

Uno Röjare utför:
Ledningsröjning
Skogsröjning
Markunderhåll
Gräsklippning
Ogräsbekämpning
Gallring
Snöröjning

FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

• Berätta om stugbyn!
– Den har fyra små stugor som
byggdes förra våren. De har fyra
bäddar med sängar och bord, och
tillgång till en lillstuga med
utrustning för självhushåll med
kök, kylskåp och allrum. Toalett
och dusch finns på golfbanans
klubbhus som ligger alldeles intill,
25 meter att gå.

Fiskevårdsföreningen
lever igen

• Hur kom ni på idén?
– Det har inte funnits några
övernattningsmöjligheter i Mårdaklev och vi ville göra något för
Ätradalens golfklubb, men även
bidra till att öka övrig turism i
södra delen av kommunen.

I samband med att myndigheterna erbjöd sig att kalka
sjöar för att motverka
försurningen ställde man
som motkrav att fiskrättsinnehavarna skulle bilda
fiskvårdsföreningar som
genom försäljning av fiskekort erbjöd möjlighet till
allmänheten att idka
fritidsfiske i föreningens
vatten. En av de föreningar
som bildades var Ö
Frölunda–Mårdaklev FVF.

• Hur har ni organiserat det?
– Vi samarbetar med golfklubben, som sköter bokningarna. Vi
16 som är medlemmar i föreningen och gick in med pengar, turas
om att vara vaktmästare. Vi har
många olika kompetenser, från
administration till hantverk. Vi
har inte snickrat stugorna själva
men färdigställt dem.
• Hur har det gått hittills?
– Förra året var ett provår och
vi hade 35 uthyrningar. Redan nu
har vi lika många bokningar. Men
vi har inte gjort detta för att tjäna
pengar utan för att hjälpa
golfklubben och bygden. De som
hyr handlar förhoppningsvis i
affären och tankar bilen här.
• Kommer ni att bygga fler stugor?
– Vi får se hur stort intresset är.
Hittills har det varit väldigt positivt, de som bott i stugorna har
fått fylla i en enkät och de har
varit mycket nöjda. Men före fler
stugor vill vi bygga ett servicehus
med toaletter och dusch.
• Vilka övernattar hos er?
– Vi har byggt den i samarbete
med golfbanan och säljer golfpaket ihop. Men det är öppet för
alla och andra målgrupper är de
som ska besöka Gekås i Ullared,
paddlar kanot i Ätran eller fiskar i
någon av sjöarna i trakten.
• Vad får man när man spelar på
Ätradalens golfbana?
– Här är idyllisk natur längs
med Ätran. Det är rofyllt och bra
för dem som söker stillheten. Det
är en 18-håls bana delvis utmanande så den passar både dem
med lågt och högt handicap.
– Det är lätt att få komma och
spela, vi har inte så högt tryck än.

Mårdaklev • www.unorojare.com • 0325-500 07

Ingenting går upp emot en fisketur. Den återupplivade fiskevårdföreningen sköter Ätran från bron i Hid ner till kraftverksdammen i
Skåpanäs samt Storasjön, Skälsjön och Kvarnsjön.

Ann Sofie Wahlberg

Mårdaklev

I samband med att föreningen bildades i början av 1990-talet gick fiskerättsinnehavarna samman om att
sälja fiskekort, för att därigenom
öppna sina vatten för alllmänheten.
Så småningom föll emellertid föreningen i träda, och mellan åren
1999–2006 hade man ingen verksamhet alls.
– Då samlades vi ett gäng fiskeintresserade, berättar Henry Ottosson
som är sekreterare i den nu återupplivade föreningen.
En av anledningarna till nystarten
var de 48.000 kronorna som fanns i
kassan och som byggts upp genom
fiskekortsförsäljning under de sju
åren av overksamhet. De ska användas nu.
– Vi avser att bygga båtramper så
att man kan lägga i båtar i Ätran,
nedströms bron i Frölunda och i Storasjön vid Pajered mellan Mårdaklev
och Älvsered. Vi har en plan för arbetena men innan vi sätter igång
inväntar vi tillstånd från berörda
myndigheterna.
Framöver hoppas fiskevårdsföreningen också kunna få till stånd

Henry Ottosson
lämpliga fiskeplatser även för icke
båtburna fiskare.

Vill hjälpa ålen
Det omkring hundra fiskerättsinnehavare
i
området
Ö
Frölunda–Mårdaklev. Alla ingår de i
fiskevårdsföreningen.
– Men den som inte är intresserad
av fiske kan upplåta sin plats åt
någon som är fiskeintresserad men
som saknar fiskerätt.
Henry poängterar att det är intresset för fiske och fiskevårdande insatser som är föreningens gemensamma
bas. Inte att tjäna pengar på fiskekortsförsäljning.
Henry berättar om eldsjälen Ingemar Alenäs som arbetar hårt med frågan om det går att återskapa ålens
vandringsmönster, trots kraftverksstationerna.
– Det lär ska gå att få glasål att ta sig
uppför och vuxen ål nerför kraftverksstationerna och vi vill hjälpa till att se
om det är realistiskt att genomföra
sådana åtgärder, och till vilken kostnad.
Andra åtgärder man diskuterar
inom föreningen är att plantera laxforell i Kvarnsjön och skapa lekplatser
åt öring i Kvarnabäcken.
Tina Hjorth Svensson

Enda banken med huvudkontor i

TRIVSELBYGDEN
Mjöbäcks
Sparbank
info@mjobackssparbank.se · 0325-327 00
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En kul tös från Mårdaklev
Annika Andersson blev utnämnd till Årets Trivselbygdare
Mårdaklev

ALNÄS
MÖBELFABRIK AB

Kvalitetsmöbler
från bygden

Under våren har man kunnat se henne på scen i
Göteborg som en ”urtråkig,
grå och blek varelse, helt
misslyckad som människa”.
Annika Andersson från
Mårdaklev, har lyckats i den
tuffa underhållningsbranschen, utan att det ens var
hennes dröm som liten.
Under våren har hon spelat
”Otroligt het”, i Göteborg tillsammans med Carina Lidbom. De startade på Lisebergsteatern men på grund
av publiktrycket flyttade de till
Lorensberg.
– Att spela med Carina har varit
helt fantastiskt, jag längtar till våra
scener ihop, det är fysiskt skönt, säger
Annika.
Det härligaste med att stå på scen
är att känna att publiken är med. Att
känna att det klickar mellan skådisarna, att man spelar på samma vis, har
samma timing, fortsätter hon.
– Men nu ska jag vara ledig hela
sommaren, säger hon nöjt.
Hon har arbetat alldeles för mycket de senaste åren och behöver vara
ledig.

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

Från Vallarna till tv
Hon brukar annars vara med i
sommarens fars på Vallarna i Falkenberg, har ofta då spelat mot en annan
av Kindsbygdens komiker, Mikael
Riesebeck från Grimsås.
– Ja, vi har gift oss många gånger,
säger hon och skrattar.
Att bo i Falkenberg, lite ”off ” kultursverige, innebär mycket resande
och nätter på hotell. Nu har hon
pendlat till Göteborg. Men det ger en
go stund i bilen med bra musik. Och
är man från Mårdaklev är man van
vid att ha restid vart man än ska.
Hon har dessutom medverkat hela
vintern i tv:s Timeout, panelhumor i
Parlamentet-stil inspelat i Stockholm.
Hon trivs med att bo på hotell och
hennes man Tomas är en klippa i
hemmet med de tre barnen.
Hur började det hela? Jo, Annikas
pappa, Tore Wallnedal hade Mårdaklevsrevyn. Den har Annika växt upp
med och hon stod också själv på scen
när hon var 16-17 år. Någon tanke
att jobba med det i framtiden hade
hon inte alls.

Krister ringde
– Jag läste marknadsföring och fick
två barn. Så när jag var 27-28 år och
gravid med Alex ringde Krister mig.
Det vill säga förstås Krister Claesson i ”Stefan och Krister”. Han mindes henne från Mårdaklevsrevyn.
Hon kunde först inte begripa att han
ringt just henne men när hon lärt
känna honom kan hon se hur lika de
tänker när det gäller humor.
Han ringde i februari och i maj
började de repetera. Det var den första av Vallarna-farserna, ”Hemlighuset”.
Och Annika tyckte det var roligt,
faktiskt jätteroligt att stå på scen
igen.
– Det var allt runt omkring som
gjorde det, atmosfären, stämningen,
repetitionerna.

Annika Andersson, känd från Vallarna-farserna och komedier på tv,
kommer från Mårdaklev. Men att bli skådespelare var inget hon
FOTO: BO HÅKANSSON/BILDUPPDRAGET
tänkt sig när hon var liten.
Det är fars Annika sysslar med,
även om hon får förfrågningar om att
göra stand up och föreläsningar.
Konferencierjobb har hon åtagit sig,
men stand up har hon inte hunnit
med.
Annika har ingen skådespelarutbildning annat än den stora erfarenhet hon fått genom åren hos Stefan
och Krister.
– Jag har mycket scentid, det är
den allra bästa skolan.
Vad har uppväxten i Mårdaklev
gett dig?
– Man kände alla och det är underbart att komma dit och hälsa på nu.
Men jag kunde nog varit uppvuxen
var som helst med de föräldrar jag
har. Att det var lugnt och tryggt
beror nog mer på dem.

Ville spela trummor
Men utbudet för barn var litet.
Annika ville spela trummor och
dansa balett, inget av det gick att göra
i Mårdaklev.
Vad tycker din pappa om hur det
gått för dig?
– Han tycker det är jätteroligt, han
är min största supporter!
Efter en skön sommar, då det bästa
hon vet är att fylla en termos med
kaffe och följa med barnen på fotbollsmatcher, ska ”Otroligt het” gå
upp i Stockholm på Vasateatern. Där
ska de spela fram till jul.
Vad som händer sedan kan hon
inte avslöja, men någon drömroll har
hon inte.
– Jag har haft ynnesten att få vara
den förste som gör de roller jag haft,

eftersom Krister har skrivit dem för
mig.
Film är något hon gärna skulle
prova på! Det har varit på gång men
inte ännu stämt tidsmässigt.
Ann Sofie Wahlberg

Annika Andersson
Aktuell: Utnämnd till Årets
Trivselbygdare.
Ålder: 39 år.
Yrke: Skådespelerska, komiker.
Bor: I villa i Ringsegård i Falkenberg
Familj: Make Tomas och barnen
Caroline, Carl-Oscar och Alexander.
Favoritmat: Den kycklinggryta
hon gör själv.
Dryck till det: Juice eller öl.
På fritiden: Titta på fotboll,
helst när barnen eller Elfsborg
spelar.
Bästa egenskap: Positiv i grunden. Ser inte det negativa förrän
det knackar på ryggen.
Favoritkomiker: Har förmånen
att få jobba med många och blir
förtjust i den hon jobbar med för
tillfället. ”Babben! En fantastisk
komiker och klok och varm
kvinna. Att jobba tillsammans
med henne var som att sätta
ihop två legobitar!”
Om hon inte varit komiker:
Hade jag kunnat ta trumlektioner hade jag varit trummis,
annars något med försäljning.

Ätradalens
Golfklubb
i Mårdaklev
GreenFee från 120:Golfpaket från 250:Tag chans att bli fullvärdig medlem
i Ätradalens Golfklubb i Mårdaklev.
Spelrätt 3000:- · Årsavgift 2300:Inga medlemslån

Bo på golfbanan
Övernattning
i 4-bäddsstuga
250:- inkl. GreenFee
Eluttag för husvagnar finns

Kontakta kanslietför ytterligare info:
Tel: 0325-502 80 www.atradalensg
·
k.com

TRIVSELBYGDEN • 2007

24

Mårdaklev
Mårdaklev är en
liten by i södra
delen av Svenljunga
kommun. Här bor cirka 360 personer, hälften av dem inne i samhället och hälften på glesbygd
runt om i socknen. Här slingrar
sig Ätran i en vacker dalgång som
erbjuder natur och kultur för alla
smaker och önskemål.
Vi kan troligen skryta med en
av Sveriges vackraste golfbanor
som sträcker sig längs den vindlande Ätran. Efter golfspelet (eller
i stället för) väntar en härlig måltid på anrika Klefs Gästgiveri. Här
ligger också vårt hembygdsmuseum och minner om forna tider.
Skola, fritids och förskola finns
för F-6, just nu går 38 barn i
Mårdaklevs skola.
I Mårdaklev värnar vi förstås
om vår affär som drivs av Mårdaklevs Inköpsförening. Affären erbjuder speceri- och diversehandel
med manuell chark och är ombud
för Apoteket, spel och Systembolaget. Här finns också en sedelautomat för bensin och diesel.
Mårdaklev is a
small village in the
southern part of
Svenljunga municipality. About
360 people live here, half of them
in the village itself and half in the
rural area around the parish.
Here, the Ätran river winds
through a long, pretty valley
which has countryside and culture
for all tastes and desires. We firmly believe that we have one of
Sweden’s most beautiful golf courses, located along the winding
river Ätran. After a game of golf
(or instead of a game), you can
eat a delicious meal at the fine old
inn, Klefs Gästgiveri. Our local
heritage museum is also located
here, reminding us of former
times.
There is a school up to grade 6,
an after-school recreation centre

and a pre-school. At present Mårdaklev’s school has 38 children.
The residents of Mårdaklev are
faithful customers at their village
shop which is run by Mårdaklev’s
purchasing society. This general
store has groceries and a delicatessen counter and also provides chemist, gambling and liquor retail
services. There is also a cash-operated pump for petrol and diesel.
In Mårdaklev,
einem kleinen Dorf
im südlichen Teil
der Kommune Svenljunga,
wohnen zirka 360 Menschen, die
Hälfte von ihnen in der Ortschaft, die andere Hälfte auf dem
Land in der umliegenden Umgebung. Hier schlängelt sich das
Flüsschen Ätran durch ein entzückendes Tal, das in Bezug auf
Natur und Kultur für jeden
Geschmack etwas zu bieten hat.
Wir wollen ja nicht übertreiben, aber den vermutlich schönsten Golfplatz Schwedens, am
mäandernden Ätran entlang, finden Sie bei uns. Nach dem Golfspiel – oder stattdessen – können
Sie im traditionsreichen Gasthof
Klefs köstlich speisen. Hier liegen
auch unser Heimatmuseum und
Kulturschätze aus der Vorzeit.
Schule, Freizeithort und Vorschule sind bis zur Klassenstufe 6
ausgebaut; 38 Kinder zählt die
Schule in Mårdaklev.
In Mårdaklev engagieren
wir uns natürlich für unser
Dorfgeschäft, das von einer
örtlichen Kooperative betrieben
wird. Hier können Sie die unterschiedlichsten Kolonialwaren finden und das Fleisch an der Fleischtheke aussuchen; außerdem
können Sie Medikamente kaufen,
Ihren Lottoschein abgeben und
alkoholische Getränke bestellen.
Und dann wäre da noch die vollautomatische Tankstelle zu
erwähnen ...

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB

Tel. 0325-502 08 • 070-671 62 24

Mårdaklevs Klippstuga

Alldeles i kanten på golfbanan ligger Mårdaklevs ena kvarvarande skans. Från 1300-talet fram till freden
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
vid Brömsebro 1645 bromsade skansarna fientliga anfall.

Här rasade gränsstriderna
Skansarna finns kvar i Mårdaklev

Dagens Mårdaklevbesökare
möts av en idyllisk och lugn
by i Ätrans dalgång Men så
fridfullt har det minsann
inte alltid varit. Därom vittnar de gamla skansar som
fortfarande finns kvar, uppe
på Klevaberget och i ena
änden av golfbanan.

Inte långt härifrån, i Östra Frölunda ligger resterna av det medeltida
fästet Kinnahus. Både Kinnahus och
skansarna vid Mårdaklev var viktiga
befästningar i försvarandet av gränsen. Varför skansarna byggdes just i
Mårdaklev vet Aina:
– Här var första platsen som naturen erbjöd lite hjälp. Berget går ner
nära ån, och närmast ån är det mycket sankt och förmodligen var det
ännu sankare då.

Ätradalen är en av landets äldsta
”vägar”. Redan på stenåldern började
man färdas längs och på Ätran fram
och tillbaka mellan Falbygden och
kusten. Och det var förstås också den
här vägen krigshärarna kom, slogs,
segrade och förlorade. Trakterna
omkring Halland och södra Västergötland är gamla gränsbygder. Det
var om det här området Sverige och
Danmark förde så många krig.
– Första gången skansarna vid
Mårdaklev omnämns i litteraturen är
i början av 1300-talet, när Erik Menved bröt igenom vid Kleva Skans och
drog vidare mot Kinnahus 1307,
berättar Aina Nilsson som skrivit
avsnittet om Mårdaklevs skansar i
Mårdaklevs hembygdsbok.

Det har inte stått några stora slag
vid Mårdaklev, skansarna har mest
fungerat som blygsamma försvarsverk
som skulle bromsa upp ett anfall. De
värsta striderna rasade under nordiska sjuårskriget, 1563-1570.
– 1566 var det värst här, berättar
Aina, då härjade en dansk här i
Ätrans och Nissans dalgångar. När de
var färdiga låg 90 procent av gårdarna öde och rövade.
Lika illa var det i Skåne, men där
var det svenska trupper som stod för
rövandet.
På 1640-talet började man tala om
att rusta upp skansarna vid Mårdaklev. Efter freden i Brömsebro 1645,

Mårdaklev

Spelade ut sin roll

då bland annat Halland blev svenskt,
hade de emellertid spelat ut sin roll
som landets första spärr och lämnades därefter åt sitt öde.
Men nog kan det vara värt att ta en
promenad uppför trappan till skansen
på berget och ge fantasin fria tyglar.
Tina Hjorth Svensson

Skans
En skans är en gammal försvarsanläggning i trä eller sten. Kan
även vara byggd i form av en
jordvall som skansaen vid
golfbanan i Mårdaklev. Skansen
i Mårdaklev kan ha varit pålförsedda men det vet man inte.
Källa: wikipedia

Välkommen till

Klev, Mårdaklev!

Allt inom hårvård för hela familjen!
Festfrisyrer • Brudklädsel

Hembygdsgård • Museilanthandel • Hantverk Trädgård • Promenadstigar • Gästgiveri
Hembygdsgårdens/Lanthandelns öppettider:
Söndagar maj - aug.: 14-17 • Dagligen 1 juli - 5 aug.: 12-17
Grupper välkomna även andra tider efter ö.k. på tel. 0325-500 88.
MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

Bry Dig om Dina fötter! Fotmassage • Fotbad • Spapedikyr • Peeling

Försäljning av Rapsodineprodukter
Vi finns mitt emellan kvarnen och affären i Mårdaklev. Hjärtligt välkomna!

Vid bokning av tid! 0325-509 10 • Även hembesök.

Inger

TRIVSELBYGDEN – En bra bit av Västergötland

Där, uppe på Klevaberget. Aina
Nilsson visar var Mårdaklevs
andra skans finns.
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– Affären, stor eller liten, lika viktig är den –

Älekulla Livs är hjärtat i byn

Mårdaklev

Älekulla
– Det bästa med affären är
att den ligger så nära, säger
Torbjörn Gunnarsson.
Älekulla Livs, byns ICA
Nära-butik, är något av
Älekullas hjärta.
Apoteksombud, spelombud, systembolagsombud. Och så bensin,
hemkörning av varor och traktens
godaste grillade kyckling och revben
tillagade med egenhändigmarinad
och kryddning.
– Receptet är hemligt, säger Elisabeth Fromell som ansvarar för charken. Ingredienserna till kryddningen
förvarar vi kassaskåpet, fortsätter hon
och ler glatt.

Perfekt att handla på
hemmaplan
Torbjörn Gunnarsson är inte den
enda som handlar i affären denna fredagsförmiddag. Dörrklockans ping-

Älekulla Livs

Handlar’n, som drivs av Mårdaklevs inköpsförening.

Öxabäck

Kickie Larsson expedierar Torbjörn Gunnarsson. – Här finns det
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
mesta man behöver, säger han.
lande avslöjar en stadig ström kunder
som kommer för att fylla på förråden
av mjölk, frukt, grönt, och ja, allt det
som behövs i hushållet.
– Vi försöker ha ett fullt sortiment,
känner av kravet att “ha allt hemma”,
säger Karin Bergqvist som är affärsföreståndare sedan 1992.

Älekulla Livs ligger centralt mitt
i byn. Här drevs tidigare en syfabrik och fastigheten har också
fungerat som skola. I källaren
huserar idag “gubbdagis”, ett
antal händiga äldre herrar som
snickrar både för hemmabruk
och till den som har tummen
mitt i handen.
Älekulla Livs öppnade 1977 i
samband med att den tidigare
affären, Johanssons i Skållared,
upphörde med sin verksamhet.
Sedan 1992 drivs affären av
Karin Bergqvist med personal.
Här finns apoteksombud,
spel, systembolagsutlämning,
bensin och blommor. Butiken
bakar sitt eget bröd och grillar
även revbensspjäll och kyckling.

Till sin hjälp har hon fyra anställda, motsvarande tre heltider. Det är
inte helt enkelt att driva livsmedelsaffär på landsbygden.
– Men vi kämpar på, vi är måna
om att behålla butiken, säger Kickie
Larsson som expedierar Torbjörn
Gunnarsson, för hur blir det annars
när trenden vänder? När fler och fler
flyttat hit?
– Det är helt perfekt att handla på
hemmaplan, konstaterar Torbjörn
Gunnarsson.
Han gillar inte tanken på att behöva ta bilen långt för att fylla på de
dagliga förråden.
– Det går väl an för oss som har
körkort, men det är värre för dem
som inte har tillgång till bil!

Micaels Allköp i Öxabäck.

Kalv

Handlar’n i Kalv.

Älvsered

Tina Hjorth Svensson

Elisabeth Fromell har hand om
charken och är den som sköter
grillen. Men det hemliga
receptet på marinaden till
kycklingen och revbensspjällen,
det avslöjar hon inte!
Hässelborgs livs i Älvsered.

Överlida

I Överlida handlar man hos Gunilla och Ingvar Johansson
i Centrumboden. Vill man göra det enkelt för sig kan man äta
direkt i parets grillbar i anslutning till butiken. Sitta ute, äta gott
och njuta av Gunillas petunior, vilka är som allra mest prunkande
just i semestertider – och sedan många år omtalade vida
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER
omkring!

Mjöbäck

Hos Monica, Jan-Anders Fransson och sonen Göran Fransson –
Monicanders – provianterar man när man är i Mjöbäck. När paret
Fransson tog över butiken för 14 år sedan var det en
riktigt gammaldags lanthandel, nu en modern matbutik.
På bilden fr v Liselotte, Sandra, Christina och Monica, sittande
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER
Jan-Anders och Göran.

Holsljunga

Anitas Handel, Holsljunga.
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Evenemangskalender för
JUNI
Fredag 1 juni
Kalv
19.00 Fotboll på Kalvsjöhov.
Kindaholms FF-Rydboholms SK.
Älekulla
19.30 Fotboll på Äbyvallen,
Älekulla IF-Ubbhults IF.

Lördag 2 juni

Mårdaklev
13.00-17.00 Klevdagen. Levande hantverk,
musik m.m.
18.00 Aftonbön i kyrkan.
Öxabäck
17.00 Årsmöte IBK Tygriket 99.
Kvällen avslutas med V75 och EM-kval
Sverige-Danmark på storbilds-TV.

Måndag 4 juni
Mjöbäck
19.00 Fotboll på Hallevi,
Högvads BK-Borås AIK.
Älvsered
14.00-16.00 Bouleträning.
Öxabäck
19.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Viskafors IF.

Tisdag 5 juni

Mjöbäck
17.30 Kvällsutflykt till pelletsfabriken och
högloftsstugan i Kinnared. Samling vid
Mjöbäcksgården. Medtag kaffekorg.
Arr. Mjöbäcks hembygsförening.

Onsdag 6 juni

Håcksvik
Öppet hus på Påarps gård.
Kalv
18.00 Sveriges nationaldag firas på Backa Loge
med artister och svensk allsång.
Mjöbäck
14.00 Tipspromenad till Nabben, Mjöbäck.
Samling Berga Stock vid Nygård.
Arr. Mjöbäcks hembygsförening
Öxabäck
13.30 Nationaldagsfirande tillsammans med
Torestorp och Älekulla. Samling vid skolgården
för gemensam promenad till träningsplan.

Torsdag 7 juni

Älvsered
19.00 Fotboll BK Viljan/Älvéna B-Ätrans FF.

Fredag 8 juni

Holsljunga
19.00 Fotboll på Stråvi. Högvads BK-IFK Örby.

Lördag 9 juni

Mjöbäck
Sommarcupen i fotboll på Hallevi.
Älvsered
Cykelfest i Bygdegården.

Söndag 10 juni

Håcksvik
Tipspromenad vid Allevi, start 11.00-12.30.
Mjöbäck
Sommarcupen i fotboll på Hallevi.
Älvsered
18.00 BK Viljan/IF ÄlvénaSandlyckan/Kullaviks.
Öxabäck
16.00 Friluftsgudstjänst på Långås.

Måndag 11 juni

Mjöbäck
19.00 Allsång på Hagalunds festplats.
Musik: Henrik, Gunnar, Jonathan och Per.
Gästartister Peter och Gunilla Lundblad.

För mer info. se annons.
Arr. Mjöbäcks byalag.
Älvsered
14.00-16.00 Bouleträning.
Östra Frölunda
19.00 Fotboll på Hagavallen.
Kindaholms FF-Hyssna IF.

Onsdag 13 juni

Älekulla
19.30 Fotboll på Äbyvallen,
Älekulla IF-Norrmalms IK.
Älvsered
14.00 Boule, Älvsered-Håcksvik

Lördag 16 juni

Älekulla
14.00 Byfest vid nya busskuren.

Söndag 17 juni

Håcksvik
Håska Stallklubb. Tipspromenad vid
ridbanan. Start 14.00-15.30.

Tisdag 19 juni

Öxabäck
19.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF- Hajoms IF.

Onsdag 20 juni
Mjöbäck
19.00 Fotboll på Hallevi,
Högvads BK-Hestrafors IF.

Torsdag 21 juni

Mjöbäck
23.00 Sommarnattsgudstjänst i Mjöbäcks kyrka.
Östra Frölunda
19.00 Fotboll på Hagavallen.
Kindaholms FF-Rävlanda AIS.
Älekulla
19.30 Fotboll på Äbyvallen, Älekulla-Fritsla IF.

Fredag 22 juni
Holsljunga
Midsommarfirande vid Högelycke. Vi klär
stången 10.00 och dansar 14.00.
Kalv
12.00-14.30 Midsommarfirande
på Backa Loge. Buffé, dans.
Mårdaklev
14.30 Midsommarfest. Dans kring stången,
skämtlekar, tipspromenad m.m.
Tag med kaffekorg.
Älekulla
18.00 Midsommarfirande vid hembygdsgården.
Älvsered
Midsommarfirande med dans vid Nabben.

Lördag 23 juni
Östra Frölunda
14.00 Midsommarfest i församlingshemmet.
Dans kring midsommarstången, lotteri och
kaffeförsäljning.
Arr. Östra Frölunda hembygdsförening.

Måndag 25 juni
Holsljunga
19.00 Fotboll på Stråvi,
Högvads BK-Sjömarkens IF.

Fredag 29 juni

Mårdaklev
19.00 Fotboll på Björkvallen,
Kindaholms FF-Viskafors IF.

Lördag 30 juni

Älvsered
Ridklubben, hopp- och ponnydressyr.

JULI
Söndag 1 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 Friluftsgudstjänst, hembygdsgården
Tokabo. Mjöbäcks församling bjuder på kaffe.
Älvsered
Ridklubben hopp och dressyr ponny.

Onsdag 4 juli
Kalv
19.00 Visafton på Backa Loge.
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården Tokabo är
öppen för visning. Kaffeservering, lotteri.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Lördag 7 juli
Älekulla
18.00 Pensionärsdans på Hjortnäs.

Söndag 8 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering i
Olofsbygget. Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Bonadsmålningarna visas,
Klockaregården. Arr. Hembygdsföreningen.
Överlida
Överlida Marknad 9.00-16.00

Onsdag 11 juli
Kalv
19.00 Visafton på Backa Loge.
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården Tokabo
är öppen för visning. Kaffeservering, lotteri.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Söndag 15 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering i Olofsbygget.
Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Visning i Klockaregården.
Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Såg, stickhyvel igång i
Kvarnagården. Arr. Hembygdsföreningen.
Mårdaklev
12.00-17.00 Ekomuseéts dag med öppet hus.
14.00 I Linnés jubileumsår: vandring bland
högsommarblomster i reservatet.
Ledare: Leif-Eric Aronsson.
Älvsered
Ulvanstorps Tunnbageri, Ekomuseets dag.
Öxabäck
Besök Prekebogummans boplats.
Arr. Ekomuseum.

Onsdag 18 juli
Kalv
19.00 Visafton på Backa Loge.
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården Tokabo är
öppen för visning. Kaffeservering, lotteri.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Lördag 21 juli
Mårdaklev
9.00 Slåtter kring Klev. Tag med lie eller räfsa.
Vi bjuder på kaffe.

Söndag 22 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering Olofsbygget.
Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Visning i Klockaregården.
Arr. Hembygdsföreningen.
16.00-17.00 Mor Brittas stuga, tipspromenad.
Arr. Hembygdsföreningen.

Onsdag 25 juli
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården Tokabo är
öppen för visning. Kaffeservering, Lotteri.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Fredag 27 juli
Kalv
19.00 Visafton på Backa Loge.

Söndag 29 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering i Olofsbygget.
13.00-16.00 Visning i Klockaregården.
13.00-16.00 Kvarnagården, vattenhjul, såg,
svarv och svedja är i gång.
Arr. Hembygdsföreningen.
Mårdaklev
15.00 Friluftsgudstjänst. Kyrkkaffe.

AUGUSTI
Onsdag 1 augusti
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården Tokabo är
öppen för visning. Kaffeservering, Lotteri.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.
Kalv
19.00 Visafton på Backa Loge.
Älvsered
14.00 Boule Älvsered-Mårdaklev.

Lördag 4 augusti
Älekulla
18.00 Pensionärsdans på Hjortnäs.

Söndag 5 augusti
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering. Olofsbygget.
Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Bonadsmålningarna visas,
Klockaregården. Arr. Hembygdsföreningen.
Mjöbäck
14.00-16.00 Hembygdsgårdens dag i Tokabo.
Öppet hus med visning av Hembygdsgården.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.
Östra Frölunda
12.00-16.00 Hembygdsgårdarnas Dag,
med slåtter i Hulkeshult. www.ostrafrolunda.se

Måndag 6 augusti
Älekulla
19.30 Fotboll på Äbyvallen,
Älekulla IF-Björketorps IF.
Älvsered
14.00-16.00 Bouleträning.

Fredag 10 augusti
Kalv
Kalvfestivalen, konsert. Se annons.
19.00 Fotboll på Kalvsjöhov,
Kindaholms FF-Sandhults SK.
19.00 Musiktävling på Backa Loge.
Mjöbäck
19.00 Fotboll på Hallevi,
Högvads BK-Svenljunga IK.
Öxabäck
19.00 Fotboll på Hagavallen.
Öxabäcks IF-Sätila SK.
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Lördag 11 augusti
Håcksvik
Håcksviksdagen start 13.00 vid bygdegården.
Talangjakt, servering, tävlingar, årets
Håcksviksbo presenteras, gästartist.
Kalv
Kalvfestivalen Se annons.
Öxabäck
9.00 Slåttergille på Långås.
Arr. Öxabäcks hembygdsförening.

Söndag 12 augusti
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering
Olofsbygget. Arr. Hemb.för.
Kalv
Kalvfestivalen. Se annons.
Mårdaklev
16.00 Fotboll på Björkvallen,
Kindaholms FF (damer)-Södra Vings IF.
Älekulla
Utegudstjänst Bostebygd.

Måndag 13 augusti
Älvsered
14.00-16.00 Bouleträning.

Fredag 17 augusti
Holsljunga
18.45 Fotboll på Stråvi,
Högvads BK-Byttorps IF.
Kalv
19.00 Musiktävling på Backa Loge.
Älekulla
19.30 Fotboll på Äbyvallen,
Älekulla IF-FK Yugo.

Lördag 18 augusti
Holsljunga
Holsljungamarschen.
Mjöbäck
19.00 Knytkalas på Hagalund.
Musik: Area. Entré: 100:Arr. Mjöbäcks byalag.

Söndag 19 augusti
Älvsered
13.00-17.00 Ulvanstorps Tunnbageri,
Surströmmingsklämma.

Måndag 20 augusti
Älvsered
14.00-16.00 Bouleträning.

Tisdag 21 augusti
Öxabäck
18.45 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Kindaholms FF.

Onsdag 22 augusti
Älvsered
18.30 Fotboll A-lag,
BK Viljan/IF Älvena-Träslövsläge IF.
Boule Älvsered-Svansjö.

Fredag 24 augusti
Kalv
19.00 Musiktävling på Backa Loge.

Lördag 25 augusti
Älekulla
12.00 Rotekamp.
Öxabäck
Öxabäck IF:s loppmarknad vid bygdegården
samt uteauktion vid Antikhuset.

Söndag 26 augusti
Mårdaklev
15.00 Fotboll på Björkvallen,
Kindaholms FF-Kronängs IF.

Älvsered
13.00-17.00 Ulvanstorps Tunnbageri,
Surströmmingsklämma.
Östra Frölunda
17.00 Fotboll på Hagavallen,
Kindaholms FF (damer)-Grönahögs IK.

Måndag 27 augusti
Älvsered
14.00-16.00 Bouleträning.

Onsdag 29 augusti
Älekulla
18.15 Fotboll. Älekulla IF-Kinnahults IF
på Äbyvallen.

Fredag 31 augusti
Mjöbäck
18.15 Fotboll på Hallevi,
Högvads BK-Sävens BK.
Kalv
19.00 Final i musiktävlingen på
Backa Loge.
Öxabäck
19.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Kronängs IF.

SEPTEMBER
Lördag 1 september
Älvsered
Fotbollens dag, IF Älvéna firar
70-årsjubileum med kalas i bygdegården.

Söndag 2 september

Kalv
14.00-18.00 Säsongsavslutning på
Sommarcaféet.

Onsdag 5 september
Älvsered
Boule, Älvsered-Fegen

Torsdag 6 september
Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Lördag 8 september

Håcksvik
15.00 Fotboll på Allevi,
Kindaholm FF (damer)-Brämhults IK.
Älekulla
18.00 Pensionärsdans på Hjortnäs.
Öxabäck
Brokvarndagen. Se annons.

Söndag 9 september
Håcksvik
15.00 Fotboll på Allevi,
Kindaholms FF-Hajoms IF.
Älvsered
13.00 Fotboll
BK Viljan/IF Älvéna B-Slöinge GoIF.

Torsdag 13 september
Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Lördag 15 september

Älvsered
14.00 Fotboll BK Viljan/Älvéna-Löftadalens IF.
Hoppning ponny div. 2.
Östra Frölunda
15.00 Fotboll på Hagavallen,
Kindaholms FF (damer)-Fristads GoIF.
Öxabäck
15.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Rydboholms SK.

Söndag 16 september
Älvsered
Regional hoppning häst.

Torsdag 20 september
Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Lördag 22 september
Holsljunga
15.00 Fotboll på Stråvi,
Högvads BK-Gällstads FK.

Söndag 23 september

Mjöbäck
13.00-16.00 Mickelsmäss Skördefest i
Hembygdsgården Tokabo. Servering av soppa.
Arr. Mjöbäcks hemb.förening.
Älekulla
15.00 Fotboll på Äbyvallen,
Älekulla IF-FC Kabel Åttio.
Älvsered
16.00 Fotboll, BK Viljan/Älvéna B-Ätrafors BK.
Östra Frölunda
15.00 Fotboll på Hagavallen,
Kindaholms FF-Bergdalens IK.
Öxabäck
15.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Horreds IF.

Torsdag 15 november
Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Söndag 25 november
Älvsered
18.00-21.00 Pensionärsdans i bygdegården.

Torsdag 30 november

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

DECEMBER
Söndag 2 december
Mjöbäck
15.00-17.00 Julbazar i Mjöbäcksgården.
Försäljning av lotterier samt besök av tomten.
Arr. Mjöbäcks byalag samt
Mjöbäcks bygdegårdsförening.
Älekulla
Tomtepromenad bygdegården.

Onsdag 5 december

Lördag 29 september

Mjöbäck
18.30 Grötfest i hembygdsgården, Tokabo.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening
Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.13.00-17.00
Julöppet i Ulvantorpets Tunnbrödstuga.

Söndag 30 september

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Torsdag 27 september

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Älvsered
Ridklubben firar 30-årsjubileum.

Älvsered
18.00-21.00 Pensionärsdans i bygdegården.

OKTOBER
Torsdag 4 oktober
Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Torsdag 11 oktober

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Torsdag 18 oktober

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Fredag 19 oktober

Öxabäck
19.00 Filmkväll i bygdegården.

Lördag 20 oktober

Älekulla
Skållareds Marten.

Torsdag 6 december

Fredag 7 december

Älekulla
Lucia Bygdegården. Arr. 4H.

Söndag 9 december

Älvsered
IF Älvénas Tomtepromenad.

Torsdag 13 december

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Söndag 16 december

Älvsered
13-17 Julöppet på Ulvanstorp.
Öxabäck
10.00-11.00 Jul på Långås.
Arr. Öxabäcks hembygdsförening

Torsdag 20 december

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Söndag 21 oktober

Mjöbäck
18.00 Krogseredsamatörerna uppför folklustspelet ”Lyckosam Fångst” i Mjöbäcksgården.
Entre: 60:-. Arr. Mjöbäcks byalag.

Torsdag 25 oktober

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Söndag 28 oktober

Älvsered
18.00-21.00 Pensionärsdans i bygdegården.

NOVEMBER
Torsdag 1 november
Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

Torsdag 8 november

Älvsered
14.00 Bingo på Solhem.

SOMMARÖPPET

i Trivselbygden
Mårdaklev
Hembygdsgården är öppen:
Söndagar 6/5-24/6, kl 14.00-17.00
Söndagar 12/8-26/8, kl 14.00-17.00
Dagligen 1/7-5/8 kl 12-00-17.00
7/7-5/8 Klevs hantverksgrupp,
dagligen 12.00-17.00
Överlida
Överlida Industri och Hantverksmuseum
öppet 10/6, 17/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7,
29/7, 5/8, 12/8 kl. 14.00-16.00
Öxabäck
21-29 juli. Konsthantverksrunda i Mark.
Besök ett 30-tal konsthantverkare.
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Från verkstad till skrivarlya

Häst på väg

Erland Andersson har många strängar på sin lyra
Älekulla
När Erland Andersson fick
dator, då förändrades allt.
Äsch, kanske inte riktigt
allt, men mycket. Idag är
han medlem i Marks
skrivarsällskap, kåserar i
Markbladet, publicerar
en och annan novell i
Kvällstunden och skriver på
en roman.

Bäst som vi står i godan ro och språkar utanför affären rasslar det
till i gruset och ut från en korsande grusväg kommer detta stiliga
ekipage. Det är Gösta Laurén och Second Dream, även kallad Zeke.
– Zeke är min andra egenuppfödda häst, säger Gösta och berättar
att han hade maximal otur med Zekes föregångare. Den dog i stelkramp som tvååring, något mycket ovanligt. Gösta tänkte lägga hästeriet på hyllan, men av någon anledning tog han en andra chans,
dröm nummer två om framgångar på travbanan.
En rejäl träningsvända om dan blir det för Gösta och hans andra
dröm.– Eftersom jag är egen företagare har jag möjlighet att
planera både hästkörning och jobb, säger han.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Välkomna till

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

Nygrillat
till helgen
KYCKLING OCH REVBEN.

Andra dagar
mot beställning.

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

Här kan du

ladda din
telefon
Vodafone · Comviq · Telia
Halebop

Varuutkörning
fredagar
Ring och
beställ
en dag före
leverans.

ÖPPETTIDER
Mån-fre ..10-18
lör...................9-13
sön ...........stängt
Tel. 0320-500 77

Enda banken med
huvudkontor i

Ombud för:

Bensin
Hydro

– Jag roar mig med släktforskning,
berättar Erland.
Bäst som han satt där och slog i de
gamla kyrkböckerna började de
knapphändiga upplysningarna tala.
– Av farfars nio barn med två fruar
reste sju till Amerika, av dem återvände två. Yngsta flickan dog av ett
huggormsbett, nio år gammal, förklarar Erland och säger att det känns
som om personerna stiger ur kyrkböckerna och berättar sina historier
för honom.
Boken Amerikafeber är nu snart
färdig, men om den blir utgiven, det
har Erland ännu inte bestämt. Annat
är det med kåserierna i Markbladet.
– En av medlemmarna i skrivarsällskapet arbetar på Markbladet och
hon berättade att hennes chef var ute
efter kåserier.
Under signaturen “Erland i Prästhult” betraktar Erland olika företeelser som han plockar från vardagen
eller det politiska livet i kommunen.
Kåserierna publicerar med ojämna
mellanrum, helt beroende på hur
inspirationen faller.
– Det värsta är ju att börja, sen får
man fila.

Ljusbärare

Erland Andersson i skrivarlyan. Det blir en stund vid datorn varje
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
dag, och manuset Amerikafeber växer.

Verkstaden byggde Erland när han och Brita flyttade hem till Prästhult efter 28 år i Svenljunga. Här har han ofta något projekt på
gång. Som den gamla traktron under renovering.

Nu kan man ju luras tro, att
Erland Andersson tillbringar allt sin
tid framför datorn. Men så är det inte
alls! På gården Prästhult har Erland
sin verkstad. Just idag står här en
gammal traktor för reparation.
Erland kan se tillbaka på många år
som bilmekaniker och bilplåtslagare.
– Fast jag började min bana som
smedslärling.
Det är också en bana han plockat
upp igen på äldre dar. Ljusbärarna i
såväl Fagereds kyrka som Älekullas är
signerade Erland Andersson. Liksom
staketet kring kyrkogården i Älekulla.
Det vill till att ha många strängar
på lyran.

Erland
Andersson

Tina Hjorth Svensson

Ljusbäraren i Älekulla är signerad Erland Andersson.

Erland Andersson finns representerad i Marks skrivarsällskaps antologi med novellen
Vändpunkten, samt med ett
kapitel ur Amerikafeber.

TRIVSELBYGDEN

Bor: I Prästhult,
på den sydlaigaste gården i
Marks kommun.
Här möts två landskap (Västra
Götaland och Halland), fyra
socknar och tre härader.
Ålder: 69 år.
Familj: Hustrun Britta, utflugna
döttrarna Helena och Kristina
med familj.
Äter: Raggmunk med rårörda
lingon.
Dricker: Vatten till vardags, öl
eller vin till fest.
På nattduksbordet: Isprinsessan
av Camilla Läckberg. – Annars
läser jag egentligen inte deckare.
Tycker historiska romaner är
intressantare.
Bästa bok: Kerstin Ekmans Händelser vid vatten, den har allt!
Senast sedda film: Göta Kanal 2,
den var inte så lysande, men
Masjävlar som vi såg på TV var
bra, både sorglig och rolig.

Mjöbäcks
Sparbank
info@mjobackssparbank.se · 0325-327 00
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Älekulla

Maria Eirefelt, i rutiga byxor i mitten, är dansaren och musikalartisten från Älekulla som man kunnat se
FOTO: MARTIN SKOOG
i Mamma Mia, i Stockholm och nu i Göteborg.

Maria dansar i Mamma Mia
Älekulla
Maria Eirefelt, är en av de
två dansande systrarna från
Älekulla. Hon och systern
Jennie Larsson satsade båda
på dansen och lyckades. De
senaste åren har Maria
dansat och sjungit i Mamma
Mia, först i Stockholm och
under våren i Göteborg.
• Det har gått bra för dig? Det är
inget lätt yrke att lyckas i.
– Ja, jag trivs jättebra. Jag har fått
kämpa men haft tur. Jag har väl varit
rätt person och rätt typ för rollerna.
• Vad har du för bakgrund?
– Jag har gått Performing Arts
School i Göteborg, och blev färdig
1995 så jag har 12 år i branschen. Jag
har dansat i tvs Sikta mot stjärnorna
och i tre års Melodifestivaler. Förr kostade tv mer på dans i underhållningsprogram. Jag har jobbat med musikal
i Danmark bland annat Me and my
girl, jobbat med Joe Labero som dansare och magiassistent. Jag har varit
med i ett modernt danskompani i
Norrland och var med i Chinarevyn.
• Du har varit mycket på resande fot?
– Ja jag har bott överallt, Göteborg,
Malmö, Stockholm, man får flytta dit
jobben finns. Men jag har varit bofast
i Stockholm sedan 1998.

• Du har just fått barn, hur fungerar
det ihop med ditt jobb?
– Det kräver mycket planering när
man har barn. Men vi delar på föräldraledigheten. Nu är min man pappaledig två-tre dagar i veckan medan jag
dansar i Mamma Mia. I höst ska jag
vara mammaledig. Vi har också hjälp
av föräldrar och svärföräldrar.
– Jag hade tur och mådde bra under
graviditeten och det funkade jättebra,
och jag dansade ända in i sjätte månaden, och har återhämtat mig bra efteråt.
• Hur har det varit att växa upp i Älekulla?
– Det var tryggt och fritt, inte
någon nackdel. Min mammas väninna
startade Mariannes dansstudio i Skene
fem mil bort, så vi kunde börja dansa.
Annars hade vi fått åka till Borås eller
Göteborg. Det var en bra grund, vi är
nog 15 stycken därifrån som satsat på
dansen och det är många för att vara
från en sådan liten ort. Vi fick vara
med i små dansgrupper och uppträda
så vi fick mycket scenvana, det har
varit bra under yrkesutbildningen!
Men jag är en storstadsmänniska
och skulle inte kunna bo på landet nu.
• Vad ska man kunna för att få jobb?
– Det är en stor skillnad bara från
1995. Nu ska man kunna allt! I
Mamma Mia sjunger jag mer än dansar. Man ska kunna agera, och i
utbildningen ingick dans som stepp,
modernt, jazz, balett, grundläggande

akrobatik och flamenco.
• Vad tycker du är roligast med yrket?
– Att stå på scenen och möta publiken, att få respons, det är en kick! Som
frilans är det också varierande.
• Skulle du vilja kliva ur ensemblen
och göra roller?
– Ja det klart jag har en längtan
efter det. Jag skulle inte tacka nej om
jag fick chansen. Men jag är mer dansare än sångare. Dansen ligger mig
varmast om hjärtat så det är roligt att
få jobba i dansproduktioner, som till
exempel Showstoppers som jag var
med i 2002.
• Vad ägnar du dig åt när du slutar
dansa?
– Som frilansare tror jag man orkar
längre, än när man är fast anställd.
Det är hårdare för kroppen. Jag tycker
fortfarande det är roligt så jag ska fortsätta ett tag till. Sedan får jag göra
något som jag brinner lika mycket för
och använda min kunskap till ett rörligt jobb, något inom kropp och hälsa.
Ann Sofie Wahlberg

Maria Eirefelt

Älekulla är beläget i den sydöstra
delen av Marks
kommun, men gränsar både till
Svenljunga, Falkenberg och
Varbergs kommuner. Socknen
som har omkring 380 invånare
består av en väldigt skiftande
natur med gammalt kulturlandskap, djupa skogar samt vackra
sjöar. Runt kyrkan, vilken är
från medeltiden, finns en mindre kyrkby med villabebyggelse,
ett 20-tal hyreslägenheter samt
det allra viktigaste – Älekulla
livs. Affären drivs av samhällsföreningen med tre anställda
och där kan man köpa det
mesta som man kan behöva.
Affären är också spel- och systembolagsombud.
Älekulla är känt för att få
fram duktiga fotbollsspelare,
men kanske ännu mer för
”Skållared Marten”. Marknaden
anordnas den tredje lördagen i
april respektive oktober och
drar varje gång till sig hundratalet knallar samt tusentals besökare. Vi kan också erbjuda besökare kanoting (i samarbete med
Turistbyrån), fiske i två fiskevårdsföreningar (båt kan hyras)
samt vandring på vackra leder.
Varmt välkommen till vår
vackra bygd.
Älekulla is located in the southeastern part of
Mark municipality but borders
on the municipalities of
Svenljunga, Falkenberg and
Varberg. The parish has about
380 residents and stretches over
varying countryside with a long
cultural history, deep forests
and pretty lakes. The medieval
church is surrounded by a small
church village with houses,
some 20 flats and – most
importantly – the local shop
Älekulla Livs. This shop is run
by the community society and
has three employees. You can
most things you need at the
store. It also provides gambling
and liquor retail services.
Älekulla is known for having

Älekulla liegt im
südöstlichen Teil
der
Kommune
Mark und grenzt an die Kommunen Svenljunga, Falkenberg
und Varberg. Die Gemeinde
mit ihren etwa 380 Einwohnern
bietet mit ihrer alten Kulturlandschaft, den tiefen Wäldern
und reizvollen Seen ein fazettenreiches Naturbild. Um die
aus dem Mittelalter stammende
Kirche paaren sich ein kleines
Kirchdorf, einige Eigenheime,
etwa ein Dutzend Mietswohnungen sowie das wichtigste, das Geschäft des Ortes. Älekulla livs, so der Name, wird
von einer Bürgerstiftung mit
drei Angestellten betrieben; hier
sind die meisten Artikel des täglichen Bedarfs erhältlich. Es ist
zugleich Annahmestelle für
Gewinnspiele und Bestellfiliale
für alkoholhaltige Getränke.
In Älekulla wachsen bekanntlich gute Fußballspieler heran,
vielleicht noch bekannter ist der
Ort für den Jahrmarkt „Skållarred Marten“. Der Markt wird
am dritten Samstag im April,
bzw. Oktober veranstaltet und
zieht zahlreiche Ständeverkäufer
und Tausende Besucher an. Bei
uns können Sie Kanus mieten,
in zwei Fischhegebezirken angeln und phantastische Wanderungen unternehmen.
Herzlich willkommen in
unserer naturschönen Ortschaft.

GLASKLART!

Dagmar och Stig cyklar varje dag

Om du rör dig i trakterna kring Älekulla är chansen stor att du
träffar på Dagmar och Stig Andersson någonstans längs vägarna.
– Vi cyklar nästan varje dag, omkring en mil per gång, berättar
Dagmar som har lång erfarenhet av att röra på sig – i yngre år var
hon en bygdens skiddrottning. Hemma trängs priserna på hyllan
från riksmästerskap i såväl Umeå, Falun som mer närbelägna Tranemo. Mer lokala lopp som Älvenaloppet i Älvsered och Ätradalsloppet i Mårdaklev ligger också på Dagmars meritlista. – Och en
gång besteg jag Kinnekulle i regn, det var en meter snö, men upp
kom jag! Om man åkt skidor en gång vill man aldrig sluta, man
åker om det så bara är rimfrost på marken, skrattar Dagmar, som
numera bytt skidorna mot cykel (om det inte snöat förstås, för då
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
åker allt skidorna fram igen!).

produced skilled football players but it is perhaps even more
famous for “Skållered Marten”.
This is a market that is held on
the third Saturday in April and
October. It always attracts
about a hundred traders and
thousands of visitors. We can
also offer visitors canoeing (in
collaboration with the tourist
office), fishing via two fishing
societies (boats can be hired)
and hiking along beautiful trails.
We wish you a warm welcome to our pretty community.

Familj: Make Jesper och sju
månader gamla dottern Tilda.
Bor: Bostadsrätt i Stockholm
Ålder: 36 år.
På fritiden: Umgås med vänner,
tränar.
Favoritmusikal: Chicago, den
har jag ännu inte fått göra.
Såg senast: Rhapsody in rock,
där min syster Jennie dansar.

GL:s Fönsterputs
så klart!

Älekulla • 0320-510 52 • 070-233 17 21
Trivselbygden - En bra bit av Västergötland!

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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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.

VÄLKOMMEN

till en välsorterad lanthandel!
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

Glöm inte att skriva i gästboken.

Sov på Ulvanstorp
Älvsered

Tel. 0325-313 80
Älvsereds Shoppingcenter

Dagens Rätt
Á la carte
Café
Vi anordnar bröllop, fester och
andra trevliga tillställningar.
Även catering

Öppettider

måndag-fredag 10-18
lördag 10-15
söndag 12-16

Korna betar rofyllt, bäcken
porlar glatt. Blicken vilar i
det steniga och kuperade
landskapet. Lägg till doften
av nybakt tunnbröd och
tanken på att gå till vila i
“Vetebingen”, “Kammaren”
eller “Rågbingen”.
Redan 1988 byggde Bosse Bengtsson tunnbrödsugnen på Ulvanstorp –
en jämtlänning kan ju inte leva utan
sitt tunnbröd! Elva år senare var det
dags för renovering, och i samband
med den kom Bosse och Marita på
att ugnen ju innebar en utmärkt
födkrok.
Sedan dess har Ulvanstorps
tunnbröd erbjudit tunnbrödsbakning för grupper, kaffestuga, badtunna, övernattning i en äkta kåta och
sedan förra sommaren bed & breakfast i det nyrenoverade grannhuset
där Bosses föräldrar tidigare huserat.
– Vi ville ju inte att huset skulle
förfalla, berättar Marita.
Tre års intensivt renoveringsarbete
satte igång. Marita och Bosse tog visserligen hjälp av snickare till övervåningen, men alla lister och en hel del
andra detaljer har Bosse stått för själv.
– Och jag slet ut en varmluftspistol
när jag skulle ta bort färgen från alla
dörrar, säger Marita.
Det tog sin lilla tid, men i juni
förra året kunde de inviga sitt bed 6
breakfast, med två enkelrum, två tvåbäddsrum och så “Kammern” med
den härliga “kungssängen”.
Tina Hjorth Svensson

Det är visserligen maken Bosse som är jämtlänningen, men Marita
Bengtsson är minst lika engagerad i tunnbrödstugan. Och även om
det är Bosse som stått för det mesta av renoveringen av Ulvanstorps Bed & Breakfast är det Marita som driver det.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Bosse harförsett IKEA-köket med
en del egna lösningar, som stockarna vid köksön. På bänken står
picknickkorgen redo att packas.

Bubbel med utsikt.

TRIVSELBYGDEN • 2007

31

Varmt välkomna!

Älvsereds Café
och

Välkommen till Uno-X i Älvsered!
Butik • Däck • Gatukök • Självtvätthall

Bed & Breakfast

Hotellvägen 6 • 0325-312 23

Kunskap • Kvalité
Garanti & service
VÄLKOMNA!
ÖPPET: Vardagar 9–18 • Lördag 9–16 • Söndag 9–16
Kinnavägen 2 • Tel. 0325-311 30 • Mobil 070-632 63 32

Sol, vind och ösregn
Du vet väl om att du hittar allt till familjen här hos oss i Älvsered - till ett lägre pris!
Oavsett om solen skiner eller regnet öser ner så passar det att åka till
Älvsereds Shoppingcenter. Syrran behöver ju alltid nya kläder, mamma behöver
alltid nya solglasögon, pappa behöver verkligen gummistövlar och jag ett nytt helt paraply
och en påse godis!
Blir ni sugna på lunch eller bara en kaffe under shoppingturen så
ﬁnns det massa gott i tavernan mitt i butiken!
Gör som vi – åk till Älvsereds!

Kornbingen, havrebingen och rågbingen – alla rummen har namn
med anknytning till gammalt bondesamhälle.

Utanför tunnbrödsstugan kan man slå sig ner med kaffekoppen och
njuta av bäckens porlande. 700 meter in i skogen ligger kåtan och
badtunnorna.

Fyrverkeriet lockar alla ur huset

PS! Kika in och gör
massor av fynd på vår
9:90 - kronorsavdelning.
Säkert hittar du något du
inte visste att du behövde!

0
1987-2

Under några timmar varje Valborgsmässoafton är hela Älvsered fyllt
av bilar. Då går man nämligen man ur huse (och bilburna besökare
kommer också) för att beskåda årets Valborgsfyrverkeri. Och det är
inga fjuttiga raketer som smälls av. Skövdeföretaget Unique Pyrotecnic som anordnar fyrverkeriet har vunnit en av världens mest
renommerade tävlingar i fyrverkeri två gånger, i Vancouver, Kanada.
I början sköttes fyrverkeriet av byalaget själva, men så en dag fick
de kontakt med en pensionerad herre som flyttat till bygden – han
hade hållit på med pyroteknik hela sitt yrkesliv och erbjöd sig hjälpa
till. – Det var min morfar, berättar Jonas Hultgren från Unique Pyrotecnic. Intresset har således gått i släkten, och när morfar inte längre orkade sköta Älvseredsfyrverkeriet tog Jonas över. – Fast morfar
var ju pensionär och kunde lägga ner en massa tid, bland annat
gjorde han en ”eldstrid” mellan The Monitor och The Merrimac. Våra
fyrverkerier är mer intensiva, med stora krevder.
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Vard. 10.00-18.00 • Lörd. 10.00-15.00 • Sönd. 12.00-16.00
0325-475 01 • Mitt i Älvsered • www.alvseredsshop.se
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LAGERFÖRSÄLJNING av öl-, vin- och snapsglas m.m.

Från fotbollsplanen till sågverket

till RÄTTA PRISER!

Anneli Andelen spelade i Öxabäcks IF – leder idag Maa såg

Kunskap • Kvalité
Garanti & service
VÄLKOMNA!
ÖPPET: Vardagar 9–18 • Lördag 9–16 • Söndag 9–16
Kinnavägen 2 • Tel. 0325-311 30 • Mobil 070-632 63 32

Är du i behov av
plantor/plantering?
Kanske behöver hygget
städas upp innan?
Hör av Er så hjälper vi till.
Självklart till våra
konkurrenskraftiga priser!
Ring så skickar vi vår
nya prislista.

Älvsered
Anneli Andelen var en klassisk pojkflicka. Började
spela fotboll i puttelaget
redan som 7-åring och spelade skjortan av killarna i
klassen. Rekordung började
hon spela i damlaget framför alla andra – Öxabäcks IF.
Anneli Andelen har inte spelat fotboll på snart tio år. 1998 slutade hon
i Öxabäcks IF för att istället börja
arbeta heltid i familjeföretaget. Idag
är hon vd för Maa såg. Men det finns
en hel del erfarenheter från fotbollen
som hon har användning för i livet
som företagsledare.
– Som idrottare blir man målinriktad, det behöver man vara som företagare också. Jag har alltid varit en
driven person, med vinnarinstinkt.
Lagkänslan är också viktigt, att ha
varje spelare på rätt plats.

Om man är bra
blir det roligt
Anneli Andelen är född och uppvuxen i Älvsered. Sju år när hon började spela fotboll, i puttelaget. Sedan
avancerade hon till knattelaget, spelade bara med killarna.
– Jag fick byta om i domarrummet.
Som tolvåring spelade hon i Mårdaklevs damlag, när hon var femton,
1983, började hon i Öxabäck, som
då var den svenska damfotbollens
främsta lag.
Hon minns hur hon i början tog
mopeden till Överlida. Där bodde
lagkamraten Mary Andersson som
hon kunde lifta med till Öxabäck och
träningarna.
– Det var lite sensation att jag var
så ung, jag missade till och med en
match på grund av konfirmation!
Anneli var helt enkelt bra på att
spela fotboll, hade bollsinne.
– Är man bra på något är det roligt
att hålla på. Och när man håller på
blir man bättre hela tiden.
Fotbollen var och förblev Annelis
liv i femton år, från 1983 till 1998.
Mesta tiden spelade hon i Öxabäck,

Mellan åren 1983 och 1998 spelade Anneli Andelen fotboll i framgångsrika damlaget Öxabäcks IF. Idag har hon bytt fotbollen mot
vd-stolen, men tycker att åren som idrottare gett henne mycket att
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
använda i livet som företagare.
bara avbrutet av tre säsongen i Japan.
Dit blev hon minst sagt headhuntad.
– Det var när vi spelade mot Japan
i VM 1995 som deras tränare såg mig
och sa, precis som i Tjuren Ferdinad,
“henne vill vi ha”.
Och Anneli från lilla Älvsered
hamnade bland mängder av japaner
på en ort en timme sydväst om
Tokyo. En häftig upplevelse.
Annars säger hon sig inte ha haft
behov av att flytta långt från hemorten.
– Öxabäck var ju det bästa laget,
varför byta?

tränarna alltid försökte möta alla
spelare som individer, och låta dem
göra det det var bäst på. Det är något
att eftersträva som arbetsledare också.
Tina Hjorth Svensson

Anneli Andelén

Lyx att ha eget företag
Från 1990 kombinerade Anneli
fotbollspelande med att arbeta i
familjeföretaget, Maa såg, som startades av pappa Bror och hans bror.
– Jag har växt upp med såget, och
trivs med människorna här, säger
hon.
Och hur det nu var blev det sågverket som blev heltidssysselsättningen efter fotbollskarriären. Idag driver
Anneli det tillsammans med brodern
Peter Sveibert och kusinen Lenny
Andersson.
– Det är en lyx att kunna ha eget
företag.
Själv minns hon hur de bästa

Blomboden
Blommor för alla!

Säsongens Blommor

Krukor, rosor, buskar, perenner, arrangemang, binderier,
stor sortering sommarplantor och amplar.

Bor: I Falkenberg.
Familj: Sambon Lisa.
Äter: Fisk.
Dricker: Det mesta.
Hobby: Golf, har 17,2 i handikapp.
Senast lästa bok: Har lyssnat på
Gömda av Liza Marklund, brukar lyssna på cd-böcker på vägen
till och från jobbet.
Senast sedda film: Öppna
dårarna, Helena Bergströms
film. Den var mycket bra.
En bra egenskap jag har: Jag är
optimistisk!
En mindre bra egenskap är: Att
jag äter för mycket gott.
Bästa fotbollsminnet: Japan,
förstås. Och när vi spelade VM
1991 i Kina och vann över Kina
som var favoriterna inför 50.000
människor. Det var häftigt!
Fotbollskontakter idag: Få. Jag
tittar på fotboll och ett tag var
jag med i styrelsen i en klubb i
Falkenberg. Men sen kom stormen Gudrun och då hann jag
inte med det längre.

VÄLKOMNA till Älvsereds Shoppingcenter!
ÖPPET: Vardagar 10-18 · Lördag 10-15 · Söndag 12-16 · TEL: 0325-311 10

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

Trivselbygden - En bra bit av Västergötland!

Ån - Naturen - Människorna - Kulturen

En mångfald av spännande
besöksmål i Ätradalen
Ge dig ut i vårt vackra landskap och
upptäck allt det intressanta som
Ätradalen har att erbjuda.
Vår nya färgbroschyr hittar du på
besöksmålen och Turistbyråerna.

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT

OBS! Ekomuseets dag 15 juli

Älvsered • Tel. 0325-314 00 • 070-570 11 64 • www.arnagard.se

www. ekomuseum.com
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Peter och Manuelas café är färdigt
Drömmen har gått i uppfyllelse för Manuela och Peter Berndt från Tyskland. De drömde båda om ett
glasscafé. Men i Tyskland är det trångt. Istället hittade de gamla hotellet i Älvsered. Och trots att hotellet
var något av byns skamfläck lät de sig inte avskräckas. – Kärnan var bra, säger Peter som har ett förflutet som finsnickare inom varvsindustrin. Mycket jobb senare har paret Berndt förvandlat hotellet till ett
mysigt bed & breakfast och café. Men om de själva får sitta ner och njuta caféets utbud är väl tvekFOTO: TINA HJORTH SVENSSON
samt... Sommartid är turisttid...

DIN

LOGISTIKPARTNER
www.b-linc.com

Älvsered
Älvsered är en gammal
by i skogsbygden på
gränsen mellan Västergötland och Halland (nämns redan
år 1030 i gamla böcker man hittat i
England). Nästan mitt i byn, vid
Horsasjön, ligger vår vackra
badplats. Därifrån är det gångavstånd till det mesta i byn. Till exempel Älvsereds Shoppningcenter (där
det också finns restaurang), bageri
och konditori Kringlan, Hässelborgs
Livs, macken med sin kiosk och
mycket annat. Här finns inte mindre
än två bed and breakfast, ett i byn
och ett några kilometer utanför.
Naturen är väl det vi har mest att
erbjuda. Härliga skogspromenader,
fiske i någon sjö i närheten, och vill
du inte bada vid vår badplats finns
det fler sjöar där du kan ta ett dopp.
Den lite äventyrligare söker sig upp
på Horsaberg för att kika på Ruckestenen, ett klippblock som man kan
sätta i gungning bara genom att
använda ett finger, eller varför inte
leta upp Lilla Helvetet, en liten ravin
som ligger i skogarna här omkring.
Det finns också en hel del andra fina
platser värda en utflykt. Vill man
inte leta egna vägar har vi en jättefin
motionsrunda i skogen, bara ett par
hundra meter från shoppingcentret.
Där ligger även ridhuset.
I Älvsered finns lite för alla att
hitta på.
Älvsered is an old village in a forest area on
the border between
Västergötland and Halland. (It was

mentioned way back in 1030 in old
books found in England). Our beautiful bathing place is located almost
right in the middle of the village at
the Horsasjön lake. From there most
of the village is within walking distance. For example, Älvsereds Shopping Centre (where there is also a
restaurant), the Kringlan bakery and
cake shop, the food store Hässelborgs Livs, the petrol station with its
kiosk and much more. We even have
two Bed & Breakfasts – one in the
village and one a few kilometres outside.
Our greatest asset is our countryside. There are wonderful forest
walks, fishing in one of the nearby
lakes, and if you don’t want to bathe
at our bathing place, there are many
other lakes where you can have a dip.
If you are adventurous, you can go
up Horsaberg hill to look at Ruckestenen, a boulder you can set rocking
with just one finger. Or why not
search for Lilla Helvetet (Little Hell),
a small ravine located in the forests
around here? There are many other
lovely places well worth a visit. If you
don’t want to go off the beaten track,
there is an excellent running track in
the forest, just a couple of hundred
meters from the shopping centre.
The riding-school is also located
there.
Älvsered has something for everyone!
Älvsered, ein altes
Dorf, von Wald umgeben, auf der Grenze zwi-

schen Västergötland und Halland,
wird schon in alten, in England
gefundenen Schriften aus dem Jahr
1030 erwähnt. Fast mitten im Dorf,
am Horsasjön, liegt ein bezaubernder Badeplatz. Von dort aus erreichen Sie fast alles zu Fuß, z.B. das
Einkaufszentrum (nebst Restaurant),
die Bäckerei und Konditorei Kringlan, das Lebensmittelgeschäft Hässelborgs Liv, eine Tankstelle mit
Kiosk und vieles andere mehr. Hier
gibt es nicht weniger als zwei Bred &
Breakfast, eins im Dorf und eins
einige Kilometer außerhalb.
Die Natur ist unser Juwel: Herrliche Waldwanderwege, Seen, an
denen Sie angeln können, und reicht
Ihnen unser Badeplatz nicht, haben
Sie mehrere Seen zur Auswahl, in
denen Sie sich vergnügen können.
Abenteuerlustige besteigen die
Anhöhe Horsaberg, um den „Ruckesten“ zu bestaunen, einen
Felsblock, den man mit nur einem
Finger ins Schwanken bringen kann,
oder warum nicht „Lilla Helvetet“,
die kleine Hölle, besuchen, eine kleine Schlucht mitten im Wald. Außerdem gibt es eine Reihe anderer interessanter Stellen, die einen Ausflug
wert sind. Will man keine eigenen
Pfade erkunden, können Sie sich in
den Wald auf den Trimm-Dich-Pfad
begeben, nur wenige hundert Meter
vom Einkaufszentrum entfernt.
Dort liegt auch der Reitstall.
Älvsered
hält
für
jeden
Geschmack etwas bereit.

Under samma tak

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

TITANRINGAR ?
Egen tillverkning och design av
silver- och titanringar

Mårdaklevsvägen 13 b • Älvsered

OSTEOPAT
Rygg, nack och ledbesvär
DIANA KARLSSON
070-303 19 10

MED. FOTVÅRDSSPECIALIST
LISBETH HANSSON
070-239 35 34

Vi kan även erbjuda dig: Massage, zonterapi, ljusbehandling och regndroppsteknik.

VARMT VÄLKOMMEN!

Bill Thoresson

Bills Mekaniska
Kinnavägen 21 · Älvsered
Tel. 0706-34 61 50
www.billsmekaniska.se
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NYHETER!
Bilrekonditionering

1395:-

Nu gör Bill smycken också
Älvsered

Kunskap • Kvalité
Garanti & service
VÄLKOMNA!
ÖPPET: Vardagar 9–18 • Lördag 9–16 • Söndag 9–16
Kinnavägen 2 • Tel. 0325-311 30 • Mobil 070-632 63 32

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

Bill Thoresson har aldrig
förstått dem som inte visste
vad de skulle bli när det
blev stora. Själv har han alltid vetat att han skulle gå i
pappas fotspår. Vid sidan av
sitt arbete som verkstadschef på Statens Provningsanstalt i Borås driver han
Bills Mekaniska Verkstad i
Älvsered.
Fastigheten är belägen precis i
utkanten av Älvsered, i kurvan
nedanför hyvleriet. En typisk verkstadsbyggnad. Utanför ståtar en präktig svetsad fågel, senare berättar Bill
Thoresson att det är tjejen i grannhuset som skapat den, själv arbetar han
i mindre format. Väl inne i verkstaden står maskin vid maskin. Fullkomligt obegripliga för oss oinvigda.
Men självklara för svarvare, mekaniker, plåtarbetare, verktygsmakare och
andra problemlösare till vilka Bill sällar sig.

Ett erbjudande han inte
kunde säga nej till

Stressgrading
Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314

SIGV
SIG
VARD FRANSSONS EL AB

– Även om jag alltid vetat att jag
skulle gå i pappas fotspår, skulle jag
aldrig i livet jobba hos honom, säger
Bill och skrattar.
Hans mekaniska verkstad ligger i
precis samma lokaler där pappa drev
Älvsereds mekaniska verkstad under
åren 1965 till 2004. Det var här
pappa Ivan tillverkade det på sin tid
kända Thorisläpet.
Men det tog sin lilla tid, innan Bill
“kom hem”. Bill jobbade nämligen

0325-313 10

Mobil:

Sigvard 070-638 64 87

på Ringhals där han oftast sattes på
sådan finmekaniska jobb som ingen
annan hade tålamod till.
– Vi gjorde ett verktyg som köptes
av kärnkraftsverk världen över, säger
han och berättar att han så småningom fick ett erbjudande “han inte
kunde säga nej till” 1995.
Ringhals finns ännu idag bland
hans kunder. Men då hade han firman i Kinna där han bodde.
– Så en dag var jag nere i Fridhemsberg där jag hjälper Köhler
racing. Jag behövde en svarv och
bestämde mig för att låna pappas.
– Det är bättre att du flyttar hit
och tar över firman, yttrade fadern,
ord som Bill väntat länge på.
– Men när han sa dem, kom det
som en chock, jag låg sömnlös i två
veckor och grunnade.

Designar ringar
Som om arbetet som verkstadschef
på SP, mekaniker åt en lokal racing-

Hotellv. 4C, ÄLVSERED • 0325-316 16

Andreas 070-200 86 45

Bill Thoresson

ULVANSTORP
Bed & Breakfast • Baka ditt eget tunnbröd
Äventyr i skogen med bad i vedeldad tunna
Hjärtligt välkomna!
Gruppbokningar
året om hos oss...

Kaffestugan är öppen kl.13–17,
alla söndagar i juli och augusti.

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

2007

IF Älvéna 70 år

Det ﬁrar vi lördagen 1 september med fotbollens dag
och senare på kvällen kalas. Reservera dagen redan nu!
Se kommande utskick

Tina Hjorth Svensson

Salongen är stängd fr.o.m. 25 maj.
Hjärtligt välkomna igen
i början av 2008!

Patrik 070-563 53 18

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered

verkstad och problemlösare i den
egna hobbyfirman inte fyller Bills tid
tillräckligt mycket har han på sista
tiden dessutom gett sig på att designa
och tillverka ringar i silver och titan.
– Jag har gått kurser i koppar- och
silversmide och i bronsgjutning
också. Höll på med konsthantverk
när jag var yngre, berättar han.
Så fick han för sig att han ville ha
en tumring i titan – det var det ju
ingen annan som hade.
– Sen drog det mot jul och min
dotter berättade att hon hade ordnat
speciella presenter till sina kompisar,
ringar. ”Vem ska göra dem”, frågade
jag och då svarade hon: ”Du!”. På
den vägen är det.
Och i en av lådorna i verkstaden
ligger de färdiga alstren. Bill har än så
länge inte gjort någon reklam för
dem, men kunderna hittar hit, till
kurvan nedanför hyvleriet.

Jag ska vara mammaledig!

”Problem med elen? Vi fixar felen!”
Tel.

Bill Thoresson är finmekaniker, verkstadschef, problemlösare – och
FOTO: TINA HORTH SVENSSON
smyckedesigner.

Bor: I Älvsered.
Familj: Singel, katten Tusse.
Barnen Frida, 20, Johanna, 18
och Zack, 12, bor hos mamma i
Kinna.
Äter: En stekt köttbit med råstekt potias och en creme fraichesås med vitlök och basilika eller
timjan till.
Dricker: Rött vin.
Bästa film: “Purpurfärgen”,
“Nyckeln till frihet” eller “Den
gröna milen”. Jag gillar småmysiga filmer.
Hobby: Musik. Spelade trummor i bluesbandet The Flippers
Blues Band på åttiotalet.
Lyssnar på: Det mesta, pop,
rock och blues, men allra helst
på Chaconauts Blues Band från
Falkenberg, de har en väldigt
duktigt gitarrist.
Motto: Ingenting är omöjligt.
(På verkstadens ytterdörr finns
en lapp där det står: “Finns inte
reservdelen så gör jag den”).
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Magdalena
Juneborg

Magdalena Juneborg har ägnat sig åt smålandsstaket sedan 1991, maken Roger startade företaget
redan 1976. Om sönerna Jonathan och Rasmus tar över får framtiden utvisa.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Staketet kommer från Juneborgs
Ö. Frölunda
De kallas smålandsstaket
eller värmlandsstaket och
finns både i villakvarteren
och på landsbygden. Roger
Juneborg har gjort dem
sedan 1976.

De riktiga smålandsstaketen är
ihopsatta med vidjor. Billigare,
och modernare är de som sätts
ihop med spik.

Sedan 1991 är hans fru Magdalena
också en del av företaget – och alls inte
främmande för staketmontering.
Juneborgs levererar och sätter upp
smålandsstaket av gammal beprövad
modell från Stockholmstrakten och
söderut.
– Fast det är Roger som sätter upp

staketen där det är resavstånd, jag
måste ju hämta på dagis, säger Magdalena och skrattar.
Men om sönerna Jonathan och Rasmus ska forsätta i mammas och pappas fotspår låter hon vara osagt.
– De får bestämma själva.
Som det är nu är hon lycklig över
att kunna låta barnen växa upp på
landsbygden.
– Man kan inte ha det bättre än att
bo här, frisk luft, nära till barnomsorg
och skola, fin kontakt med personalen, det finns bara plus med att bo
såhär!
Och Magdalena vet att jämföra,
hon är född och uppvuxen i den stora

staden Gdansk i Polen.

Barn och hundar
bästa vännerna
Smålandsstaketen, sammanfogade
av slanor och vidjor, är en kvarleva
från forna tiders ekonomiska byggande – man tog vara på allt. Spik var
dyrt, och inte alltid lätt att få tag i.
Och det gamla sättet att bygga staket är fortfarande lika populärt.
– Vi brukar säga att barn och hundar är våra bästa vänner, säger Magdalena och skrattar, de behöver antingen
hållas inne eller ute!
Men det har också hänt att de satt

Familj: Maken
Roger, dottern
Madeleine, 13,
sönerna Jonathan, 6 och
Rasmus 4.
Äter: Jag gillar all mat, senaste favoriten är italienskt.
Dricker till: Gärna rött vin.
Läser: Just nu en polsk bok, en riktigt
“feelgood”-bok som får mig att tänka
efter och njuta av livet. Dessförinnan
läste jag Da Vinci-koden.
Senast sedda film: Jag har inte tid att
se på TV, men går gärna på bio här i
Ö Frölunda. Senast såg jag “Efter
bröllopet”.
Fritidsintressen: Inredning. Just nu
håller vi på att göra lägenheter av den
gamla lanthandeln här i Ö Frölunda,
som ägdes av min svärfar. Det är inte
riktigt lätt!
Favoritstaket:
Smålandsstaket,
såklart!

upp staket som avgränsning inom ett
fabriksområde, eller på campingplatser som Träslövsläge.
– Nu senast har vi satt staket på
leklandet på Visingsö.
Vad är det som är så bra med
smålandsstaket?
– De är underhållsfria – man behöver inte göra något med dem, de blir
vackrare ju äldre de blir.
Hur lång livslängd har de?
– Om allt är i gran kan man räkna
med 8-10 år, och man kan få byta ut
någon slana då och då. Tryckimpregnerat håller dubbelt så länge.
Tina Hjorth Svensson

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

Vi har allt

du behöver inför
Vi blandar och
du provar!

39 kr

utomhusmålningen!

Träolja..................... 3 lit .......179:Trallrent................... 5 lit .......119:Äkta Falu Rödfärg .......10 lit .......295:-

Priserna gäller hela sommaren!
Välkomna in!
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Det finns jättemycket att göra i skogen
Skolskogen används i alla ämnen
Ö. Frölunda
En dag i veckan går alla
barn i Ö Frölundas skola till
skolskogen. Skolskogen
fyller en viktig funktion.
– Om vi läser om barrträd, är det
ju bättre att se träden i verkligheten
än i en bok, säger Tiina Aavik, lärare
för år 3-6.
Men det är inte bara naturorienterande ämnen som avhandlas i skolskogen.
– Vi läser teknik, matte, svenska,
bild och idrott i ett rullande schema,
berättar läraren Stefan Nilsson.
Svenska, i skogen?
– Javisst, veckan före påsk fick eleverna dela upp sig två och två, leta
reda på en avskild och vacker plats
och skriva varsin dikt. Och ämnet
svenska inrymmer ganska mycket,
tal, skriva, lyssna – allt kan man göra
i skogen.

Träffa huggormen
Skolskogen ligger en kilometer
från skolan, längs kurirleden. Det
tycker lärarna är ganska bra.
– Det finns undersökningar som
visar att det är bra för inlärningen att
vara ute i naturen, slår Stefan Nilsson
fast.
Och på vägen hinner man ju
springa av sig. Eller träna på att vara

riktigt, riktigt stilla.
– Vår slöjdlärare, Jan Frisk, är
intresserad och kan mycket om fåglar, berättar Sofia Hidendahl, lärare
för år 1-2.
Alltså sitter det flera fågelholkar
längs vägen till skolskogen. Och har
man tur/otur, kan man träffa på huggormen vid stenmuren. Eller fånga
grodyngel i dikena.

Gungor och affären på
topplistan
Östra Frölundas skolskog täcker
ett område på fem hektar. Det är
ganska lagom stort. För då får man
plats med många kojor.
– Intresset för kojbyggen varierar,
berättar Tiina Aavik, just nu har vi
mest rivningsobjekt.
Istället är det gungbyggen som
lockar. Att leka affär eller springa hinderbanan står också högt på listan när
barnen får göra vad de vill.
Nyligen blev också ett flera år långt
projekt färdigt, dasset! Det inleddes
med en teckningstävling, fortsatte
med modellbyggande och byggdes
slutligen färdigt av eleverna själva,
under överinseende av slöjdlärarare
Frisk, förstås. Nu är man i färd med
attbygga en materiallåda, så att lärarna slipper bära allt material till och
från skogen varje gång.

Barnen i Ö Frölundas skola trivs i skolskogen.

FOTO: SOFIA HIDENDAHL

Slöjdläraren Jan Frisk kan
mycket om fåglar. På hans initiativ har man satt upp fågelholkar på vägen mot skolskogen.
– Då kan vi sitta och vakta och
se om någon flyttar in, berättar
Sofia Hidendahl, lärare i
1-2:an.

Tina Hjorth Svensson

En materiallåda är nästa stora projekt för skolskogen. Lärarna Sofia
Hidendahl, Stefan Nilsson och Tiina Aavik ser fram emot att slippa
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
bära allt material till skogen varje vecka.

Vi utför Bil- och
Traktorsreparationer
Däckförsäljning

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

Smålandsstaket
Från

120:-/m.

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

Dasset har varit det stora
projektet. Nu är det färdigt,
efter flera års arbete. En
teckningstävling inledde,
modellbygge följde och
slutligen har eleverna själva
spikat ihop det under ledning
av slöjdläraren Jan Frisk.

Kung Ulf har en egen sten
Åker du ut ur Ö Frölunda mot Mårdaklev kommer du efter en liten
stund till smultronstället Ulfshed
och Mogens Kraemer. Men precis
innan dess, går det in en liten väg
till höger. Ett litet stycke längre in,
lite dold bakom växtligheten, hittar
vi kung Ulfs sten. Det är en s.k.
bautasten, 1,75 meter hög och 1,20
meter bred. Kring stenen ska det
tidigare ha funnits en hög, som
emellertid förstörts av skattletare.
Enligt sägnen stupade här vid Ulfshed för många hundra år sedan en
dansk kung i strid mellan svenskar
och danskar. Han begravdes med
skatter av guld och silver. Huruvida
det verkligen funnits en dansk kung
vid namn Ulf, som stupat utanför Ö
Frölunda vet väl endast de riktigt
lärde... (Källa: Ö Frölundas sockenbok).
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
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Östra Frölunda
Östra Frölunda
– värt ett besök
i sommar
Östra Frölunda har som namnet
antyder anor från den gamla
vikinga- och asatiden.
Bynamnet är ju asaguden Frös
lund och här finns många fornlämningar och Tors ave. Enligt
legenden blev guden Tor vred när
frölundaborna byggde sin första
kristna kyrka. I sitt raseri tog han
kyrkklockan och slängde ut över
nejden. Där klockan landade bildades ett djupt hål som vattenfylldes - Tors ave.
Idag bor 565 personer i Frölunda, varav 332 i själva byn och
övriga i den natursköna omgivningen.
Förra året lade Rapid ner sin
häftapparatindustri och oron var
stor över vad detta skulle innebära. Men idag kan vi konstatera att
de flesta har fått nytt arbete och
blivit sin hemby trogna. Det finns
ett flertal mindre företag med
anställda i byn, pallindustri, elektronikföretag, måleri, stängseltillverkning, åkerier m.m.
Äldreboendet Östrabo och
hemtjänsten utgör de största
arbetsgivarna för kvinnor.
Mitt i byn tronar den vita nyrenoverade kyrkan (byggd 1826)
och på höjden mittemot ligger
skolbyggnaden. Här går barnen i
årskurs 1-6. Även förskolan finns
numera inrymd i skolan och från
skolgården drillar barnens glada
skratt ut över den natursköna
Ätradalen.
Ätran är en tillgång på många
sätt för bygden och en gång i
tiden orsaken till att människan
bosatte sig här. I vår kommer flera
landgångs/grillplatser att iordningställas utmed ån för att öka
tillgängligheten för kanotturister.
Varmt välkommen till Östra
Frölunda i sommar. Antingen du
kommer landvägen eller vattenvägen.
Östra Frölunda –
worth a visit this
summer
As its name implies, Östra Frölunda goes back to the old Viking
era, the period of Norse paganism
and Aesir faith. The village’s name
Frölunda refers to the Aesir god
Frö’s lund (Frö’s grove) and here
there are many ancient remains
and the lake Tors ave. ((Antar att
det är en sjö?)) Legend has it that
the god Thor got angry when the
residents of Frölunda built their
first Christian church. In rage, he
grabbed the church bell and
threw it across the neighbourhood. It made a deep hole where
it hit the ground which then filled
up with water – this is Tors ave.
Today 565 people live in Frölunda – 332 in the village itself,
the rest in the beautiful surrounding neighbourhood.
Last year Rapid closed down its
stapling-machine industry and
there was a lot of anxiety about
possible consequences. But today
we can see that most people have
got new jobs and they have remained faithful to their home village.
There are a number of small businesses who employ people in the
village, a pallet industry, electronics company, painting workshop, fence manufacturer, haulage
contractors etc.
The home for the elderly,
Östrabo, and the home-help ser-

vice are the largest places of employment for women.
In the middle of the village, the
newly-renovated white church
(built in 1826) stands proudly
and on a hill opposite, the school
is located. The school has grades
from 1-6. Today the pre-school
shares the same premises and
from the school playground, the
happy laughter of children rings
out over the beautiful Ätran river
valley.
The river Ätran is an asset in
many ways for the community
and was once the reason why
people took up residence here.
This spring several jetties and barbecue facilities will be built along
the river so as to increase accessibility for canoeists.
We wish you a warm welcome
to Östra Frölunda this summer,
whether you come by road or by
water.
Östra Frölunda –
ein
Sommerparadies
Östra Frölunda hat, wie schon der
Name andeutet, einen geschichtlichen Bezug zur nordischen Mythologie der Wikinger und AsaGötter.
Der Dorfname bezeichnet den
Hain des Asa-Gottes Frö; in diesem Hain befinden sich zahlreiche archäologische Fundstätten
und die „Ave“ des Gottes Tor. Der
Legende nach geriet Gott Tor in
grimmigen Zorn, als die
Bewohner des Haines Frö ihre
erste christliche Kirche errichteten. In seiner Wut bemächtigte er
sich der Kirchenglocke und warf
sie zu Boden. Dort, wo die
Glocke aufschlug, bildete sich
eine Vertiefung – die Ave des Tor.
Heute wohnen 565 Menschen
in Frölunda, 332 von ihnen im
Dorf, die übrigen in der wunderschönen Umgebung.
Im letzten Jahr wurde ein wichtiger Wirtschaftsbetrieb still
gelegt, und die Unruhe über die
eventuellen Folgen war beträchtlich. Rückblickend können wir
feststellen, dass die meisten eine
neue Erwerbstätigkeit erhalten
haben und ihrem Heimatdorf
treu bleiben konnten. Mehrere
heimische Kleinbetriebe, eine
Palettenfabrik, ein Elektronikunternehmen, eine Malerei, ein
Zaunhersteller, eine Spedition
etc. haben Mitarbeiter eingestellt.
Das Altenheim Östrabo und
der Pflegedienst sind die größten
Arbeitgeber für weibliche Arbeitskräfte.
Mitten im Dorf erhebt sich die
weiße, erst kürzlich restaurierte
Kirche (erbaut 1826). Auf der
Anhöhe gegenüber liegt das
Schulgebäude für die Klassenstufen 1 bis 6. Hier ist auch die Vorschule untergebracht, und vom
Schulhof dringt das fröhliche
Treiben der Kinder über die schöne Landschaft des Ätran-Tales.
Der Ätran bereichert die
Gegend auf vielfältige Weise, war
er doch einmal der Grund dafür,
dass sich die Menschen hier niederließen. Im Frühjahr wurden
zahlreiche Stege und Grillplätze
entlang des Flusses eingerichtet,
um Touristen, die mit dem Kanu
unterwegs sind, größere Nutzungsmöglichkeiten anzubieten.
Herzlich willkommen im
Sommerparadies Östra Frölunda.

De springer tillsammans
Ö. Frölunda
Det är ingen idé att säga att
jogging är trist till det här
gänget – man blir nedtagen
på jorden direkt! Sedan
2000 har 10-15 herrar
träffats varje vecka för
att springa en runda
tillsammans.
– Och vi sprang dessförinnan också,
säger Mats Persson, en av deltagarna
som själv idrottat hela livet – fast då
hade vi inte någon bestämd dag!
Nyligen utökades också herrgruppen med två damer, Monika Persson
och Karin Hidendahl. Men då bastar
man i tur och ordning!
Den sammanhållande faktorn i
löpargänget är Götebergsvarvet.
– Förut tränade vi mellan januari
och mars för det loppet, sedan sa vi
oss “varför inte springa hela året”?
I löpargänget finns både veteraner
som sprungit varvet ett femtontal
gånger och de som bara gjort bedriften en enda gång. Och “staben”,
kärntruppen, de lägger också till
Stockholm Maraton.
– Och det händer att vi springer
några andra mindre motionslopp
också, säger Mats.
Det han själv uppskattar mest är

Mats Persson
Längst bak, fast skymd, kommer Gunnemar Johansson, därefter
Tomas Johansson, Stefan Nilsson, åldermannen Hans Johansson
(bara hårtofsen syns). Så kommer Peter Carlén, Mats Persson och
Bengt Svensson. Med på denna språngmarsch, fast inte på bilden
FOTO: CARIN MATHIASSON
är Karin Hidendal och Annika Johansson.
dock gemenskapen. Känslan av att
träna tillsammans, oavsett ålder och
bakgrund.
– Den äldste i gänget är 60, den
yngste 15, och på vintern händer det
att några fotbollspelare hänger med
också.

Andra, som inte varit med lika
länge som Mats, märker hur de mår
mycket bättre när de motionerar
regelbundet.
– Vi springer väl 1–1,5 mil per
gång, och bastar i skolan efteråt.
Tina Hjorth Svensson

Ulfshed – ett smultron i Trivselbygden
Sommar som vinter finns
Mogens Kraemer på Ulfshed,
riktigt var man hittar honom
är däremot mera osäkert.
Kanske serverar han kaffe
med “äppelskiver” i det
gamla mysiga kafféet, kanske finns han i hantverksbutiken, eller i nyinredda keramikverkstaden. Hittar man
honom inte där, är han nog i
trädgården hos alla sina
underfundiga keramikdjur.
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

Värmepumpar
Pannor
Vattenfilter
VVS · Installation
Falkenbergsvägen 1 • 512 63 Östra Frölunda

Tel. 0325-303 27
Terje: 070-650 90 26 • Tony: 070-650 90 27
www.frolundaror.se • frolundaror@telia.com
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Kyrkan har fått ny kostym

Östra Frölunda
Skogstransporter

Ö Frölundas kyrka är renoverad både ut- och invändigt
Ö. Frölunda
Den 20 maj återinvigdes
kyrkan i Ö Frölunda efter en
både ut- och invändig helrenovering.
Kyrkvaktmästare BengtGöran Hansson och Gunilla
Abrahamson, som bor på
gården närmast kyrkan,
sitter båda med i bygggruppen.

KAFFESTUGA

2007

Mikael Berg
0325-303 00, 070-213 05 45

Livet är underbart ochÊsommaren är skön. Kom och njut av vår café och
butik eller tag en promenad i vår figur- och historieträdgård runt husen
på Ulfshed. HärÊingår k
eramiska stensgodsfigurer som är handgjorda.

ÖPPETTIDER MAJ OCH JUNI • FREDAG - SÖNDAG KL. 10-17
JULI OCH AUGUSTI • TORSDAG - SÖNDAG KL. 10-17
Större sällskap bedes vänligst förhandsboka
Tel. 0325 35023 • 0045 58263336 • WWW.ULFSHED.SE

Klipp ur
& spara!

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 28 juli 2007
på Hagavallen i Östra Frölunda
Kl. 09.30 Öxabäcks IF - IF Älekulla (1 straff)
Plan B
Kindaholms FF (1 straff) - Högvads BK Plan A
Kl. 10.20 IF Älekulla (2 straffar) - Högvads BK
Plan A
Öxabäcks IF - Viljan/Älvena (2 straffar) Plan B
Kl. 11.15 Kindaholms FF - Viljan/Älvena (2 straffar) Plan A
Öxabäcks IF (1 straff) - Högvads BK
Plan B
Kl. 12.00 Viljan/Älvena (3 straffar) - Högvads BK Plan A
IF Älekulla (1 straff) - Kindaholms FF Plan B
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.
I pausen mellan matcherna

TÄVLING FÖR SUPPORTERS!

I pausen mellan matcherna utslagstävling
c:a kl. 10.05 (damer), kl. 10.55 (herrar).
Kl. 12.35 avgörs vilka tre av damerna som tar hem
1.500:- vardera till sin förening, och vilka tre av
herrarna som tar hem 1.500:- vardera till sin förening.
Försäljning av lotter, korv, kaffe m.m.
Gratis entré – välkomna!

Östra Frölunda IF
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

– Det var hög tid att göra något, när
vi satte igång med renoveringen för
några år sedan, säger Gunilla Abrahamson.
Hon berättar att kyrkan, som byggdes 1825-26 senast renoverats 1937
och att den började se riktigt sliten och
tråkig ut.
– Det var sprickor här och där, och
färgen flagade, säger hon.
Dessutom läckte det in i kyrktornet
och fönstren var i ett bedrövligt skick.
– Blyet hade vittrat sönder, så rutorna ramlade ut när det blåste, berättar
Bengt-Göran Hansson. Och inte var
den speciellt energisnål...

Ursprungliga utseendet
Den utvändiga renoveringen var
färdig i juni 2005 och i samband med
det togs också allén framför kyrkan
bort.
– Nu syns ju vår fina kyrka ordentligt, konstaterar Bengt-Göran nöjt.
Den invändiga renoveringen har
möjligen haft mer estetiska bevekelsegrunder. Här har man på flera ställen
omintetgjort åtgärder från renoveringen 1937 och istället återställt kyrkan
till sitt urprungliga utseende.
Istället för en lång mörk korridor
från kyrkporten in till kyrkorummet
har man öppnat upp för att släppa in
ljus. Altarringen som tidigare bara

Kyrkan i Ö Frölunda
Dagens kyrka byggdes 1825-26 och
genomgick redan 1937-38 en stor
renovering då man bland annat installerade elektricitet från Mölneby kraftstation.
Takmålningarna, utförda av Einar
Forseth, symboliserar Guds omsorg
om sitt skapade verk, “se liljorna på
marken och fåglarna i skyn”.
Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten, som ursprungligen kommer

I och med att allén tagits bort kommer Ö Frölundas nyrenoverade
kyrka till sin rätt. Kyrkvaktmästare Bengt-Göran Hansson och Gunilla Abrahamson har suttit i bygg-gruppen och och tillsammans med
arkitekten Lars Redegard tyckt till om hur den “nya” kyrkan skulle
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
se ut.
kunde nås genom några trappsteg har
nu kommit ner i golvnivå, och därmed
blivit mer lättillgänglig.
– Fast vi har ordnat med ett löst
podium för de tillfällen då vi behöver
en scen, påpekar Gunilla.
Utrymmet under kyrkan har blivit
ett samlingsrum för olika aktiviteter.
Här kan barngruppen eller kören träffas, dricka kaffe eller vad man nu väljer.
– Och vi kan värma upp samlingsrummet separat från kyrkan, säger
Bengt-Göran.
Än så länge är samlingsrummet inte
färdiginrett. I Kindaholm pastorat
finns fyra kyrkor, tre församlingshem
och en prästgård. Antalet församlingsmedlemmar minskar och vilka fastigheter kyrkan ska behålla är ännu inte
beslutat. Samlingsrummet under Ö
Frölundas kyrka kan komma att fungera som församlingshem.
– Så vi avvaktar lite med inredning
och utsmyckning, säger Gunilla.
Under den invändiga renoveringen
har kyrkan varit stängd. Från septemfrån Ullasjö kyrka. Av någon anledning
hamnade dopfunten i Mölneby, där
den fungerade som fotstöd när man
ringde i vällingsklockan. 1937 donerades den till kyrkan. Dopfunten blev
komplett så sent som 1980 då foten
hämtades från Svenljunga prästgård
där den utgjort fot till ett solur.
Altartavlan målades 1848 av konstnären Bengt Nordenberg. Predikstolen
från 1700-talet utfördes av bildhuggare
Morin är en smula unik där den sitter
på höger sida i kyrkan. På ena sidan

– Det blir ju jättebra, konstaterar Bengt-Göran Hansson.
Altartavlan är signerad Bengt
Nordenberg, målades 1848 och
har nu restaurerats.
ber har gudstjänsterna istället hållits i
församlingshemmet. Men den 20 maj
öppnades kyrkportarna igen
Tina Hjorth Svensson

återses Martin Luther och på den
andra Gustav Vasa på andra, gjord på
1700-talet.
Det finns en sägen om kyrkans
gamla storklocka. En mästare från
Göteborg som anlitades, skickade sin
gesäll i förväg för att förbereda. Mästaren dröjde så gesällen satte igång att
gjuta och blev också färdig. På vägen
hem mötte han mästaren, som blev
arg. “Har du tagit brödet från mig tar
jag livet från dig”, lär han ha yttrat
varpå han stack ner sin gesäll.

Mölnebygrisar och annat gott
Ö. Frölunda
Har du ett recept med en
historia? Då kan det få
vara med i kyrkliga arbetskretsens receptsamling.
Strax före jul började Annika Lennström, Gunilla Abrahamson och Stina
Bergkvist samla in recept till kyrkliga
arbetskretsens andra receptsamling.
Den första, med 63 recept kom ut
redan år 2000. – Hittills har vi fått in
40 recept till del två, berättar Annika

Mölnebygrisar
75 st. 200 grader på ugnen.
2 dl mandel males. 250 g margarin

Lennström.
Själv bidrar hon med ett recept på
Mölnebygrisar (recept här intill). – De
bakades här på Mölneby redan vid
förra sekelskiftet men man måste ta
lite mindre mjöl än i ursprungsreceptet eftersom dagens mjöl inte bakar
likadant som det man använde då.
Anledningen till att kyrkliga arbetskretsen ger ut recepthäften är enkel: Målet var att samla in pengar för att
möblera och smycka samlingsrummet
i kyrkan, säger Annika och berättar att
man också stöpt ljus, gjort korrespondens- och julkort till försäljning, samt

och 285 g socker röres. Cirka 400 g
vetemjöl och lite kanel arbetas in.
Allt arbetas ihop och formas till en
rulle. Skär kakor, platta till och

Den första
receptsamlingen kom ut redan
2000. Nu samlar Ö Frölundas
kyrkliga arbetskrets in recept
till del två.
anordnat en årlig utställning.
Nu är det målet nått, men vad kyrkliga arbetskretsen sparar till härnäst,
det är inte bestämt ännu.
Tina Hjorth Svensson

forma ovala kakor. Dekorera varje
kaka med tre korinter.
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Babyåret 2006

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

Förr, för sådär 20-30 år sedan, hände det att födelsetalet i Överlida
under ett år var 30, men som sagt, det var då. Sedan dess har det
faktiskt hänt att något barn varit alldeles ensamt i sin årskull. Men
den tiden är också förbi. Förra året blev en riktigt babyboom med
12 barn födda, en boom som verkar hålla i sig även i år, berättar
Cecilia Colliander, som själv finns med (längst fram t h)
tillsammans med sin solstråle Johan.
På bilden syns de flesta av 06-orna och några av “årets modell”
tillsammans med stolta föräldrar, som tycker det är jättekul med
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER
Överlidas stora barnaskara.

Överlida
Överlida ligger
naturskönt omgiven av tre sjöar. De
flesta av oss har promenadavstånd till badplatser, servicebutik med livsmedel, två banker,
två postorderföretag, ett fint
hotell med restaurang och en
prisbelönt campingplats med
omtyckt stugby. Entreprenörsandan är stor vilket visar sig i
vårt företagsrika samhälle. Vi
har en omtyckt skola och en
nyrenoverad förskola för de
yngsta.
Här finns ett aktivt föreningsliv med många arrangemang, däribland fotboll, bordtennis, gympa, vintersport i vårt
fina elljusspår, men också fiske,
tennis och konstnärsskap.
Här ligger även det välkända
Kullaberg för dans, disco, pub
och restaurang. På vårt Industri- och Hantverksmuseum kan
man följa bygdens framväxt.
Läs mer på www.overlida.se
Välkommen till Överlida!
Överlida is beautifully situated, surrounded by three
lakes. Most residents are just
walking distance from bathing
places, a food store with service
facilities, two banks, two mail
order companies, a fine hotel
and restaurant, and an awardwinning campsite with a popular holiday cottage village. Here
there is a strong entrepreneurial
spirit which is evident in the
number of businesses in this
community. We have a popular
school and a newly-renovated
pre-school for our youngest citizens.
There are many active clubs
and societies here with many
events including football, table
tennis, keep fit sessions, winter

sports on our fine illuminated
skiing track and also fishing,
tennis and artistic activities.
The well-known Kullaberg is
also located here with dancing,
disco, pub and restaurant. At
our Industry and Handicraft
Museum, you can read about
how this community has developed.
Read more at www.overlida.se
Welcome to Överlida!
Överlida liegt in
einer wunderschönen Natur, umgeben von drei Seen. Die meisten
von uns erreichen ihr Ziel
bequem zu Fuß: den Badestrand, das Lebensmittelgeschäft, zwei Banken, zwei Versandhäuser, ein gutes Hotel mit
Restaurant und einen mehrfach
ausgezeichneten Campingplatz
mit einem beliebten Feriendorf.
Bei uns herrscht ein kreativer
Unternehmergeist, was in den
zahlreich vorhandenen Unternehmen zum Ausdruck kommt.
Wir haben eine beliebte Schule
und für die Jüngsten eine erst
kürzlich renovierte Vorschule.
Hier gibt es ein aktives Vereinsleben mit einem breiten
Betätigungsfeld, vom Fußball
über Tischtennis bis zu Gymnastik und Wintersport in unserer erleuchteten Langlaufloipe,
aber auch Angeln, Tennis und
eine Kunstgilde.
Hier liegt auch der weithin
bekannte Kullaberg, der zum
Tanz, zur Disko, zur Kneipe
und zum Restaurant einlädt. In
unserem Industrie- und Handwerksmuseum ist die Entwicklung unseres Ortes anschaulich
dargestellt.
Näheres erfahren Sie auf
unsere Website www.overlida.se
Willkommen in Överlida!

Trivselbygden - En bra bit av Västergötland

Försäljning av vattenavrinning samt spirorör med detaljer.

www.overlidaplat.se

Den positiva banken
finns i Trivselbygden

Sittande våra rådgivare Anders Trulsson, Thomas Nielsen, Anna-Karin Lindgårde Ivarsson samt
Tobias Johansson. Tobias nyanställd sedan 1 maj -07.
Stående Lars-Göran Lind VD, Ellinor Hallin Kundtjänst, Camilla Persson Kundtjänst,
Liselott Andersson Kundtjänst samt Roger Johansson Redovisningsansvarig.

Mjöbäcks
Sparbank
info@mjobackssparbank.se · 0325-327 00
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Livat lantliv hos Anderssons
Överlida
Fembarnsfamiljen
Andersson lämnade sin
villa i Mjöbäck för gården
Lida Yttre. Bostadshuset är
ett av Överlidas äldsta,
kanske rent av det allra
äldsta. En rymlig modern
villa mot ett mindre
gammalt hus i stort behov
av renovering. Varför?
För att få lantlivet, med
samhällets fördelar inpå
knuten.
– Evelina red och hade sin häst
inhyrd på en gård. Det blev mycket
åkande och vi andra tyckte också att
det vore roligt med möjlighet att ha
fler djur, säger Madelene.
Nu har de djur. I hagen går fem
hästar, här finns hund, katter, grisar,
får och i trädgårdsdammen simmar
karpar. Välgödda karpar, berättar
pappa Lennart, mest kallad Bamse.
– Massor av grodor har lagt ägg i
dammen och nätterna de kom kunde
vi knappast inte sova alls för allt kväkande! Men nu har nog karparna ätit
det mesta av äggen.
Men vägen till dagens idyll, har
inte varit helt lätt.
– Vi sålde vårt hus i Mjöbäck och
hade bara två veckor på oss att flytta
in, säger Lennart och berättar om hur
familjen kom till Lida Yttre i november 2004, till ett gammalt pyttekök,
ingen tvättstuga, ingen isolering och i
övrigt i stort behov av renovering
överallt.
– Vi fick skaffa en villavagn att ha
som extra stuga.

Linderödsgrisarna, riktiga kelgrisar! Anton, Linus och Elin
ävisar hur grisarna lägger sig ner när de blir kliade på magen!
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

Familjen Andersson hittade sitt
drömliv på Lida Yttre, fr v
Anton, Elin, Linus, Alexander,
Madelene och Lennart.

Vattnet bara rann
Köket och badrummet fick prioritet ett. Och taket.
– En kväll när vi kom hem rann
regnvattnet utmed innerväggarna,
säger Lennart och nu kan han skratta
åt minnet.
– Tur det var ett gammalt hus, det
torkade ju fort!
I den mån det gått har man bevarat det gamla och i övrigt försöker
man hålla sig till den gamla stilen.
– Barnens rum är fortfarande inte
klara och huset behöver målas en
gång till. När man gör allt själva tar
det tid och det är några år kvar ännu

Ett mjölkbord hör en gammal
gård till!

innan vi är klara – om man någonsin
blir det.
Om det var värt allt arbete?
– Oh ja! säger Madelene. Vi har
haft en hiskelig tur. Gården ligger
vackert, med utsikt över sjön. Enskilt
men nära samhället ändå.

Ann-Louise Kjellner

Den gamla järnspisen har
kvar sin plats.

Familjens trädgårdstrimmer!

De ursprungliga fönster som
fanns har man sparat. Som här
i köket ...

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

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

... och övervåningens balkongdörrar.
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Sofie och Tobias vände hem
Överlida
Växte upp i Överlida,
flyttade hemifrån under
gymnasieåren, flyttade
vidare till Kungsbacka, men
när lilla Linn föddes, vände
familjen hem till Överlida
igen.
– Vi hade själva en fin och
trygg uppväxt här och då
vill vi gärna ge våra barn
detsamma, säger Sofie
Ljung och Tobias Frisell.
Och de är inte ensamma.
– Jag tror att nästan alla i vårt
kompisgäng har kommit tillbaka nu
när de fått familj, säger Sofie medan
lilla Linn far omkring i sin gåvagn i
det nyköpta husets rymliga kök.
Huset, som de köpte i september
förra året, var förstås också en viktig
del i beslutet att flytta tillbaka till
Överlida.
– Att köpa hus här är bara en femtedel av kostnaden mot Kungsbacka,
säger Tobias och berättar att huset är
byggt 1984 och att det inte finns
något som akut behöver göras.
– Vi fixar lite väggar och golv nu
och så får vi se. När man köper billigt
finns ju möjligheten att göra om och
sätta sin egen prägel på huset.

Nära till bra golf!

Sofie och Tobias började hänga
ihop redan som 15- och 16-åringar.
– Bara små skitungar egentligen!
skrattar Sofie.
När Tobias började gymnasiet i
Skene flyttade han dit med kompisen
Carl-Johan Andreasson.
– När jag började året efter flyttade jag också in hos dem, säger Sofie.
Tobias fick jobb i Kungsbacka och
Sofie följde med. Då var året 2001

Logi
Restaurang
Lunch
Café
Take away
Catering

Sofie Ljung och Tobias Frisell tillsammans med lilla Linn och
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER
kompisen Carl-Johan Andreasson.
och Sofie studerade informatik i
Borås.
– Många tyckte Borås var långt
bort, men det tog bara en timma med
buss.
Förra året kom lilla Linn och med
henne tankarna på framtiden.
– När vi fått barn ville vi gärna
vara nära släkt och vänner och vi
kände att här är bättre för Linn. Här
känner folk varandra, vi behöver inte
oroa oss för vem hon är hos, det är
nära naturen och finns mycket för
barn att göra. Vi behöver inte heller
oroa oss för gängbildning på samma
sätt.

Centralt läge

Små skitungar

ÖVERLIDA HOTELL

Kompisen Carl-Johan sitter också
med runt köksbordet. Han är alltjämt bästa kompisen och var självskriven som gudfar för Linn. Han
håller med om resonemanget:
– Vi har alltid haft det bra som
barn själva, haft mycket att hitta på
och bra kompisar. Det är väl därför vi
gärna kommer tillbaka när vi fått
familj.

Men hur är det med arbete
i Överlida?
– Det är nog rätt bra, här finns
många företag och när man bor på
landet tittar man ju även i samhällena runt omkring, säger Carl-Johan.
Själv jobbar han i Jönköping och
tycker det funkar bra. Tobias jobbar
kvar i Kungsbacka, men har ett arbete som han delvis kan sköta hemifrån
också. Sofie är fortfarande mammaledig, men kommer att söka jobb i,
eller i närheten av, Överlida när det
blir så dags.
– När man ser till avstånd känns
Överlida rätt centralt, Varberg, Falkenberg, Borås, det finns mycket
inom en timmas restid, säger CarlJohan och lägger till att det är ju vad
det ofta tar att resa inom en storstad
också.
Ann-Louise Kjellner

Tel 0325-322 35
www.overlidahotell.com

Vår specialité

.. och överallt Texrep

i alla former!
• Vävgarner
• Vävmaterial
• Färdigvarpade flätor

• Stickgarner
och virkgarner
med tillbehör

Panelgardiner från Almedahls
Som besökare i Överlida må man ju undra vad detta Texrep är, som
syns på flaggor och skyltar som pryder var och varannan fasad.
Texrep är Skandinaviens ledande tillverkare av skurna, vävda,
virkade och flätade band för industribruk. Företaget har över 50 år
på nacken och har även tillverkning i Sjuntorp.
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

Endast

99:-/par

Virka eller sticka ett eget smycke!
– Vi har garnet och pärlorna –

Enda banken med huvudkontor i

TRIVSELBYGDEN
Mjöbäcks
Sparbank
info@mjobackssparbank.se · 0325-327 00

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
Tel. 0325-322 90 • www.clb.se
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Trollen bor i Överlida
Överlida
Jo, det är alldeles sant! I
skogarna kring elljusspåret
bor det små söta troll – en
del stora också för all del.
Men de är skygga och
omöjliga att få syn på –
utom på Trollstigsdagen.
På Trollstigsdagen är elljusspåret
kantat av marschaller och då syns de

små trollstugorna och kojorna och då
kryper även trollen fram ur sina
gömslen. De hälsar de många promenadgästerna välkomna, skojar, skämtar och kanske också bjuder på någon
godsak. Särskilt om små gäster också
är klädda som troll!
I minst 15 år har Överlida IK
arrangerat Trollstigen och varje år
överträffas deltagarsiffran. Snö eller
regn spelar ingen roll. Förra året räknades närmare 400 deltagare in!
Många av dem barnfamiljer med

Gruppresor till...

Te l e f o n

0325,
322 31
3
322 3

Hallavägen

egna små troll i sällskap.

Många överraskningar
Utmed spåret är det tipspromenad för både vuxna och barn.
“Hållplatsstationerna” är många,
lotteristånd, glöggservering, bollkastning, fiskdamm, kaffe- och
varm korvservering och gott om
överraskningar!
I mitten av spåret, och högst upp
på banan, finns toppstugan.
Idrottsföreningens stuga, vackert
belägen med utsikt över sjön och
som också hyrs ut för fester och
sammankomster.
Att spåret är lika fint att gå även
sommartid, med en fikakorg att
packa upp vid stugan, behöver väl
inte påpekas. Men räkna inte med
några troll – de visar sig bara en dag
i november!
Ann-Louise Kjellner

NYHET! Amerikafararen
Krögarns träsnideri

Medan andra är små och gulliga, som Viktor Källqvist, här tillsammans med mamma Helene.

En del troll är riktigt busiga!
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

Öppet söndagar kl. 14.00–16.00

Överlida Hembygdsförening

Vi hjälper dig att förverkliga
dina bostadsdrömmar!
Ett bra bolån innehåller både goda råd och goda villkor.
Kom in till kontoret så hjälper vi dig med dina drömmar!

ÖVERLIDA

Tror på Överlida Hotell
Överlida
Sedan september förra året
är Henrik Petersen ny ägare
till Överlida Hotell. Född
och uppvuxen i Överlida
har han god kännedom
om bygden och den
tillsammans med tron på
hotellets möjligheter fick
honom att våga satsa.
Henrik kommer ut från köket i full
köksmundering. Är det månne kock
som även är den tidigare yrkesbanan?
Henrik drar lite på svaret och ler:
– Nja, men fortsätter jag så här så
blir jag väl!
Skämt åsido så är han långt ifrån
främmande för grytor och stekpannor, men självlärd är han.
Att nischa sig tror han inte på i en
så liten ort som Överlida. Snarare att
vara vaken och lyhörd för variationer.
– Jag provar gärna på olika saker
och sedan är ju hotellbiten en viktig
del för oss. Att nå ut, visa att vi finns
och hoppas att nöjda kunder genererar flera nöjda kunder. Överlida med

Henrik Petersen tillsammans med sambon Eleni Vasiliagou, som
är lärare men finns på hotellet som Henriks högra hand så ofta
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER
hon kan.
omnejd är en mycket företagstät bygd.
Temakvällar är också något som
ligger med i planerna och under som-

maren blir det förstås tema “grill”.
Ann-Louise Kjellner

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

0325-321 37

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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Överlidagruppen 10-årsjubilerar

Överlidaljus
Butiken med egen tillverkning!

Ny regi sedan april i år! Vi kommer att fortsätta i samma anda,
och vidareutveckla verksamheten.
Det har redan blivit tillökning i sortimentet – nyheter hela tiden!

VÄLKOMNA! Helena & Thomas

PRESENTER

PresenUppvakta med ljus!
Även
ten för alla tillfällen!
ljus.
personligt designade
Överlida samlad vid Månadstavlorna på Överlida Hotell. Tavlor de turas om att bidra med. Fr v Camilla
Kullberg, Tina Wallin som i sitt knä har Joanna Berndtsson, Lena Johansson, Lena Johansson, Lena
Johansson (tre stycken, helt sant!!), Björg Ericsson och Ewa Berndtsson, sittande Bengt Johansson,
Ann-Britt Liljegren och Lennart Larsson.
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

Överlida
De började som en studiecirkel med Ann-Britt
Liljegren som ledare.
Målade, utvecklades och
trivdes tillsammans.
Nu har det gått tio år,
studiecirkeln har blivit en
kamratförening och trivs
gör man mera än någonsin!

Industri- och Hantverksmuseum

Att få Överlidagruppen att samla
sig för lite småprat och fotografering
inför det här reportaget, var inga problem alls. Få träffas så gärna som det
här gänget!
– Men skriv nu inte att jag är ledare, för det är jag inte längre, jag är en
i gruppen, säger Ann-Britt med eftertryck.
Numera har var och en hittat sin
stil och alla finns till stöd och hjälp
för varandra.
Med några få undantag är gruppen
intakt från starten. Så gott som alla
fann att de hittat rätt när de bestämde sig för att pröva måleri. För de var
väl nybörjare?
– De sa till mig att de aldrig hållit
i en pensel, fast det var väl inte helt
sant för alla, säger Ann-Britt med ett
skratt.

Förskräckligt
Hur är det då att måla, vad är det
som lockar?
– Hur det är? Det är förskräckligt!
Jo, i början, när man sitter med den
helt vita duken framför sig, då är det
förskräckligt! säger Camilla och fortsätter: Men sedan när man börjar,
målningen tar form och växer, då blir
det bara roligare och roligare och vid
de sista penseldragen är man helt
lyrisk!
– Och det är då det gäller att sluta
i tid! lägger Lena Johansson till.
För det gäller ju att sluta i tid. Med
målningen alltså. Med det goda kamratskapet och gemenskapen i gruppen vill man aldrig sluta!
Ann-Louise Kjellner

Överlida Industri- och Hantverksmuseum är inrymt i Hallas gamla
fabrik och ger en intressant och spännande inblick i framväxten av
Överlidas industri- och hantverksliv. Med sitt vackra läge vid sjön
bjuder museet också en idealisk plats för picknick eller bara en
stunds rofylld vila.
FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

INREDNING
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Måndag–Fredag: 10.00–18.00 • Lördag: 10.00–13.00
Köpmansvägen 4, Överlida • Telefon: 0325-322 22
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Allt inom
byggbranschen!
Överlida · 0325-320 82 · 070-830 84 52 · www.upcbygg.se

Från original till färdig trycksak
Stansning • Bigning • Visitkort • Korrespondenskort • Kuvert
Fakturor • Brevpapper • Etiketter • Foldrar • Tidningar

Per Mårtensson
Hotellvägen 2, 512 60 Överlida • 0325-320 02, 070-515 99 58
overlidatryck@tele2.se • www.overlidatryck.se

P39 AERA Cobra var en mycket ovanlig konstruktion med motorn bakom och under piloten och byggdes
för att slå hastighetsrekord i tävlingar mellan koner. Vilket den också gjorde, men det kostade en och
annan pilot livet, berättar Finn.

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

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

Överlida
Säg modellflyg och
chansen är stor att en kunnig på området säger “Finn
Jonassen i Överlida”, säg
ultralätt flyg och chansen
finns att du får samma svar.
Finn är en man med känsla
för flyg.
Finn Jonassen driver elektronikföretaget Elltech, som bland annat säljer modellflygplan och delar till sådana. Sveriges största sortiment av propellrar, kan han stolt meddela.
Hans egna intresse – och kunnande – är stort, trots att den första trevande turen inte gick helt lysande.
– Nej, jag var väl åtta år och vi
bodde i Norge. I närheten fanns en
hoppbacke och där klättrade jag upp
och släppte iväg mitt första modellplan, ett Woodo. Det försvann över
grantopparna och jag har inte sett det
sedan dess!

Sjöflygträff
Men skam den som ger sig och så
mycket bättre har det gått sedan dess.

Finn Jonassen med sin modell av Northrorp N3P.
Nu kommer hans modellplan alltid
tillbaka vare sig det är vanliga flygplan eller sjöflyg. Och appropå det
sistnämnda, precis som många år
tidigare arrangerar Finn den årliga
träffen för modellflygare med sjöflygplan vid Holsjön i Holsljunga i början av juni – den 2-3 juni blir det i år.
Cirka 20 personer med dubbelt så
många flygplan brukar möta upp där.
Fast Finn nöjer sig inte med att

FOTO: ANN-LOUISE KJELLNER

bara stå på backen och ratta. Han vill
flyga själv också och har sedan många
år flygcertifikat. Mestadels blir det
ultralätt han sätter sig tillrätta i och i
våras var han med i det glada sällskap
om inte mindre än 20 svenska flygmaskiner som i ett långt snöre tog
sikte på den stora flygmässan i Friedrichshafen i södra Tyskland.
Ann-Louise Kjellner

Söndag 8 juli kl. 9–16
Vila vid vatten
www.synvillan.se

Nybyggnationer
och renoveringar!
Magnus 070-344 67 79 • Mattias 070-344 67 78

EL • TELE • DATA • SERVICE
Ring om du
önskar ytterligare
upplysningar!

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

Vatten är bland det mest rogivande som finns. Slå dig ner vid strandkanten, stäng av mobiltelefonen och
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
lyssna till tystnaden. Med lite tur finns det fåglar i sjön att vila blicken på.
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Jobbar både hemma och borta
Öxabäcks Maskinstation sköter markarbetet
Öxabäck
Ett av Öxabäcks största
företag heter Öxabäcks
Maskinstation och drivs av
Sven-Erik Eriksson.
Kontoret ligger mitt i byn,
men företaget startades på
Sven-Eriks fars gård
Kappelabo, ett stycke
utanför samhället.

Sven-Erik Eriksson driver Öxabäcks Maskinstation, en av Öxabäcks
största arbetsgivare. Men han gillar fortfarande att köra
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
grävmaskin...

– Pappa startade företaget på sextiotalet. Han hyrde ut maskiner för
jordbruksändamål till slåtter, skörd
och så gjorde han lite sprängningsarbeten.
Sven-Erik själv började som grävmaskinist direkt efter skolan.
– Det var ju vad man drömde om
som liten!
Grävandet fortsatte han med
under många år, samtidigt som företaget mer och mer utvecklades till ett

Här, på gården Kappelabo, startade Sven-Erik Erikssons pappa maskinuthyrning, företaget som idag
heter Öxabäcks Maskinstation.

renodlat entreprenadföretag med
markbearbetning som specialitet.
Fortfarande sätter sig Sven-Erik gärna
bakom spakarna i en grävmaskin,
även om tillfällena blir allt färre för
företagsledare.
– Jag åker runt mycket, räknar på
jobb, och sköter pappersarbetet, säger
han.
Själva grävandet har sönerna Joacim och Richard tagit över. De och
de tjugotalet övriga anställda. Antalet
varierar, det har med efterfrågan och
säsong att göra.
– En vinter som den vi haft har ju
varit bra för oss, konstaterar SvenErik men nämner att Öxabäcks
Maskinstation också sköter en hel del
snöröjning vintertid.

Variationen är tjusningen
På faderns tid höll man sig främst i
närområdet.
– Nu jobbar vi i en triangel, mellan
Göteborg, Borås och Varberg. Nyligen gjorde vi ett helt område åt
Sköna Hus i Sjömarken, förvandlade
en bergsknalle till bostadsområde
med vägar och allt.
Öxabäcks Maskinstation var också
med i fyra år när Götatunneln i
Göteborg byggdes, och gjorde markarbetena för ett tolvvåningshus vid
östra Eriksberg.
– Just nu håller vi och spränger för
en ny byggnad vid Borås lasarett.

Men, det hänSven-Erik
Eriksson
Familj: Hustrun
Lonny,
sönerna Joacim, 24 och
Richard, 22.
Äter: Grillade fläskkotletter.
Dricker: Ett glas öl eller två.
Fritidsintressen: Har inte
mycket fritid, men den jag har
ägnar jag åt trädgården – det är
kul, bara man har tiden. Jag
tycker om att umgås med familjen.
Läser: Främst runt jul, gillar
Henning Mankells Wallanderböcker.
Om Öxabäck: Det är en fin
bygd med bra folk. Det är kul att
jobba i stan, men gott att bo på
landet. Här är bra för barn att
växa upp.

der att man får arbete på närmare håll
än så. Sven-Erik nämner den usla
vägen mot Spjutås.
– Den fick vi göra fin, det är vi
tacksamma för.
Det är en av tjusningarna med jobbet, variationen, att jobba både borta
och hemma.
Tina Hjorth Svensson

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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Konsthantverks
-runda
21–29 juli alla dagar kl. 13–19
www.konsthantverksrundan.se
Info: Turistbyrån 0320-21 72 70

Hundar
är livet
Svenska mästarna
i hunddressyr bor i
Öxabäck
Öxabäck

Extra öppet
under Konsthantverksrundan

21–29 juli kl. 13–19

Vi firar
!
20-årsjubileum

Antikhuset
i Öxabäck

Ord. öppettider:
Tisdag–fredag kl. 11–18 • Lördag kl. 11–15 • Söndag och måndag stängt

Överlidavägen 13, Öxabäck • www.antikhuset.nu
0320-593 10, 590 53 • fax 0320-593 10

Vid behov av

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

”Hur gör han?” och senare
”Hur gör hon?”, lät det på
de danska lydnadstävlingarna när först Lars-Åke
”Charley” Sjöberg och
sedan Berit Sjöberg vann
allt som gick att vinna med
sina hundar.
Kadaverdisciplin? Hugg och slag?
Nej, inte då!
– Det handlar om ledarskap, säger
paret som numera är gifta och bor i
Öxabäck med sina två hundar Nico
och Frigg.
Berit förtydligar:
– Man måste vara lugn, sansad och
konsekvent.
Charley fyller i:
– Och så handlar det om fallenhet
också.
EM, VM, NM. Dansk lydnadschampion, svensk lydnadschampion, internationella lydnadschampion. Nico och Frigg är lydiga hundar, inte tu tal om saken.

Slog eliten
Men kanske vi skulle börja från
början ändå? Vi börjar med Charley.
Som spelade i dansband. Och hamnade i Danmark där han blev kvar i
37 år. Utvecklade elektroniska hjälpmedel för handikappade i tjugo års
tid. Jobbade mycket.
– Sen, 1996, bestämde jag mig, nu
skaffar jag en hund och börjar träna.
Det blev border collien Tess som
vid 15 månaders ålder var en topphund. Hösten 1997 slog hon den
danska eliten. Då hade hon redan
seglat igenom lydnadsklasserna 1, 2
och 3.
– Det blev en skräll, skrattar Charley, de undrade vad i hela världen jag
gjort med hunden.
Själv tyckte han inte det var så
konstigt.
– Om man tränar en hund på

Hundar är livet för Berit och Lars-Åke ”Charley” Sjöberg. Border
collierna Nico och Frigg hör till landets lydigaste.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

motivation från det att den är åtta
veckor gammal till dess att den är ett
år, gör inlärningen till en lek, då kan
man alltid gå tillbaka när det blir problem när den är äldre.
Charley fann sig hålla kurser och
skriva artiklar i hundträningsämnet.
Tillhörde toppskiktet i den danska
hundvärlden.

Hon verkar rätt bra
Tre år senare, år 2000, hade Berit
bestämt sig. Nu skulle hon skaffa
hund. Hon hade som ung hållt på
med hästar, hade namn om sig som
”horsewhisperer”.
– Jag skaffade Sasha, en shetland
sheepdog, och den största problemhund man kan tänka sig. Hon bet,
kissade inne och oj, vad jag lärde mig!
Sasha blev Årets klass 1-hund i
Danmark. 2001 skaffade sig Berit
border collien Nico. Genast skrev
hon till kennelklubben efter lydnadsreglerna, fick dem och tänkte... ”jo,
det här kan nog gå”. Nico var heller
inte gammal när han blev champion
klass 3. ”Hon gör ju precis som Charley”, lät det i kulisserna.
Och snart skulle de träffas, dessa
tvillingsjälar.
– Det var på ett helgläger som vi
började prata på riktigt, berättar
Berit.
”Hon verkar ju rätt bra”, tänkte
Charley. Men klick sa det inte hos
någon av dem. Då.
– Men vi pratade i telefon varje
dag, och blev bästa vänner.
Det tog något år, men sedan!
– Charley skrev en låt till mig, en
vecka senare var vi ihop och har inte

varit ifrån varandra sen dess!

Årets hund 2006
Under tiden fortsatte de förstås
tävlandet. Och hamnade etta, tvåa,
etta, tvåa. Hela tiden.
– Sen fick Tess en kull valpar,
berättar Charley och pekar på Frigg
som lugnt ligger och slumrar i skuggan. Frigg och Nico är faktiskt släkt!
Tess blev emellertid sjuk och fick
tas bort. Så satt de en kväll och diskuterade den kommande säsongen,
2005.
– Jag hade ju aldrig tävlat med en
tik, säger Berit, så jag bestämde mig
för att tävla med både Nico och
Frigg.
Hon hamnade etta, tvåa, etta, tvåa,
hela den säsongen. Fortfarande i
Danmark. Men – Charley kommer
från Skene, och Berit satt och surfade
på nätet. Kikade runt på hus i trakten. Såg detta, på Börshultsvägen.
”Ska vi inte ta och flytta till Sverige?”
– Vi grep tillfället, säger Charley.
Sedan slutet av mars i fjol är
Öxabäck nya postadressen. Redan i
april-maj började de på Marks brukshundsklubb som strax värvade dem
som instruktörer. I juni blev Berit
Sjuhäradsmästare och efter tre tävlingar hade hon kvalificerat sig för
SM. Samma månad tävlade hon
internationellt, och gissa vem som
blev Årets hund 2006? Den första
från Sjuhäradsbygden?
– Jag blev bara åtta, gruffar Charley och ser stolt på sin hustru.
Tina Hjorth Svensson

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

Trivselbygden – en bra bit av Västergötland

Kadaverdisciplin? Inte då! Med små enkla åtbörder får Berit och Charley sina hundar att göra nästan
vad som helst. Och många klappar blir det!
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Timmer för hela slanten i Öxabäck!
Johan Elmelid kör timmerbil och svetsar timmersaxar
Öxabäck
Det här med skogen,
timmer och transporter, det
ligger i släkten hos Johan
Elmelid. Fast där pappa
Bruno och brodern Linus
kör med ardennerhästar
satsar Johan på andra
sorters hästkrafter.
Stora sådana, 60-tonnare (det är
riktigt stora lastbilar, för alla som inte
är så hästkraftsinvigda).

– Pappa körde grus- och timmerbil
när jag var liten, berättar Johan som
tagit en paus från arbetet med veden
till det nybyggda garaget.
Lille Johan följde förstås med
pappa och höll intresset vid liv. Men
sedan föll det sig så att andra aspekter
av timmerhantering tog överhand,
Johan blev reparatör på Maa såg.
Men så träffade han Lena. Och Lenas
pappa hade åkeri i Älvsered där han
körde timmer och massaved. Johan
fick gärna prova på att köra. Och gillade jobbet. Pappa Frits tyckte det var
dags att dra sig tillbaka.
– Så vi tog över åkeriet för sju år
sedan.

För fem år sedan flyttade Lena och
Johan till Klockgärde i Öxabäck, varifrån Johans släkt på faderssidan
kommer. Åkeriet följde förstås med.
Idag är de fyra heltidsanställda
chaufförer och tre inhyrda med egna
företag, bland dem Johans pappa
Bruno som ju inte bara kör timmer
med häst.
Det finns att göra.
– Först kom ju Gudrun 2005, sen
kom Per i vintras och tog det hon
lämnade.
Det gäller att få ut timret ur skogen ganska fort. Annars kommer
granbarkborren och andra otrevliga
små kryp och förstör virket.

– Det står verkligen inte still i en
sekund, säger Johan som förklaring till
att ingen av 60-tonnarna finns hemma
på Klockgärde för fotografering.

Svetsar timmersaxar
Det blir att ta till plan B och ge sig
ut i skogen. För i skogen gäller det att
kunna vinscha ut vindfällor, framför
allt när man kör med häst, som
pappa Bruno och brodern Linus. Då
behövs en timmersax.
– Jag gjorde min första när jag var
sjutton år, säger Johan och berättar
att det var just pappa Brunos idé.
Det är också pappa som fått prova

ut den så att den fungerar som den
ska. Timmersaxarna, i två olika storlekar, svetsar Johan hemma i garaget
på lediga stunder (läs: när han inte
reparerar och underhåller timmerbilarna). Det har blivit några stycken
sen den första...
Tina Hjorth Svensson

Johan
Elmelid
Ålder: 34 år.
Familj: Sambon Lena, barnen Emil, 10
och Maja, 6.
Äter: Husmanskost.
Dricker: Vatten.
Favoritgodis: Kola.
Fritidsintressen: Har ingen fritid! Gillar fiske, gamla bilar och
andra gamla grejer, men mest av
allt att vara med familjen.
Senaste projekt: Byggt ett nytt
garage.
Drömbilen: En bubbla cab.

Åkeriägare Johan Elmelid är
inte rädd för att hugga i. När
han inte kör en 60 tons timmerbil, reparerar han dem, svetsar
timmersaxar eller röjer upp
bakom garaget.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Persontransporter • Färdjänst • Flygtaxi

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

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

Allt inom snickeri
målning, puts
och golvarbeten
Specialité: Kyrkrenoveringar

www.svans.se

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

Trivselbygden – en bra bit av Västergötland

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

Kickis Hårvård
– FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN –

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

Service • Bensin & Diesel
Översyn för besiktningar

Jannes Bilverkstad
Öxabäck • Tel. 0320-592 40

Trött på eget hus?
Hyr av oss i Öxabäck. Vi har
lägenheter om 2 rok, 52,5 m2,
i parhus med egen uteplats.
Kontakta oss på 0320-21 73 00 och
prata med någon av våra uthyrare
eller besök vår hemsida
www.marksbostadsab.se

Öxabäck
– Finliret. Ådringar,
marmoreringar och bladguldet. Det är det bästa
med uppdragen att
renovera kyrkor för Gunnar
Josefsson. Han, och
Öxabäcks måleri, har
renoverat ett hundratal.
Den första var faktiskt Öxabäcks
kyrka. Gunnar hade startat målerifirman i Öxabäck 1965, så när det var
dags att göra en utvändig renovering
av kyrkan föll det sig naturligt för
kyrkorådet att fråga honom.
– Sen, 1974, fick vi göra den
invändigt också.
Och så har det rullat på. En kyrka
här, en annan där. Öxabäcks måleri har
varit inblandade i renoveringarna av de
flesta kyrkorna runt om i bygden.

Den ena inte den andra lik
Är det någon skillnad på kyrkoarbeten och vanliga måleriarbeten?
– Ja! Kyrkor är helt annorlunda.
Där handlar det om hela jobbet, inte
bara måleri utan också puts, snickeri
och golvläggning.
Gunnar konstaterar också att den
ena kyrkan aldrig är den andra lik vilket gör arbetet mycket omväxlande.
– Man använder ju helt andra färger i kyrkorna också, ska hålla sig till
det gamla.

Moderna vattenbaserade färger och framförallt platsfärger är
helt bannlysta.
Gunnar berättar om guldförgyllningar och
rent antikvariatiska åtgärder.
– Jag började
med det på sjuttiotalet och har
sedan lärt upp de
andra.
På
vanliga
byggens kallas
målerifirman in
som en av undeÖxabäcks kyrka var den första Gunnar Josefsson
rentreprenöreroch Öxabäcks måleri renoverade. Den senaste är
na. Då kan man
Östra Frölunda kyrka som du kan läsa om på
få tapetsera tio
annan plats här i tidningen. FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
lägenheter
på
raken. Kyrkjobben är mer variemen helt lämna jobbet, det gör han
rande.
inte.
– De senaste åren har vi tagit hela
– Det händer att jag tapetserar
jobben, och hyrt in folk på det vi inte
ibland, eller lägger någon matta.
hinner eller kan. Men arbetet blir
Annars ägnar han sig främst åt
ändå varierande.
kontorsarbete, när det egna tavelmåFör då handlar det inte bara om
leriet inte lockar. Både han och hustmåleriarbeten utan målarna får rycka
run Kerstin deltar i Marks konstrunin och göra det mesta.
da, Gunnar med naturmotiv.
Går du i kyrkan?
– Ibland, inte varje söndag. Jag
Fortfarande aktiv
brukar skoja om att jag är där så
Idag finns 6,5 målare i firman och
mycket på vardagarna att jag inte
en heltidsanställd snickare. Själv gick
behöver gå på söndagarna!
Gunnar i pension för några år sedan,
Tina Hjorth Svensson
lämnade över firman till sonen Mats,

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

Öxabäcks Fiskevårdsområdesförening
Vi erbjuder varierat fiske i hela 18 sjöar!
”Put & Take”
Fiska regnbåge och öring i vildmarksmiljö
Kontakta Arne Pettersson, telefon 0320-592 67
Fiske i övriga vatten samt båtuthyrning
Kontakta Hans-Eje Persson, telefon 0320-593 48

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

LANTBRUKSTEKNIK
Bruno Henrikson Kärra Nedre ÖXABÄCK
Tel. 0320 - 590 17 alt. 070 – 374 99 74

De flesta som hör
namnet Öxabäck tänker på damfotbollen.
Det var här det började nere på
Hagavallen som numera är k-märkt.
Men Öxabäck är så mycket mer.
Den naturliga träffpunkten är Micaels Allköp som lockar folk långväga
ifrån. Dessutom har vi ett Antikhus
där man förutom att köpa möbler
och fika kan få lite fotbollshistoria i
form av ett damlagsmuseum.
Krånglar bilen lämnar du in den
på Jannes Bilverkstad mitt i byn. AK
Snickeri är Sveriges Rolls Royce för
vävstolar. En härlig naturstig längs
Sävsjön finner du när du besöker
gamla sågverket i Brokvarn. Är du
intresserad av örter kan du ta dig till
Blomsdals Örtagård där du även kan
få komma på häxafton. Prekebo är
också väl värt ett besök. Här bodde
för 100 år sedan en klok gumma
som kunde bota alla slags krämpor
och sjukdomar. Hon sägs även a
varit synsk.
Öxabäck är en sjörik trakt som
gjort sig vida känd för ädelfisket vid
Stockasjöarna. Skogarna är svamprika. Att bo är att rekommendera – vi
har även barnomsorg, skola upp till
år 6, distriktssköterska, kyrka,
idrottshall, kattpensionat, hundtjänst, massor av konstnärer med
mera. Svenska mästarna i hunddressyr hittar du till exempel här. Dessutom ordnas det ofta fester och andra
aktiviteter för hela familjen av de
många olika föreningarna som finns.
Most people who hear
the name Öxabäck
think about women’s
football. This was where it all started
down at the Hagavallen pitch which
is now a listed site. But there is
much more to Öxabäck than this.
The natural meeting place is the

store Micaels Allköp which attracts
people from far away. We also have
the antique salesroom Antikhus
where you can buy furniture and
have refreshments and also learn
about the history of women’s football in the museum.
If you have problems with your
car, you can hand it in to the garage
Jannes Bilverkstad in the middle of
the village. The joinery shop AK
Snickeri is Sweden’s best for looms.
If you go to visit the old sawmill at
Brokvarn, you will find a lovely walking trail along lake Sävsjön. If you
are interested in plants, you can go
to the herb garden Blomsdals Örtagård. The garden also organizes a
“witch evening”. Prekebo is another
place well worth a visit. 100 years
ago, a wise old woman lived here
and she could heal all kinds of ailments and illnesses. She was also
believed to have second sight.
Öxabäck is in an area full of lakes
which is famous for its game fish in
the Stockasjöarna lakes. The forests
are full of mushrooms. We can really recommend living here. We have
child care facilities, a school up to
grade 6, a district nurse, church,
sports hall, cattery, dog service,
many artists and more. The Swedish
champions in dog training are to be
found here too! Moreover there are
many clubs and societies which
often organize parties and other activities for the whole family.
Den meisten Schweden
denken
bei
Öxabäck an Frauenfußball. Hier auf dem Fußballplatz
Hagavallen, mittlerweile unter
Denkmalschutz, sind schon viele
Talente groß geworden. Öxabäck ist
aber weitaus mehr. Sozialer Mittelpunkt ist Micaels Allköp, ein

Geschäft, das Besucher aus nah und
fern anzieht. Darüber hinaus haben
wir einen Antiquitätsladen, in dem
Sie nicht nur Möbel erwerben und
eine Tasse Kaffee trinken, sondern
im Frauenfußballmuseum auch
etwas über Fußballgeschichte
erfahren können.
Sollte eine Autoreparatur notwendig sein, wendet man sich hier
bei uns an Jannes Bilverkstad mitten
im Dorf. Die Schreinerei AK Snickeri ist Schwedens Mekka für Webstühle. Auf dem Weg zum ehemaligen Sägewerk in Brokvarn befindet
sich am Sävsjön ein herrlicher
Naturpfad. Wenn Sie an Kräutern
Interesse finden, können Sie die
Gärtnerei Blomdals Örtagård besuchen, wo Sie auch an einem Hexenabend teilnehmen können. Auch
Prekebo ist allemal ein Besuch wert.
Hier wohnte vor hundert Jahren
eine kluge Greisin, die alle erdenklichen Gebrechen und Krankheiten
zu heilen wusste. Außerdem soll sie
hellseherische Kräfte gehabt haben.
Öxabäck liegt in einer seereichen
Landschaft, die für das Angeln von
Edelfischen an den Stockasjöarna
weithin bekannt ist. In den Wäldern
finden Sie die Pilze gleich korbweise.
Lust auf Landleben und gesunde
Wohnkultur? Dann sind Sie bei uns
genau richtig; denn wir bieten Ihnen
außerdem eine hervorragende Kinderfürsorge, eine Schule bis zur
Klassenstufe 6, ärztliche Versorgung,
ein Kirche, eine Sporthalle. Sogar
eine Katzenpension und einen Hundeservice finden Sie bei uns.
Zahlreiche Künstler, ja selbst der
schwedische Meister in Hundedressur leben hier. Auch vom Feiern
verstehen wir einiges; oft veranstalten die vielen unterschiedlichen
Vereine Feste und andere Geselligkeiten für die ganze Familie.
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Sommartid är
korsordstid...
...lägg dig i hängmattan, slå dig ner i favoritfåtöljen, eller var
du nu trivs bäst. Plocka fram en penna och gnugga geniknölarna.
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Skicka lösningen senast 31/8 till:
Trivselbygden, Box 4025, 512
04 ÖVERLIDA
Märk kuvertet med “Korsord”.
De fem först öppnade
rätta svaren vinner
en Trivselbygden T-shirt

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr/Ort:
Tel:

...................................................

...........................................................

Storlek på T-shirt:

............................................
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Hembygdsgårdar i Trivselbygden
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.

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.

Håcksvik
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

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 fogderäkenskaper 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.

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.

Älekulla
Stugan, som kallas Nyestugan, byggdes 1855 av en
före detta arrendator på Stommen, Lars Eriksson. Siste
in-vånare 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.

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.

Överlida
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.

Mårdaklev

Ö. Frölunda

Klevs hembygdsgård ligger precis intill det anrika
gamla gästgiveriet, och innehåller i princip ett helt
område som förvaltas av Mårdaklevs Naturskyddsförening.

Hulkeshult ligger en bit in i skogen mellan Ö Frölunda och Överlida. Ta av mot Hiå, så kommer ni fram
så småningom.

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.

Hulkeshult är en gård med gamla anor, redan på
1500-talet 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).

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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Mårdaklevs Kvarn

Öppet för Er i sommar!

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

Svenljunga

Ö Frölunda
Holsljunga

Kalv
Mårdaklev

Välkommen till vårt café där du kan avnjuta en kopp kaffe i riktigt
riktigt lantlig miljö. Ni kan välja att sitta på vår
veranda, där det finns plats både i sol och skugga, eller kanske nere vid bäcken där det i år också finns
sittplatser.. Efter den stora succén förra året i vårt café, har vi nu bredd
sittplatser
breddat
at sortimentet på glass och kakor
kakor..

Herzlich Willkommen in unserem 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.

Överlida

Ätran
Älvsered

Fegen

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

Ullared

Välkommen till Båtcentrum i Mårdaklev!
Våra båtar importerar vi direkt från välkända båtfbrikanter, med lång erfarenhet av
tillverkning av sjödugliga båtar, som tål att handskas med. Vi är även återförsäljare
för den nya generationen båtmotorer, med ny modern teknologi och kvalite från
Parsun. Våra båtar är mycket bra för både sjöar och hav, men även för ån. De är mycket
lätta att ro och med sin ringa vikt även lätta att transportera på en vanlig släpkärra.
Ett besök hos oss kan innebära att du nu kan köpa din drömbåt och spara många
tusenlappar. Allas måtto är att köpa kvalitet så billigt som möjligt. Du är välkommen
på ett besök, det lönar sig!
www.boatcentrum.com • 0703-76 02 57

Sea-gate 420
+
Parsun 4 takt 15 hk
29.200:- (o.p. 31.000:-)
Sea-gate 390
+
Parsun 4 takt 4 hk
17.400:- (o.p. 17.600:-)

