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Storemosse i Öxabäck. Naturfotograf Tommy Lundberg i Öxabäck har tagit den här bilden, som han kallar Att sitta här ger ro åt själen. Läs mer om honom på sidan 44-45. 		
								
Foto: Tommy Lundberg

Kom och trivs hos oss!

.

I Trivselbygden finns inte mindre än tio orter att upptäcka. I den här
tidningen har vi samlat trivsamma ställen, spännande människor
och sånt som händer i reportage, annonser, turistinformation som vi
hoppas du som läsare har glädje av.			
Trevlig läsning!

en egen sjö. Det finns så många sjöar runt om i Trivselbygden att det är lätt att
hitta ett eget ställa att bada eller fiska på. Men glöm inte fiskekortet!
Foto: ann-louise kjellner

Gräne gruva. Mellan Holsljunga
och Överlida ligger en spännande gammal gruva.
Foto: ann-louise kjellner

hästliv. Så här bra kan man ha det om man är häst.

Tidningen som ger dig en bra bit av Västergötland

Foto: tina hjorth svensson
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Välkommen till Trivselbygden!
trivselbygden Jan-Anders

gjorde också nedslag på olika ställen i Trivselbygden för att berätta om
olika smultronställen och annat som
kan intressera våra läsare.
Jag vill passa på att rikta ett speciellt
tack till vår huvudsponsor Mjöbäcks
Sparbank och dess vd Lars-Göran
Lind, samt alla annonsörer som åter
gjort det möjligt att presentera ett
nytt exemplar av Trivselbygdens tidning. Ni har verkligen förstått vikten
av att stödja era byalag och därmed er
ort på ett föredömligt sätt. Samtidigt
har ni förhoppningsvis också slagit
ett slag för ert eget företags förträfflighet. För vi vet att tidningen ligger
kvar länge på köksbordet och att den
läses flera gånger om.

Fransson är projektledare
för de tio byalag som utgör
Trivselbygden.
Få trodde på vårt projekt att samla tio
byalag till gemensamma aktivteter
och gemensamma mål! Ack så fel våra
velackare har. I år gör vi den femte
tidningen om Trivselbygden!
Trivselbygden startade som gemensam plattform för tio byalag i
Västergötlands sydspets: Holsljung,
Håcksvik, Kalv, Mjöbäck, Mårdaklev,
Älekulla, Älvsered, Östra Frölunda,
Överlida och Öxabäck.
För fem år sedan gjorde vi vår första tidning. Vi tyckte det var 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 i bygden
kunde samlas på ett och
samma ställe.
Jan-Anders
R e p or t r a r n a
Fransson.

Trevlig läsning!

jan-anders fransson, projektledare för Trivselbygden

nu laddar vi om! Representanter för de tio byalagen i Trivselbygden samlade inför arbetet med den
femte årgången av Trivselbygdens Tidning.				
Foto: Tina HjortH Svensson

TRIVSELBYGDEN

VINNARE
Vinnare i
Trivselbygdens
tävling 2007 var:

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.

Ann-Christin Ekelund,
Varberg
Leif Eriksson, Uppsala
Ingrid Johansson, Örby
Siv Johansson, Stenstorp
Maja Strömsjö, Ängelholm
 innarna har uppvaktats med
V
varsin T-shirt. Vill du också vinna en T-shirt? Lös korsordet på
sidan 42.

Trivselbygden
– a nice part of
Västergötland.
Trivselbygden consists of ten pleasant
places in the southwestern 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.

En bra bit av Västergötland

Grannsamverkan
Trivselbygden På flera av orterna i Trivselbygden finns grannsamverkansgrupper. De består av grannar som hjälps åt att hålla ögon och öron
öppna, och som går eller åker runt i sina samhällen på kvällar och nätter för
att förhindra brottslighet. Grupperna ska inte ingripa vid brott, utan observera och kontakta polisen om de ser något. I våras hölls ett inspirationsmöte i Svenljunga, dels för att grupperna skulle få träffas, och dels för att inspirera fler att komma igång. På mötet visade Sussi Andreasson från
Studiefrämjandet skyltar som samverkansgrupperna kan sätta upp i avskräckande syfte.
Foto: Katarina Johansson

TRIVSELBYGDEN – ett projekt i samarbete med Mjöbäcks Sparbank
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ANSVARIG UTGIVARE: Jan-Anders Fransson
UPPLAGA: 62.000 ex
DISTRIBUTION: Posten och Byalagen
PRODUKTION: STT Svenljunga · Tranemo · Ulricehamn
TRYCK: Borås Tidnings Tryckeri AB

Distribueras gratis till samtliga hushåll i Trivselbygden inkl. Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck, Mårdaklev, Älekulla, Älvsered, Östra Frölunda,
Överlida, Öxabäck. Svenljunga inkl. Hillared, Sexdrega. Tranemo inkl. Ambjörnarp, Dalstorp, Grimsås, Limmared, Ljungsarp, Länghem,
TRIVSELBYGDEN
Månstad, Nittorp, Sjötofta, Uddebo, Ölsremma, Mark inkl. Berghem, Fritsla, Hajom, Kinna, Kinnahult, Rydal, Skene, Skephult,
Torestorp, Örby. Falkenberg inkl. Glommen, Heberg, Långås, Slöinge, Vessigebro, Vinberg. Ullared inkl. Fegen, Ätran.
Box 4025
Varberg inkl. Träslövsläge och Åskloster. Broaryd, Burseryd och Skeppshult.
512 04 ÖVERLIDA
Tidningen finns även tillgänglig i flertalet butiker i Trivselbygden samt på
turistbyråer och campingplatser i bygden och dess omedelbara närhet.
www.trivselbygden.se
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Delikatessost
från Kalvs mejeri

Munkost och Bondmora
31 % och 10 % från Gäsene.
Beställ din smörgåstårta
eller festbricka hos oss.
Manuell Charkdisk
Här kan du tanka bilen samt fylla på ditt kontantkort till mobilen.

bygger nytt. Jonna Thimell och Fredric Lindgårde vill bo i Holsljunga och bygger drömhuset precis
vid sjön.										
Foto: marie dahlén

Kyckling, kamben, hemmagjord
potatissallad m.m.

Vi vill bo i Holsljunga
Jonna och Fredrik bygger drömhuset vid sjön
Bara ett stenkast från campingen och sjön i Holsljunga bygger
Fredric Lindgårde och Jonna
Thimell sitt drömhus. – Här
finns allt vi behöver men i minimal skala, säger de.

Holsljunga
I Holsljunga finns skola, mataffär,
närhet till skog och mark och till och
med spinning och andra träningsmöjligheter i skolans idrottshall. Där
är även Jonna instruktör. Nära till
det mesta och vacker natur. Och om
man precis har bildat familj och har
hund är det inte svårt att förstå varför
Fredric och Jonna valde just denna
plats att bosätta sig.
– Det är skönt att bo på en mindre
ort, det finns en större gemenskap
och det är mysigare, säger Jonna.
– Och många tror att det är långa
sträckor att köra när man bor som vi
gör men här finns ju inga köer så om
man räknar tid så har vi nog mer tid
över än en person som bor i stan, fyller Fredric i.
Och nytillskottet i familjen, lille
Hampus, kommer att få flera jämnåriga barn i byn. Man räknar med
att det kommer födas sex barn under 2008.
Ritat själva
Fredric och Jonna har ritat sitt drömhus själva men det blev många skisser
innan det var färdigt.
– När vi hade fått med allt vi ville
ha i huset var vi uppe i 250 kvadratmeter, men vi slutade på 170, vilket
är lagom för oss, säger Jonna.
Valet att bygga ett hus helt från
grunden var inget som var planerat
från början. De började leta hus för

två år sedan men det fanns inte några
som tilltalade dem.
– Det finns få hus till salu i bygden och de som kommer ut på marknaden är renoveringsobjekt, menar
Fredric.
De tycker själva att det finns
många fördelar med att bygga ett
eget hus. Dels får man ett hus precis som man vill ha det och dels blir
det ofta billigare i längden eftersom
man idag bygger med mer effektiva
uppvärmningssystem.
Miljö- och plånboksvänligt
Och huset som håller på att byggas
är ett framtidshus. Med sju kvadratmeter solfångare på taket, vattenmantlad braskamin och effektivt
ventilationssystem är huset inte
bara miljövänligt utan även snällt
mot plånboken. Solfångarna på taket beräknas kunna klara av uppvär-

ming av hus och varmvatten mellan
mars och oktober.
Ett normalt hus använder man ungefär 15.000 kWh per år men Jonnas
och Fredrics hus kommer endast att
behöva cirka 3.000.
– Vi har kunnat påverka de fasta kostnaderna och det kommer vi
verkligen att tjäna på i längden, säger Fredrik.
Fram till att huset är klart att flyttas
in i bor de i en lägenhet i Holsljunga.
De började bygga i början på mars
och kommer förhoppningsvis kunna flytta in efter semestern. De har
anlitat folk för att bygga utsidan och
grunderna med huset men ska försöka göra så mycket som möjligt själva
på insidan.
– Vi vet i alla fall vad vi ska göra på
vår semester, skrattar Jonna.
Marie dahlén

Vi reparerar och
servar alla bilmärken
tCZUFSWJOESVUFS
tTLBEPS

tGFMTÚLFS
tLBNSFNBS

ERBJUDANDE JUST NU!
Fyrhjulsmätning: 625kr

Holsljunga
Bilservice AB
Besöksadress
Företagsvägen 5, Holsljunga

Telefon
0325-33303

Öppettider
Mån - Tor: 07.30-17.00
Fre: 07.00 - 16.00

Miljövänligt och billigt. Jonna och Fredrics framtidshus är både
miljö- och plånboksvänligt.

www.meca.se
DIN BILVERKSTAD
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Årets trivselbygdare 2007
Globetrotter som
brinner för bygden
Bo Lundberg är mannen som
rest världen över men som har
ett brinnande intresse för den
egna bygden.
– Vi måste försöka hindra att
det lilla förintas av det stora.

Holsljunga
Bo är uppvuxen i Mälardalen men
har bott i Trivselbygden i över 30 år.
I slutet av 70-talet flyttade han, hustrun Margareta och tre nu utflugna
barn till Åh kvarn i Holsljunga.
– Den här bygden har en mängd
resurser. Ett varierande, vackert landskap med skog, åkermark, rinnande
vatten och människor med kunskap
att förvalta resurserna.
Men Bo poängterar att det som
är det viktigaste för en fungerande
landsbygd är den sociala ekonomin,
den som inte mäts i pengar.
- Att människor obetalt tar hand
om varandra och samarbetar är avgörande för att bygden
ska fungera, säger Bo
som var en av de som
låg bakom idén om
Trivselbygdssamarbetet.
Idén om att byalagen
och banken samverkar
är grundtanken och det
har visat sig att den fungerar.
– En bygdebank kan ha en nyckelroll för en bygd. Att stärka bygden
har visat sig vara en fungerande affärsidé, säger Bo

bo lundberg. Utmärkelsen årets Trivselbygdare gick förra året till
Bo Lundberg som har ett brinnande intresse för bygden, samarbete och
miljön.						
Foto: marie dahlén

heten att resa mycket. Ett av hans favoritprojekt var ett kulturutbytesprojekt mellan Sverige och Tanzania, ett
land till vilket han ofta återvänt.
Under en tid var han utbildningsansvarig på SIDA:s Fredskår. Han
har levt med en samefamilj och har
genom hela livet fotograferat sina upplevelser och resor.
Att Bo Lundberg
numera är pensionär
är inget som märks.
bo lundberg
En bok, Fragment
från 1900-talet
med hans svartvita
fotografier är under arbete. Ett annat pågående projekt är boken Stilla flyter Ån genom
Svenljungabygden, en bok med flygfotografier över bygden och med dikter av Christina Nyhage.

”Resurserna
och kunskaperna finns.”

Hunnit med mycket
När man pratar med Bo är det svårt
att förstå hur en människa kan hinna
med så mycket under en livstid. Han
har arbetat som TV-producent på
Sveriges Radio, där han fick möjlig-

Bo har länge haft ett stort intresse för
resurs- och miljöfrågor. Han har skrivit ett par böcker i ämnet men varför
han har intresserat sig för just dessa
frågor vet han inte riktigt.

– Jag har vuxit upp på landet och
då får man kanske en grundläggande
föreställning om de naturgivna förutsättningarna som gäller för mänsklig existens.
Ett av grundproblemen i den miljöfokusering som vi ser idag är att vi,
dagens människor, inte tänker långsiktigt utan fokuserar på kortsiktiga,
oftast ekonomiska mål, menar Bo.
– Som morfar och farfar blir jag
upprörd över den aningslöshet som
styr samhällsförändringen men numera försöker jag koppla av de här
frågorna. Men har man barnbarn så
är det svårt att inte fundera över jordens framtida existens.
Även miljötänket kopplar han samman med de möjligheter till egenansvar som bygden har. Närproducerad
mat är ett sådant exempel.
–Resurserna och kunskaperna
finns så det handlar om att gemensamt hantera frågorna om nuet och
framtiden och hjälpas åt att forma en
fungerande bygd och miljö.

Idrottshallen samlar
ortsborna
Sugen på boxercise, spinning,
pilatesboll, badmintonm, fotboll eller tennis? Idrottshallen
i Holsljunga har blivit ett allaktivitetshus som bågnar av alla
verksamheter.

Holsljunga
Hallen, som nästa år fyller 20 år kom
till på ideellt initiativ.
– Annars hade vi nog inte fått någon, säger Margaretha Litzell från

Marie Dahlén

Tur med vädret.
Vartannat år håller
Holsljunga IF loppmarknad och auktion, med
saker skänkta av
bygdens folk. Årets
loppis, som hölls i maj,
hade lockat mängder
med folk att ge sig ut i
det vackra vårvädret.
– Vi sålde jättebra,
enbart på auktionen fick
vi in 20.000 kronor,
säger klubbens
ordförande Göran
Svensson.

Holsljunga

Lite box, någon? Det är i idrottshallen Holsljungaborna samlas.
						
Foto: privat

Foto: Katarina Johansson

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

En bra bit av Västergötland

hurtiga. Jimmy
Björklund, Melinda
Gunnarsson och Helen
Börjesson är några av
Holsljungas flitiga
motionärer.
Tar det lugnt.
Kalle Böös och
Ulf Oscarsson föredrar
att titta på idrott
framför att utöva.
I alla fall just idag.

byalaget.
Den har blivit något av en samlingsplats och det är ingen ände på
de aktiviteter som förekommer här.
Förutom ovan nämnda, och att skolan använder den för idrottsundervisning är det här man också spelar
innebandy och flyger modellflygplan.
– Omkring 100 barn i åldrarna 1-12 har aktiviteter här, och
200 motionärer i veckan, berättar
Margaretha Litzell.
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Här är skolan knökfull

Prova fiskelyckan i Holsljunga FVO

I många småorter runt om i landet har skolorna det tufft och
hotas av nedläggning.
Men det är inget som skolan i
Holsljunga märker av.
– Bara i år kommer det att födas
minst sex barn i Holsljunga, berättar Annika Wixe som arbetar
som barnskötare på förskolan.

Köp ett fiskekort till hela
området på 7 sjöar!
Korten finns att köpa på
Holsljunga camping där de
även hyr ut båtar och motorer.

Holsljunga
På skolan i Holsljunga går barnen
från att de är ett år upp till sjätte
klass. Det finns en ett-två, en tre-frya
och en fem-sexa. Plus förskoleverksamheten som är uppdelad i två avdelningar. På avdelningen Tumlaren
går barn mellan 1-3 år och på Kajen
går barn mellan 4-5 år.
Det gäller att jobba över gränserna när man är på en så pass liten skola.
– 2007 föddes till exempel inte
ett enda barn men det blir desto fler
i år, säger Annika
Och det är därför man jobbar med
mixade klasser, alltså inte rena åldersgrupper.
Får ta bussen till slöjden
Men man märker även av att elevantalet ökar ibland.
– När jag kom tillbaka efter mitt
friår hade elevantalet ökat med tio,
säger Ingrid Åkerström som är lärare
i tre-fyran.
I tre-fyran som Ingrid arbetar med
går 17 elever. Det tycker Ingrid är en
lagom stor grupp.
– Jag tycker till och med att ljudnivån kan bli hög i en grupp i den
här storleken ibland, och tänker då

- Känn dig trygg anlita...
lagom stor grupp. I tre-fyran går sammanlagt 17 barn. Det är lagom stort tycker fröken Ingrid Åkerström.
Foto: marie dahlén

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

Fullt ös. Det är full fart som gäller på skolgården.

på hur det hade varit om den varit
ännu större!
Det är bara när det är dags för

slöjd som eleverna får ta bussen till
Överlida.
marie dahlén

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 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 kilometre-long 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.

PÄRLAN I TRIVSELBYGDEN!
s &ANTASTISKA BADMÚJLIGHETER
 M SANDSTRAND 
s &RILUFTSAKTIVITETER
s &ISKE I NATURSKÚN MILJÚ
s -YSIGT CAFÏ NËRA VATTNET
s -INIGOLFBANA OCH MYCKET
MER

Fina stugor för uthyrning!
Alltid personlig service!

Välkommen!
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De har gympa för kropp och gemenskap
Runt Susanne Elofssons köksbord sitter ett glatt gäng tjejer.
Förutom att de bor i Håcksvik,
har de sin nystartade gympagrupp gemensamt. En gympagrupp som förenar och där de
har vansinnigt roligt. Så roligt
att de alla är överens om att de
muskler som får bäst träning är
skrattmusklerna!

Håcksvik
De bor alltså alla i Håcksvik, men
hur länge det varit så, där är skillnaderna stora. Några är födda och
uppvuxna i samhället, men många
är inflyttade och det är liksom där
poängen ligger.
– När vi började i februari, var vi
fyra, säger Susanne Elofsson.
– Ja, säger Sofia Strand, - tre systrar Svensson, som tyckte att Strand
behövde röra på sig!!
Skratten och kommentarerna jagar
varandra runt köksbordet.
– Man kan ju jogga och så, men
det orkar jag inte, fortsätter Susanne
och berättar hur hon och systrarna
Sofia och Ida började lura på en gympagrupp.
– Men vi skulle inte göra som man
brukar, sätta upp en lapp på anslagstavlan så kommer det 40 personer,
sedan 30, sedan 20 och så dör alltihopa ut.
Så vad tjejerna gjorde var en snabb
inventering av vilka som fanns och
vilka som skulle kunna vara intresserade. På så vis kom det sig att de
knackade på även hos de nyinflyt-

tade, vare sig de kände dem eller ej,
och resultatet blev helt i klass med
anslagstavlemodellen – fast uthålligare!
Ett lyckokast
Nu har de alla lärt känna varandra.
Både de som är infödda Håskabor
och de som flyttat dit. Där finns Sofia
Strand, som kom för snart tio år sedan från Finspång.
– Min mamma är härifrån, så jag
hade ju varit här på somrarna. När
ett släkthus ställdes tomt flyttade vi
hit, säger Sofia.
Lone Olesen har varit Håskabo i
ett och ett halvt år och kommer ursprungligen från Danmark. Men har
även hunnit att bo i både Svenljunga,
Holsljunga och Kalv och på den vägen hittade hon också sambon Maria
Andersen. Tillsammans fann de sin
gård i Håcksvik.
– En gård med plats för alla djuren, säger Lone och räknar upp: två
hundar, tio katter, sex gäss, två hönor,
en tupp, fem kycklingar, tre får, fem
lamm, två foderhästar och – har jag
glömt några? Ja, självklart, Marias
brevduvor!
Antje Seike har bara bott i
Håcksvik i nio månader. Hon och
hennes familj kommer från södra
Tyskland, i närheten av München.
– Vi har semestrat här i området
och visste att det var hit vi ville flytta,
men att det blev just Håcksvik var en
tillfällighet, berättar Antje.
Äldsta barnet, som är 20 år, bor
kvar i Tyskland, medan de båda
andra, 11 och 13 år, går i skolan i

EN DEL AV GÄNGET. Fr v Antje Seike, Sofia Strand, Lone Olesen, Sofia Svensson, Maria Andersen, Solveig
Lundqvist och Susanne Elofsson.
Foto: ann-louise kjellner

Håcksvik och trivs gott. Själv jobbar Antje som personlig assistent
och sambon Oliver är kock på
Mogaskolan i Svenljunga.
Solveig Lundqvist är, med sina 14
år, nästan infödd Håskabo. Att hon
hamnade just här berodde på att här
fanns en lagom gård med plats för
hästen!
Ingen maskning
Efter att ha lärt känna varandra är
de alla lika förbluffade. Ingen hade
trott att det fanns så många person-

ligheter och så mycket kapacitet i deras lilla samhälle.
– Och så roligt som vi har, man
måste vara med för att förstå det! säger Sofia Strand och får ett rungande
bifall från gruppen.
Men att de har förskräckligt roligt innebär inte att de maskar med
gympan.
– Nej, vi kör stenhårt och programmet är lagt efter kvinnokroppen och vårt eget begynnande förfall,
säger Susanne och nyper i överarmens
gäddhäng och tar sig över låren.
– Vi värmer upp med aerobics, allt

från boxning till halvgraciösa, eller
försök till, rörelser. Därefter kör vi
styrkepass och innebandy.
Innebandyn väcker genast en ny
skrattsalva.
– Där började vi helt okontrollerat
och har nu kommit till att snegla på
varandra och fråga ”vilken klubba har
du?”, förklarar Sofia Svensson.
Gympapassen avslutas med stretching och en halvtimmas tjatter! En
riktig kick för deltagarna och i förlängningen för hela samhället!
Ann-Louise Kjellner

Sveriges största hästutställning för alla raser
HÅCKSVIKS

Hovslageri och Hingststation

I september varje år hålls hästutställning i Håska Stallklubb.
En hästutställning för alla raser
och mycket populär hos hästägare. Förra året deltog 130 hästar av inte mindre än 27 olika
raser. Nytt rekord i raser – igen!

Tel. 0325-520 62 • 070-545 20 62

www.hacksvikshovslageri.nu
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HÅCKSVIKS TAXI
Östra Frölunda · Mårdaklev · Håcksvik

Håcksvik
Utställningen startade för 17 år sedan, med 17 hästar, mestadels från
egna klubben.
– För att vi skulle få träna oss i att
visa upp våra hästar, säger Karolina
Peterson i Håska Stallklubb.
Men utställningen ökade i popularitet för varje år och är nu Sveriges
största, som är öppen för alla raser,
även korsningar.
Många ovanliga raser har passerat
framför domarna i Håcksvik. Raser
som inte har egna utställningar och

ALLA RASER. Många olika raser har passerat framför domarnas blick
hos Håska Stallklubb.			
Foto: ann-louise kjellner

där ägarna därför gärna reser långt.
Maximalt antal hästar under utställningsdagen är satt till 150 och även

det har uppnåtts mera än en gång!
Ann-Louise Kjellner

Håcksviks
Allehanda i 230
exemplar
HÅCKSVIk Håcksviks Allehanda,
samhällets egen bulletin ges ut av tre
energiska damer i Håcksviks hembygdsförening, fr v Gun Moberg,
Kristina Svensson och Anna-Greta
Dahlqvist. Fyra ordinarie nummer
per år plus ett särskilt sommarnummer.
Foto: Ann-Louise Kjellner
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Fiskarens Mekka
Det påstås att inom
Håcksviksområdet finns inte
mindre än 99 sjöar. Huruvida
det stämmer exakt vet inte
byalagets ordförande, Fredrik
Gunnarsson, men ingen har hittills protesterat eller varit av annan mening. Många är det i vart
fall och fullt tillräckligt för även
den mest inbitne fritidsfiskaren!

Håcksvik
– Ja, förutsättningarna finns ju! säger Fredrik och berättar att
en fiskesektion just bildats
inom idrottsföreningen.
Där har man jobbat fram
ett gemensamt fiskekort
för alla sjöar som kräver
fiskekort och som föreningens medlemmar kan
köpa. Något som naturligtvis underlättar.
Som egna favoritsjöar nämner
Fredrik Annlarp, Skäremosjön,
Mogasjön och Grasjön.
– Sedan har vi ju Påarp där det
finns ädelfisk, men det ingår inte i
våra fiskekort.
För gästande fiskare rekommenderar Fredrik Håcksviks hemsida,
www.hacksvik.se, där finns alla uppgifter om var fiskekorten säljs.
– Med alla
telefonnummer
och ganska ofta
kan man också
få låna båt.

kväll till exempel är fint, annars är
jag nog en ganska inbiten vinterfiskare, säger han.
På frågan vad han gör med sina
abborrar, blir svaret:
– Smörsteker dem, det tycker jag
är bäst. Någon gång har vi rökt dem
med enris, det är också gott, men
omständligare.
Gädda och aborre är det som
Håcksviksfiskare mest kan vänta
sig. Kanske någon mört och brax.
I någon sjö kan det också fastna en
lake på kroken, men gös ska man inte
förvänta sig.
Vad är det då
som är så lockande med fiske?
– När man slagit av sin mobiltelefon och kan
stänga av tankarfredrik gunnarsson
na, bara sitta där
och njuta av naturen. Det är härligt! Det bästa med fisket är avkopplingen. Får man sedan
en rejäl firre, blir det ju en adrenalinkick på köpet!

”Meta
abborre en
solig kväll
är fint.”

Gädda och
aborre
Själv f iskar
Fredrik förstås
också gärna.
Fredrik
– Meta abGunnarsson. borre en solig

Ann-Louise Kjellner

GODA FISKEMÖJLIGHETER. Runt Håcksvik finns närmare 100 sjöar att pröva fiskelyckan i.
Foto:Ann-Louise kjellner

Nu öppnar vi för säsongen.
Varmt välkomna till idylliska
Påarps Gård!

Vi hade sjön helt för oss själva

{GG<K?<C8
JFDD8I<E
Sommarmeny och café
öppet dagligen kl. 12.00-20.00
Lättlunch, mörgås, kakor. Fullständiga rättigheter.

Häst i Håcksvik
håcksvik Nu är det ett tag sedan
Håcksvik gick under benämningen
Hästvik. Men ännu finns det gott
om hästar just här. Och det är nog
gott att vara häst just i Håcksvik.
Foto: Tina HjortH Svensson

=i\[X^-ale`bc%()%''$)'%''jkXikXi
m`lgg_\cXjfddXi\ed\[GI<D@vI=<JK
"ONDEMILEN s 4IPSPROMENAD s (ELIKOPTERLYFT
4RUBADURKVËLL KL  

Anders & Pernilla Mårtensson
(ÍCKSVIK s WWWPAARPSGARDSE
4EL    s 4EL KÚKET   

PUB · RESTAURANG · FISKE · BÅTAR · KANOTER · STUGOR · RUM · CAMPING
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Gården ruvade på en skatt
Bonadsmålningarna är från 1800-talet
Alldeles invid kyrkan ligger
Klockaregården. Gården som
visade sig ruva på en skatt. Året
var 1943 när någon tyckte sig
skymta något genom ett litet
hål i tapeten. Bakom tapeten
gömde sig väggfasta bonadsmålningar daterade 1848, målade av en bygdens son vid namn
Sven Erlandsson. Målningar
som i år fyller 160 år.

Håcksvik
Kristina Svensson i Håcksviks hembygdsförening guidar bland väggarnas
målningar. Alla med bibliska motiv.
– Sven Erlandsson föddes i
Mårdaklev, bodde i Östra Frölunda
och målade här i Håcksvik hos ett
par som kom från Kalv, målningarna är verkligen bygden Kindaholm,
säger hon.
Bonadsmålningar var ofta före-

kommande i allmogehemmen från na måltid och han var runt 80 år när
1750-1850, men vanligast i form han målade här.
av bonader, som sattes upp vid
Kristina visar på andra detaljer i
högtider. Här i
andra målningar.
Klockaregården
Det tvesvansade
är de målade på
lejonet i målningväggfast papp.
en om syndafloden, om intåget
– Titta här, den
i Jerusalem där
här målningen
Jesus rider på en
tycker jag är fascinerande, säger
häst och någon ytKristina och titterligare plats där
tar på målningen
Sven Erlandsson
av Jesu sista målmålat in sin egen
tid.
person.
– ”Om aftonen
Länge, länge
kan man titta,
satte han sig till
begrunda, gå vibords med de tolv Kristina svensson.
dare, gå tillbalärjungarna”, läser
ka igen och titta
hon och pekar. Se
så lika alla lärjungarna är, utom han en gång till. I vår tid ter sig kanske
där till höger om Jesus. Gammal och målningarna märkliga, men de har
grå. Säkert har Sven Erlandsson satt mycket att berätta.
dit sig själv. Han var djupt religiös
Ann-Louise Kjellner
och hade nog velat vara med vid den-

JESU SISTA MÅLTID. Månntro är lärjungen till höger om Jesus bonads-

I HELA SALEN. Alla fyra väggarna i Klockaregårdens sal pryds av målningarna.

HÅCKSVIK

Picknick i hembygdsparken
HÅCKSVIK På sin väg hem från gökottan i Mossebo passade Jan Johansson
och Ulla-Britt Bergqvist från Falkenberg och Anders Bergqvist från Tvååker
på att njuta av picknick-korgen i Håcksviks fina hembygdspark.
– Jättetrevligt, tyckte Ulla-Britt och berättade om hur de tyckt att de skulle
köra en annan väg än den vanliga:
– Här är ju så fint och på vägen hit hittade vi en jättemysig loppmarknad i Sjötofta. Ett par som hade loppis i sitt uthus. Dit ska jag också åka fler
gånger!					
Foto: Ann-Louise Kjellner

Kundtjänst
Förfrågningar
och telefon
Roger Johansson och
Liselott Andersson.

Enda banken med huvudkontor och uttagsautomat i

TRIVSELBYGDEN
Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se · info@mjobackssparbank.se
0325-327 00 · Fax 0325-327 01 · Box 4025, 512 04 Överlida

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 6-12
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.
Welcome to
Håcksvik!
Håcksvik is located in the south-eastern part of
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.
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.
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Detektivarbete i vargens spår
Tommy är polisen som blev rovdjursspårare
Kalv  Tommy Berglund arbetade som polis i trettio år. Nu
är han rovdjursspårare och besiktningsman för rovdjursrivna
tamdjur, och han anser att hans
olika yrken liknar varandra.

Spårar rovdjur i två län
Tommy är också rovdjursspårare för
länsstyrelserna i Halland och Västra
Götaland. Som sådan har han varit
mycket uppmärksammad på senaste
tiden, i samband med en rad iakttagelser av varg i de båda länen.
Det började i mitten av decemKalv
ber med att en varg observerades
– En besiktning är som att undersö- i Ulricehamn. Den sågs sedan i
ka en brottsplats, säger han. På båda Borås, Landvetter, Partille, Jonsered,
ställena letar man efter spår av vad Svenljunga och Örby. Det sågs ocksom hänt.
så två vargar tillsammans i Halland
Alltsedan barnsben har Tommy och Småland, och tidpunkterna tyBerglund varit intresserad av djur der på att det inte kan ha varit den
och natur. Han började redan i fyra- ensamma vargen som hittat en komfemårsåldern som amatörornitolog, panjon, utan att det alltså rörde sig
och han har alltid fascinerats av dju- om tre vargar.
rens spår.
– Vid påsk obser– Man kan se preverades två vargar i
cis vad de haft för sig,
Örby. Då var det snö
och man blir fast, säså vi hade chans att
ger han, och jämför inspåra dem. Vi spåratresset med det hos inde i över en mil, och
bitna golfare.
såg att det var två varPå seriös basis har
gar, som båda urineTommy hållit på med
rade med lyft ben. Det
spårning i ett femgör de bara när de ska
tontal år. Till att börmarkera revir.
ja med parallellt med
Det verkar alltså
polisyrket, men de sesom om vargparet hålnaste åren har han enler på att etablera sig
Tommy Berglund
bart ägnat sig åt rovi trakterna. På urinedjuren.
ringens vinkel syntes
I sin roll som besiktatt den ena av vargarna
ningsman har han som mest att göra var en tik, så eventuellt kan det bli
på våren, när lammen kommer. En valpar, tror Tommy.
del av dem rivs av rovdjur, och det är
Vad anser du om skräcken för
Tommys uppgift att undersöka vilket varg som finns hos många mändjur som dödat det. Om ett tamdjur niskor?
dödas av ett fredat rovdjur, björn,
– Jag går inte in i debatten, det
varg, järv, kungsörn eller lo, så kan finns så många andra som tycker och
ägaren få ersättning för sitt djur.
tänker. Men det finns en stor okunHur vanligt är det?
skap på båda sidor i debatten, och det
– Det händer, men det är inte så är mitt jobb att presentera fakta.
vanligt som man tror. Framför allt
Det gör Tommy bland annat gerör det sig om lodjur som tar sig in i nom att föreläsa i olika sammanfårhagar och dödar fåren.
hang.
Tommy berättar att man kan se
– Det är kul att komma ut och
på det dödade djuret vem som va- träffa folk, och höra vad de har för
rit framme.
inställning.
– Varje rovdjur har sin speciella
teknik. Björnar, till exempel, har ett Stygg varg – kramgo’ björn?
väldigt arttypiskt beteende. De äter Det går mycket skrönor om vargen,
juvren och köttet runt bröstbenet, säger Tommy, som tror att det har
för där finns det mycket fett.
med vår uppfostran att göra.

”Det händer
så mycket nu
när rovdjursstammen
ökar. Man
får vara med
om historiens
vingslag. ”

lodjursfälla. Tommy Berglund visar en fälla, där lodjuren fångas in och förses med märkning. – På ett
ställe lyckades en lodjurshona och hennes unge fastna i fällan samtidigt, säger han. Foto: Katarina Johansson

– Vargen har alltid varit den
stygga, som till exempel i sagan om
Rödluvan och vargen, medan björnen däremot ses som kramgo’. Det
har ju varit en del björnangrepp på
människor, men det pratas det inte
mycket om. Hade en varg gjort liknande angrepp hade det blivit ett ramaskri.
Tommy tycker att han har ett intressant arbete.
– Det händer så mycket nu, när
rovdjursstammen ökar. Man får vara

Vill ha in information
Ett problem är att folk inte vet vart
de ska vända sig när de sett ett rivet
djur eller andra spår. Ofta ringer de
polisen eller tidningarna, och då blir

det för sent när väl rovdjursspårarna
blir inkopplade, säger Tommy.
– Det är tråkigt både för djurägarna och för oss. Vi vill ju ha in så
mycket information som möjligt.
Rätt tillvägagångssätt om du ser
något är att gå in på Länsstyrelsens
hemsida, och via Naturvård klicka
sig fram till Rovdjur. Då kan du få
kontakt med Tommy eller hans kolleger.
Katarina Johansson

Lockbete. En fågelvinge ska
locka in lodjuret i fällan.

2ÚSTERNAS MÍNGFALD

FAKTA

Tommy
Berglund

Trivs med jobbet. – Jag trivs ute i naturen. Det är avstressande att
gå i skogen och jobba, säger rovdjursspårare Tommy Berglund. Han
bor också naturskönt, med milsvid utsikt från Hallatorpet i Kalv.

med om historiens vingslag.
Det negativa med yrket är att det
inte blir någon ledig tid.
– Folk ringer jämt, det är ingen
reglerad arbetstid. Det blir mycket
på helgerna, för det är då människor
är ute i skog och mark.

Ålder: 51
Bor: Hallatorpet
i Kalv
Familj: Singel med två vuxna
barn
Intressen: Jakt, zoologi, fågelskådning, hundar. Skriver kåserier i Kalvbladet.
Lyssnar på: Klassisk musik.
Bra egenskap: Drivande.
Dålig egenskap: Otålig, jag vill
att saker ska hända fort.
Senast sedda film: Mitt Afrika.
Den har jag sett hundra gånger.
Senast lästa bok: Luftslottet
som sprängdes av Stieg
Larsson.
Viktigt i livet: Carpe diem!

+ONSTMUSIKEN MÚTER
OMVËRLDEN 3PËNNANDE DIALOG
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LOKALSAMHËLLE .ATUR KONST
OCH MËNNISKA I FÚRENING
WWWKALVFESTIVALSE
5R PROGRAMMET
&REDAG  AUGUSTI
'ÚTEBORGSENSEMBLEN 'AGEEGO SPELAR NUTIDA KLASSIKER
*OHN #AGE 'YÚRGY ,IGETI OCH HUNDRAÍRSJUBILERANDE
%LLIOTT #ARTER
.EW 4ANGO /RCHESTRA PÍ "YGDEGÍRDEN
,ÚRDAG  AUGUSTI
.Y MINIOPERA AV 0AULA AF -ALMBORG 7ARD
$IALOGKONSERT PÍ "ACKA ,OGE KAFÏ MED NORSKA VOKALENSEM
BLEN .ORDIC 6OICES SOM VISAR NYA SÍNGTEKNIKER MED
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,JUDKONST SKAPAD MED LJUD OCH AKUSTIK I +ALV
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KALV

Camping • Stugor
Uthyrning av kanoter och båtar

Bergsprängning · Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

+ALV s 4EL   

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!

Kundtjänst
Kassa, telefon och
förfrågningar
Ellinor Hallin och
Camilla Persson.

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 ac
commodation, 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 Groß-teil
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.

– från bygdens egna mejeri –

delikatessost

Ring och beställ, blå- och vitmögelost!

MEJERIET I KALV · 070-315 82 57

Enda banken med huvudkontor och uttagsautomat i

TRIVSELBYGDEN
Vi tillverkar:

Mjöbäcks Sparbank

Påsar, slang, säckar och folie i polyeten

www.mjobackssparbank.se · info@mjobackssparbank.se
0325-327 00 · Fax 0325-327 01 · Box 4025, 512 04 Överlida

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

Några
frågor

Irene Karlsson
är sekreterare i festivalföreningen
för Kalvfestivalen, som i år går av
stapeln 15-17 augusti.

Berätta om årets festival!
– Det är den femte Kalvfestivalen,
så vi ska se hur vi kan uppmärksamma detta. Och det är första
året som festivalen är en egen
förening, tidigare har vi tillhört Levande Musik, med säte
i Göteborg.
Vilka artister kommer?
– Det är mycket vokalt i år. Till
exempel kommer kören Nordic
Voices, och så ska 100-kören uppträda. Dessutom kommer New
Tango Orchestra, som spelar argentinsk tangomusik. En av medlemmarna, Per Störby, har en farfar som kommer från Störshult i
Kalv, så det är lite lokal anknytning. Det uppträdandet arrangeras av bygdegårdsföreningen.
Vad är 100-kören?
– Det är en kör med förhoppningsvis 100 medlemmar, som
vi nu söker medverkande till.
Både körer och enskilda är välkomna att höra av sig.
Vad ska 100-kören sjunga?
– Kören ska framföra verket The
Great Learning av Cornelius
Cardew, som en avslutning av
årets festival. The Great Learning
är ett verk där alla ska börja med
ta en egen ton. Sångarna ska röra
sig i koret, uppfatta en ton från
någon annan och sedan byta
ton. Verket varar i en till en och
en halv timme.
Kommer ni att öva innan?
– Nej, det är ett verk som föds på
platsen, man kan inte träna sig
till det. Men vi träffas en gång i
vår samt några timmar innan för
att öva på hur man ska stå och gå,
och titta på hur texten ser ut.
Är det många anmälda?
– Lite drygt 50 stycken. Problemet är att det nästan bara
finns kyrkokörer här på landet,
och de har inte börjat för hösten
i augusti. Därför kan inte körledarna organisera detta, utan var
och en får anmäla sig själv.
Vad har ni för krav på sångarna?
– Man måste inte vara särskilt
duktig sångare, men man ska ha
ett öppet sinne och våga prova
något nytt!
Katarina Johansson
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Maskinljud blir musik
Rolf komponerar verk med ljud från Kalv
Kalv Kalvfestivalen, som hålls i
augusti varje år, är ett forum för
ny konstmusik. I år ska själva
byn Kalv bli till musik, genom
kompositören Rolf Enström,
som spelat in ljud från bygden
till ett nytt verk.

Kalv
Rolf Enström komponerar elektroakustisk musik, och deltog förra året i festivalen med verket
Observatoriemusik.
– I år ville de ha specialskriven
musik och det är det jag håller på
med nu, säger han.
Rolf Enström samlade bland annat in maskinljud på Wästgöta Plast
i Kalv.
– I elektroakustisk musik, EAM,
bygger man upp musikstycken av
elektroniska ljud och vardagsljud.
När man använder sig av konkreta
föremål för att göra ljud kallas det
Musique Concrète, konkret musik.
Det är det jag har gjort i Kalv.
Hur lång tid tar det för dig att
komponera ett verk?
– Det tar mellan fem och åtta månader. Det är mycket ställtid, när jag
funderar på hur jag ska närma mig
problemet. Jag brukar inte ha en bild
i förväg av hur det ska bli, då blir det
lätt så att bilden lägger sig i vägen för
det jag vill göra. Jag har lärt mig att
vara ödmjuk inför materialet, säger
Rolf, som säger att hans konst ligger
mellan musik och bildkonst, där bilden saknas. Han förklarar:
– I vanlig musik är det ett flöde,
men när man hör mina ljud vet man
inte hur man ska reagera eftersom
man inte kopplar det till musik. Då
tar bildanalysen i hjärnan vid: ”Det
här låter som...”. Lyssnare vill alltid
förstå det man hör, och då kopplar
man in andra sinnen, och synen är

Holsljunga

En bra bit av Västergötland

Holsljunga

Älekulla

Håcksvik

Älvsered

Kalv

Ö. Frölunda

Mjöbäck

Överlida

Mårdaklev

Öxabäck

det sinne som ligger närmast.
Trodde det var ett skämt
Att ljuden från Wästgöta Plast ska
bli till musik tycker VD:n Stefan
Ström är fantastiskt, även om han
först trodde det hela var ett skämt.
– Vi som jobbar här tycker ju att
det är oväsen, men Rolf Enström hör
ju med andra öron, säger han.
Stefan Ström kommer naturligtvis
att gå och lyssna på Rolf Enströms
verk på festivalen i augusti, säger
han:
– Ja, det är självklart!
Katarina Johansson

FAKTA

Rolf Enström
Aktuell: Spelat
in industriljud
på Wästgöta
Plast i Kalv till ett elektroakustiskt verk som ska uppföras på
Kalvfestivalen.
Bor: Stockholm.
Yrke: Kompositör.
Senaste skiva: Quarks, en retrospektiv skiva med musik från
1995-2001 som jag gjort om till
surroundljud.
Meriter: Har bland annat vunnit Prix Italia 1987, samt pris i
kategorin Experimentell musik
i årets Manifestgala (galan för
oberoende musikproducenter).
Lyssnar på: .Mycket! Jazz,
rock, klassiskt, kletzmer, raga.
Några favoriter är Meshuggah,
Karlheinz Stockhausen och
Miles Davis.
Övrigt: Samarbetar med fotografen och bildkonstnären
Thomas Hellsing. De har bland
annat gjort bildspelet Io tillsammans.

FURULUND
Öppet onsdag-fredag 11-18
Drop-In i mån av tid
Tidsbeställning: 070-249 54 12

LVS
KGA
SSERV
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O
E
SK
Lång erfarenhet
av skogsvård
Tel

Industriljud är musik i Rolfs öron. Kompositören Rolf Enström spelade i våras in industriljud på
Wästgöta Plast i Kalv för ett verk som ska spelas på Kalvfestivalen i augusti		
Foto: Katarina Johansson

Kalvsjögården
2%34!52!.' s 6!.$2!2(%- s +/.&%2%.3!.,''.).'
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.

070–571 53 41

I konferenssalen kan vi ta emot grupper upp till cirka 50 personer.

stapelsbo@telia.com

Välkomna till Kalvsjögården i Kalv.
WWWKALVSJOGARDENSE s 4ELEFON       

e-post
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”Det bästa med yrket är friheten”
Tage Landström är mjölkbonde i Kalv
Kalv Antalet mjölkbönder i
Sverige minskar mer och mer,
men i Kalv finns fortfarande sex
stycken kvar, och det är mycket för en sådan liten ort. En av
dem är Tage Landström på gården Tranebäck.

Kalv
– Markerna här passar bäst för nötkreatur, säger han. Här är för små
åkrar för att odla spannmål, och för
blött för får.
Tage har jobbat som bonde i hela
sitt liv, och tog över gården Tranebäck
efter sin far. Nu har han 20 jerseykor,
som bland annat levererar mjölken
till Kalvs mejeri.
– Jerseykornas mjölk är lite fetare, och passar bra att göra ost av, säger Tage.
Han är en av initiativtagarna till
mejeriet, som varit igång sedan december 2007. Det började för några år sedan med att Tage och några
andra bönder på orten var missnöjda med betalningen de fick för
sin mjölk av Arla. Ett projekt drogs
igång, Helena Nilsson och Tages syster Anita Karlsson började ysta. Och
på förra årets julmarknad i Kalv såldes de första ostarna. Än så länge
räcker mjölken från Tages kor gott
och väl.
– Cirka tio procent av mjölken jag
levererar går till mejeriet, och resten
går till Arla.
Mejeriet har fått en rivstart, deras
ostar säljs i affärer runt om i kommunen och allt de gör går åt. Planer finns
på att utöka verksamheten.
– Jag tror att det finns en marknad för det, men då får vi bygga en
egen lokal, säger Tage. Nu hyr vi in
oss hos Joarsbo Naturprodukter, och
där finns inte plats att öka ut.

FAKTA

Tage Landström
Ålder: 51
Bor: Tranebäck, Kalv
Intressen: Snickra, mest grovsnickeri och reparationer.
Senast lästa bok: Traktorer genom tiderna. Det blir mest faktaböcker.
Senast sedda film: Såg Forrest
Gump på TV häromdagen.
Lyssnar på: Lokalradion.
Viktigt i livet: Vackert väder
och att få vara frisk, det var något jag inte tänkte på innan jag
fick min hjärtinfarkt.

Längtar ut. När man stått inne
och idisslat hela vintern och solen
skiner, då vill man bara ut.

Släppt ut korna. Tage Landström har just släppt ut sina jerseykor på bete. – De tål kyla bra, så hade det inte varit så blött klimat här skulle de
kunnat gå ute hela vintern.
Foto: Katarina Johansson

Fick hjärtinfarkt
Att vara bonde idag är inget lätt yrke.
Tage säger att det krävs ett stort intresse för att hålla på.
– Vill man tjäna
pengar är det bättre att
ha en anställning, för
detta blir man inte rik
på. Det positiva är friheten. Det är fint att bo på
gården, att kunna hugga sin egen ved i skogen
och elda med.
Det är bundet att vara
mjölkbonde. Oavsett
vad som händer måste
korna mjölkas morgon
och kväll. Så också om
deras ägare blir sjuk, vilket hände Tage för tre
år sedan.
– 2005 var ett jobbigt
år. Först kom stormen
Gudrun, sedan dog min mamma,
och strax före jul fick jag en hjärtinfarkt. Jag ringde in till sjukhuset
och beskrev symptomen. Sköterskan
ville skicka ambulans, och jag sa att
”det går bra, jag ska bara mjölka färdigt först”.

Tage kom så småningom in till
sjukhuset, där han fick stanna en
vecka. Under tiden löstes mjölkningen med hjälp av systern och grannarna. Men samma dag
som Tage kom hem,
på julafton, jobbade
han för fullt igen.
– Jag blev sjukskriven i sex veckor,
men jag har ju ingen sjukpenning, så
det var inget annat
att göra.
Just nu har han
hjälp på gården av
Jan Karlsson från
Kalv.
– Det behövs för
Tage Landström
att jag ska komma
ifatt lite. Här är
mycket att göra nu.
Tage skrattar lite
när han får frågan om han har några fritidsintressen. Det finns inte så
mycket tid för sådant.
– Men om allt som inte är avlönat
är en hobby, så är nog det mesta jag
gör hobbyverksamhet.

”Sköterskan
ville skicka
ambulans,
och jag sa:
– Det går bra,
jag ska bara
mjölka färdigt
först.”

Nu var det dags! Äntligen
öppnas dörrarna!

Katarina Johansson

men vart ska vi egentligen?
Vänster, höger, eller rakt fram?

Hjälp på gården. Jan Karlsson från Kalv (till höger) är tillfälligt
anställd på Tranebäck.

Jaså dit. Håll er plats i ledet,
tjejer!

Ko-nfunderad? En del behöver
lite extra hjälp för att hitta rätt.

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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Tina engagerar sig
Driver ideella föreningen
Kattstugan och ett djurpensionat
I Kattarp i Mjöbäck bor Tina
Karlsson. Här tar hon hand om
skadade eller övergivna djur,
och har också startat katt- och
hundpensionat.

Mjöbäck

Med Ginger i famnen. Katters värde går inte att mäta i pengar, anser Tina. I Kattarp har hon hittat ett perfekt ställe att bo och verka på.
Foto: Ann Sofie Wahlberg

Må–to 9–18
Fredag 9–19
Lördag 9–14

Zita, blandras bordercollie-labrador,
möter i dörren.
– Henne hittade de i en knarkarkvart. Nu har jag haft henne i elva
år och hon är en så go hund.
Tina Karlsson flyttade in på gården för ett och ett halvt år sedan.
Hon har bott i Göteborg tidigare,
och i Åsa och Slöinge.
– Det här är mitt paradis, se bara
så vackert här är. Jag njuter varenda minut.
För två år sedan började hon med
djurpensionat. Stallet som byggdes
för tre år sedan fungerar även för
mindre djur än hästar. Hit får hundar, katter och även marsvin komma om husse och matte ska på semester.
Tina har tillstånd för att kunna
ta emot 25 katter, men så många har
hon aldrig.
– En del katter trivs inte ihop eller
med andra katter, jag har två stora
boxar och en mindre och då är det

bra att kunna sära på dem.
De katter som varit här flera gånger kan också få gå ute. Tina bor avskilt, och inga grannar kan störa sig
på strövande katter.
Utbildad djurskötare
Ända sedan Tina var liten har hon
tagit hand om skadade djur, harpaltar och ekorrar. Hon växte upp
i Skepplanda, och hennes pappa sa
att det nog inte fanns någon gård i
Västsverige som hade så många små
gravar.
– Mina föräldrar var bland de första att låta kastrera hankatterna, redan på 60-talet.
Hon har dessutom utbildning till
djurskötare. Till henne kommer polisen med djur som hittats, övergivna
eller skadade.
– Även vilda djur som är skadade,
påkörda igelkottar eller rovfåglar och
behöver vård innan nästa instans kan
ta emot dem.
Katter en ovärderlig hjälp
Katt är ett djur med alldeles för låg
status i samhället, tycker Tina, fast de
är ovärderlig hjälp för människan.
– Min Topsy tog 14 möss på övervåningen varje natt första vintern
här. Det är bättre med levande råttfällor!

Ofta överger oansvariga människor dem på ett grymt sätt, ställer en
låda med kattungar längs motorvägen. En del kattungar får Tina flaskmata. Hon visar bilder på en liten
Skrålla som hittades övergiven under en upp och nedvänd båt bredvid
sina två döda syskon. Kattmamman
hade blivit påkörd.
– Jag fick mata henne var tredje

Monicanders
Mjöbäck 0325-340 04

I Mjöbäck hälsar vi dig välkommen till 400 m2
ren och fräsch butik med ordning och reda.
Här hittar du mycket gott att välja bland.
Gör t.ex ett besök hos oss i manuella delikatessen, testa
någon av våra goda ostar eller välj nåt av våra smakfulla
pålägg – färskskuret medan du väntar!
Torsdag – fredag – lördag går grillen på högvarv. Grillad
kyckling, klubbor, kamben och spare ribs med egen
omtyckt kryddning.
Från oss får du alltid det grillade varmt serverat!
Med vår hemlagade potatissallad har du snabbt och
enkelt bra mat för picnicken. Vi har också allt till din
egna grillning.
Blir du helt apropå bortbjuden och vill uppvakta
med en blomma så har vi det också.
Varje morgon kan du få nybakade frallor och kaffebröd
från vårt eget butiksbageri.
Och i fruktdisken finner du nyttig färsk frukt och
fina grönsaker.

Låt dig väl smaka!
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i katter

Nybyggnation
i Mjöbäck

I det nybyggda stallet. Tina har ett katt och marsvinspensionat, och tar även hand om och omplacerar
övergivna kattungar som polisen kommer med. Här fyra
ungar som hittades i en kartong vid motorvägen.

Två av Tinas egna katter.
Topsy (t v) och Sally funderar om
de ska gå ut.

FAKTA

Tina Karlsson

Ginger är en perser från
Spanien. Hon har en rakare nosrygg än de vanliga perserkatterna i Sverige och skulle avlivas för
ägaren ville inte ha kvar henne.

timme. Det fungerar, det blev en jättefin katt av henne!
Hon ger katterna namn och för
journaler på dem. De som tar hand
om dem sedan får skriva på en överlåtelse.
Tina omplacerar även vanvårdade hundar.
– Det kan ta ett år att få en hund
lugn igen efter vanvård och miss-

handel. Att få dem att lita på människor igen kanske aldrig går. Katter
har lättare för att få förtroende för
människor igen.
Förra vintern drabbades Tina av
en hemsk brand. Hon låg och sov när
huset började brinna, det startade i
öppna spisens skorsten. Hon trodde
alla henner sju katter var döda, de
bara hängde i brandmännens händer.

Men tre av dem klarade sig.
Husets skal stod kvar och nu är
halva huset nybyggt invändigt. Och
Tina har skaffat brandvarnare!
Nu går hon och grunnar på att
starta en skola i djur och naturvård
för ungdomar i trakten.

Ann Sofie Wahlberg

Ålder: 49 år.
Bor: På gård
i Kattarp,
Mjöbäck.
Familj: Dotter 24 år, särbo
Jan-Erik.
Sysselsättning: Sjukpensionär,
djurpensionat och ideellt arbete
i Föreningen Kattstugan.
Egna djur: Katterna: norska skogskatten Topsy, spanska persern Ginger, och Sally.
Hunden Zita. Marsvinet Curry.
Gillar alla djur utom getingar,
spindlar och fästingar.
På fritiden: Bakar, löser korsord, läser böcker( har ingen tv)
inredning.

Mjöbäck I Mjöbäck satsar man
på att bygga ut.
7-8 nya tomter är planerade mitt
i byn.
De nya husen kommer att byggas på Knapasjös gamla mark mitt
i samhället.
– Vi kommer även att anlägga
dammar i området genom att bredda ån, berättar Kjell Nergården på
Mjöbäcksvillan som är ansvarig för
projektet.
– Det handlar om totalt sju, åtta
tomter men vi kommer att börja med
att bygga fyra hus, säger Kjell.
Under maj månad påbörjas byggandet. När inflyttning kommer att
ske är ännu inte klart.
Detta är ett gemensamt ärende för
byn och villorna kommer att säljas
till riktigt bra priser. Och redan nu
finns det många som är intresserade
av att köpa.
– Det är ett lyft för byn och ganska
ovanligt att det görs sådana satsningar på så här små orter, säger Marie
Mårtenson som är aktiv i Mjöbäcks
byalag. MD

En bra bit av
Västergötland

ATTRAKTIVA TOMTER I NYTT VILLAOMRÅDE - SKREA - FALKENBERG

Attraktiva tomter finns kvar, belägna nära Skrea Golfbana!
Cykelavstånd till strand och centrum!
Tre husmodeller att välja på, Etagehus 136m2,
Enplanshus 145 m2 och Sutteränghus 177m2.

Kontakta våra representanter för mer projektinformation:
- Magnus Wennerholm 070-554 79 87
- Bobo Börjesson 070-645 01 80
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Det blir folkfest i Mjöbäck
I Sommarcupen är det fotboll som gäller
För 27:e året i rad anordar
Mjöbäcks GF fotbollsturneringen Sommarcupen. Ett av
lagen som ställer upp i år är
Mjöbäcks/Kindaholms P12.

Mjöbäck
Planeringen för Sommarcupen började tidigt. Redan i januari träffades man för att organisera och fördela arbetet. Och det är många som
är engagerade och mycket som ska
göras. Inbjudan ska skickas ut, man
måste ansöka om att få ha cup och
så vidare.
Sen är det allt arbete under cupdagarna. Någon ska sköta kiosken,
någon grillen och självklart behövs
domare och lottförsäljare. Men det
är inga problem med att få folk att
ställa upp.
– Hela min familj till exempel är
med och hjälper till, och så är det
med många familjer i fotbollslagen,
berättar Magnus Kärrander, en av
de ansvariga.
Minskade barnkullar – färre lag
Turneringen spelas på tre planer på
Mjöbäcks GF:s anläggning Hallevi
som ligger precis där sjön tar slut.
Att barnkullarna har minskat är
något som Magnus.
– Förra året var 48 lag anmälda, tidigare har vi haft upp emot 80-85.
Men det tycker han inte spelar så

P12. Mjöbäck/Kindaholms pojklag är ett av lagen som deltar i
Sommarcupen.

stor roll, blir det bara en cupdag i år
på grund av få anmälningar blir det
i alla fall en rolig dag.
– Det är lite av en folkfest, säger
Magnus.
Magnus har själv söner som spelar fotboll här och han tränar även
pojklaget för 12-åringar.

Mjöbäcks Sparbank och Lokab är
med och sponsrar priserna. Det finns
ett vandringspris i varje klass och
de fyra första lagen får medalj. Men
ingen går lottlös från Sommarcupen,
alla som deltar får ett diplom.

Lag går samman
De minskade barnkullarna märks
också bland de egna lagen. Förr fanns
ett Mjöbäcks pojklag för 12-åringar och ett Kindaholmslag i samma åldersgrupp men nu har lagen
gått ihop. De som tidigare spelade
mot varandra får nu spela tillsammans som ett lag. Vartannat år heter de Mjöbäcks GK och vartannat
Kindaholms FF.

FAKTA

marie dahlén

Sommarcupen
Datum: 31/5-1/6
Plats: Hallevi
Klasser: P10, P11, P12, F10,
F12
Priser: Vandringspris i varje
klass plus medaljer till de fyra
första lagen
Sponsorer: Mjöbäcks
Sparbank och Lokab

Furulids Se

träning. Mjöbäcks/Kindaholms pojklag P12 tränar inför årets
Sommarcup som går av stapeln den 31 maj till 1 juni.
Foto: marie dahlén

rviceverks

tad

Välkommen in till oss i serviceverkstaden.
Vi reparerar lastbilar, traktorer m.m.
Vi hjälper dig! Ring 0325-340 95.

Tillverkning av
väggelement
Åkeri för Mjöbäcksgruppen m. fl.

Arvegods! Takpannan
för flera generationer.
På Mjöbäckspannan har vi tillverkat betongtakpannor sedan 1962.
Våra pannor är ett gott val för att ditt hus skall må väl i många år.
Mjöbäckspannan finns i en mängd olika varianter och färger, alla
med samma goda egenskaper.

0325-186 80
furulids-snickeri@telia.com
4EL    s WWWMJOBACKSPANNANSE
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Gunhild gör korgar
Slöj, pil eller rotting spelar ingen roll. Gunhild Johansson tillverkar korgar och håller kurser
där hon lär ut detta flera tusen
år gamla hantverk.

Mjöbäck
– Det som är så härligt är att man
arbetar med levande material, om tio
personer gör likadana korgar blir det
tio olika resultat, säger Gunhild
Hon brukar hålla några kurser på
våren och några på hösten.
– Många som har gått en kurs
vill fortsätta. Jag brukar säga att de
som bara går en dag har inte gått en
korgkurs,
Det är alla typer av människor som
vill lära sig att göra korgar, vårdpersonal, pensionärer och förskollärare är bara några exempel. Och det
är inte svårt att få upp människors
intresse.
– Jag brukar inte behöva annonsera ut när jag ska har kurs, människor som har hört talas om mig hör
av sig, säger Gunhild.
Förvaring
Hemma på köksbordet i Huldero i
Mjöbäck har Gunhild tagit fram alla
möjliga sorters korgar och visar.
– Den här till exempel hade min
mormor på vävstolen.
Gunhild berättar om hur mycket man använde sig av korgar förr
innan man skaffade andra typer av

förvaring.
– Många hade korgar under sängen för att få undan saker innan det
fanns garderober.
Men hon visar även upp sin egen
picknickkorg
– Den kan även användas till att
plocka potatis i, berättar hon.
Håller kurser i trädgården
Själv lärde sig Gunhild att göra
korgar på 50-talet när hon bodde i
Jönköping och jobbade på terapin.
– Jag tyckte att det verkade roligt
och så kunde jag ju använda det i
mitt jobb.
Kurserna håller hon oftast i sin
egen trädgård, det blir alldeles för
stökigt att sitta inne. Och om man
tar en titt i trädgården kan man
se att det inte bara är korgar som
Gunhild gör med korgflätningstekniken. Blomsterhållare och fågelmatare är några exempel på vad man mer
kan göra med denna gamla hantverksteknik.
marie dahlén

inte bara korgar. Korgflätningsmetoden kan användas till mer än
bara korgar. Gunhild Johansson håller ofta kurser i sin trädgård.
Foto: marie dahlén

gammalt
hantverk.
Människan har
gjort korgar i
många tusen år
– här är några av Gunhild
Johansson alster.

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 82 50 Fax 0325-61 82 59
www.solidhus.se
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Grundteknik
Husgrunder
Murning
Gjutning
0703-25 87 80

ELSKEs
Taktil massage
& Samtal

Yogakurser

Presentkort • Hälsokost
070-214 60 15

En bra bit av
Västergötland

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

Allt

inom glas!

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-FalkenbergVarberg – 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 reichhaltigem 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.

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

Överlidav. 3, 512 65 Mjöbäck • 0708-395 395 • www.agruppen.net

Försäljning och
reparation av bilar!
Petterssons Bil AB Överlida
0325-340 19 · 343 05

Onsdag 2, 9, 16, 23, 30 juli
kl 18.00 – 20.00

SERVERING

Mjöbäcks
Verksam i bygden sedan 1979

Ivan Svensson
som för sjätte året i rad anordnar
insamlingar i Mjöbäck till förmån
för människor i Vitryssland.

Hur kommer det sig att du
började med insamlingar
till just Vitryssland?
– Det har pågått insamlingar
i Borås sedan 1993, men det
var först 2002 som vi började i
Mjöbäck. Jag tänkte att det kanske skulle kunna gå att göra något här. Och det gjorde det.
Vad är som ni samlar in?
– Det är mest kläder och leksaker, men även allt annat som
används i ett hushåll. Men det är
inte bara jag som anordnar det,
vi är flera som hjälps åt.
– Jag har även varit med nere i
Vitryssland och varit med och
lämnar de saker vi fått ihop. Det
har varit väldigt intressanta resor. Fler borde följa med och
uppleva det.
Hur ser förhållandena ut
nere i Vitryssland?
– Det är väldigt svårt att beskriva, det måste nästan upplevas.
Men de lever mycket knapert,
speciellt ute på landsbygden.
Vad får ni för reaktioner
när ni kommer för att lämna sakerna ni samlat in?
– Vi möts alltid av stor tacksamhet och gästvänlighet. Ofta
står där ett hundratal personer
och väntar på oss. Vi har även
mötts av tidningsreportrar och
ett år var det till och med ett
TV-team på plats. Det mesta
vi samlar in går till sjukhus och
dagbarnhem.
Hur ofta har ni dessa insamlingar?
– De första åren hade vi bara
en insamling per år. En på våren, men de senaste åren har
vi även haft en på hösten. Det
finns många här i bygden som
vill hjälpa till.
– Nu på den senaste insamlingen fick vi ihop så mycket saker
att vi inte ens fick plats med allt
i bussen.
Hur länge kommer du att
hålla på?
– Det vet jag inte, jag har funderat på att sluta men det kommer
nog bli en ny i september.

Bokförings- & Revisionsbyrå AB
512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Några
frågor

En bra bit av Västergötland

Marie Dahlén
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Magnus Svensson
– världspianist
Magnus Svensson från Mjöbäck
har spelat piano så länge han
kan minnas. När han var 14-15
år finansierade han sina pianolektioner genom att spela orgel
i kyrkan. – Det är det enda jag
är riktigt bra på.

Mjöbäck

FAKTA

Magnus
Svensson
Ålder: 36 år
Sysselsättning:
Konsertpianist
På fritiden: Bakar kakor och
sportar
Bor: I Stockholm
Kommer från: Mjöbäck

Idag arbetar han som konsertpianist
och reser jorden runt och håller konserter. När jag pratar med Magnus
är han nyss hemkom – men från i år där han bland annat samarbetar
England där han bland annat hade med berömda operasångerskor.
Under våren har man kunen konsert i Cheltenham.
– Det var jag, ett piano och 600 nat lyssna till Magnus på kungmänniskor i publiken, berättar liga slottet i Stockholm. Han har
haft förmånen att gräMagnus.
va fram gamla stycken
Magnus är uppi Bernadottebiblioteket
växt i Mjöbäck men
som han sedan frambor sedan 13 år i
fört.
Stockholm även om
När man är konserthan är mycket ute på
pianist är det klassisk
resande fot.
musik som gäller, men
– Sverige är en limagnus svensson
på fritiden lyssnar han
ten marknad så det
på ”skvalmusik” på rabli många resor på
dion och det var länge
ett år.
sen han spelade piano för skojs skull
Samarbetar med
på sin fritid. Det har heller aldrig
operasångerskor
varit aktuellt att spela något annat
Magnus har spelat i de flesta euro- instrument.
– Livet är för kort för att spela nåpeiska länder och även i USA och
Kanada. Han har även gett ut tre got annat.
marie dahlén
skivor och har två till på gång senare

”Livet är för
kort för att
spela något
annat.”

världspianist. Magnus Svensson är född i Mjöbäck, bor i Stockholm och spelar piano världen över.
Bilden togs vid ett besök på hemmaplan.					
Foto: Ann-louise kjellner

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

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

www.skonahus.se

med omtanke
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PÅ UTFLYKTSommartid är utflyktstid. Här har vi sammanställt några av Trivselbygdens alla smultronställen
– men det finns förstås många fler som bara väntar på att bli upptäckta!

På Påarps Gård finns äventyr för hela familjen
Bo i bekväm stuga, campa eller
bara göra en dagsutflykt. Spela
fotbollsgolf på niohålsbana,
ströva i skogen, njuta av sjöutsikten eller hyra cykel, eller
kanot, eller varför inte en båt?
Fiska regnbåge eller en gammelgädda som slår rekord? Fast
då ska den väga över 17,3 kilo!
Men det kan vara värt ett försök, för i Påarp nappar det!

Håcksvik
Och sjöar finns det ända in på knuten. Flera ändå finns inom tio minuters bilresa, 20 stycken närmare bestämt och lägger man lite länge tid på
resan, en halvtimma eller så, då finns
90 stycken att välja bland.
– Här går det alltid att hitta någonstans där man kan fiska ostört
om man vill det, säger Anders
Mårtensson, som tillsammans med
sin hustru Pernilla, driver Påarps
Gård utanför Håcksvik.
Redan i april öppnar paret
Mårtensson upp för säsongens aktiviteter, men riktig fart blir det i maj.
Runt 7.000 personer besöker fiske-,
konferens- och äventyrsanläggningen
varje år och gästerna består av både
företag och privatpersoner.
Mera öppet
Nytt för i år är att restaurang- och
cafédelen är öppen alla dagar och att
man också erbjuder bed & breakfast.
– Har någon velat fika, äta eller
övernatta i våra rum, har vi ju löst
det förut också, men nu vill vi pröva
hur det är att ha kaffe- och matser-

PÅARPS VÄRDPAR. Anders och Pernilla Mårtensson, här med dottern Ida, äger och driver Påarps Gård.
										
Foto: viavinga

veringen öppen på riktigt och med
fasta öppettider, säger Anders.
Och att något nytt händer varje år
är mera regel än undantag. Ända sedan starten för drygt 20 år sedan har
anläggningen vuxit för varje år. Fler
campingplatser, renoverade stugor,
fotbollsgolf, flera båtar, flera äventyrsgrenar, ny restaurang- och konferenslokal, ny övervåning med övernattningsmöjligheter, större festvåning
och förra årets julbordspremiär.
– Jo, det måste hända något hela
tiden. Vi får väl se till nästa år om vi
inte kan utöka campingen till mera
än de tolv elplatser vi har idag.
Vill man försäkra sig om en campingplats med el-uttag är det bäst att
boka i tid, menar Anders:

FOTBOLLSGOLF. Den niohåls
golfbanan för fotbollar är mycket
uppskattad.

– Campinggäster kommer ofta i
flock, man är campingvänner och bestämmer en plats där man ska träffas
och då blir det lätt fullt. Som midsommar, som alltid bokas tidigt.
En livsstil
Anders och Pernilla berättar entusiastiskt om sjöarna, naturen, om allt
som finns att ägna sig åt i deras Påarp.
Att det genom åren inte blivit mycket till sommarledighet för egen del,
funderar de inte över.
– Nej, det gör vi inte. Vi ser nog
inte Påarp som ett arbete, utan som
en livsstil. Man måste tycka det är
roligt och trivas med att ha folk omkring sig hela tiden, och det gör vi!
Ann-Louise Kjellner

Holsljunga

strandliv. Vem vill åka söderöver när det finns en alldeles egen riviera i Holsljunga,
långgrunt, barnvänligt – ja, vad kan man mer begära? Övernattningsmöjligheter? Visst,
inga problem, campingen ligger precis intill!			
Foto: margarertha litzell

EGEN SJÖ. Påarp har både egen sjö med ädelfisk och nära tillgång till
närmare 90 olika fiskesjöar.

Älekulla

Skållared. Två gånger om året, i april och oktober, hålls marknad i Skållared i
Älekulla. Skållared marten har anor tillbaka till 1800-talet, och lockar besökare och knallar
från när och fjärran. Vårens marknadsdag hade otur med vädret, med ett snöfall på
morgonen men många letade sig ändå till Skållared för att handla, se på Westernridning
och brukskörning med ardennerhästar.		
Foto: Katarina Johansson
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Mjöbäck

Kalv

tokabo. I Mjöbäcks hembygdsstuga bodde en gång tre generationer träsnidare vars alster pryder många kyrkor i västra Sverige. Här
finns deras arbetsredskap fortfarande kvar.
Foto: tina hjorth svensson

backa loge. Vid sjön Fegens nordvästra strand ligger Backa Loge, där Christina Andersson driver
sommarcafé, samt bjuder på visaftnar och musiktävlingar mellan Halland, Småland och Västergötland.

Mårdaklev

Foto: Tina HjortH Svensson

Älvsered

kvarnen. I Mårdaklevs Kvarn driver Ute Born antikaffär och café.
Antikaffären har ett stort urval av möbler, porslin, lampor och kuriosa.
Kaffet kan man dricka på verandan i vackra omgivningar, med Ätran
brusande strax intill.			
Foto: Katarina Johansson

Öxabäck

shoppingcenter. I Älvsereds nyrenoverade shoppingcenter finns kläder och skor för både herr, dam
och barn. Här kan man även hitta porslin, gardiner och annat smått och gott. Inne på shoppingcentret finns
en restaurang, och utanför ligger en blomsteraffär, med både krukväxter och blommor för trädgården.
Foto: Katarina Johansson

Ö. Frölunda

Överlida

camping. Alldeles norr om Överlida ligger campingen med sina stugor, husvagnsplatser och inte minst
badplatsen! 		
Foto:marie dahlén

prekebo. Prekebogumman, Kristina Gunnarsdotter, levde
1837-1912. Hon var känd för sin läkekonst, och sjuka människor
vallfärdade till henne för att få hjälp. Nu kan man besöka ruinerna efter
hennes gård, som var en av de största i trakten på sin tid. Öxabäcks
bygdelag har försett ruinerna med skyltar, och erbjuder även guidning.
Foto: Tina HjortH Svensson

ulfshed. Smultronstället i Östra Frölunda. Här har
Mogens Kraemer kaffestuga och försäljning av såväl egen
keramik som annat hantverk och souvenirer. Egen krukverkstad och från och med i sommar också målarateljé. Mysig
trädgård med keramikutställning.
Foto:ann-louise kjellner

22

TRIVSELBYGDEN • 2008

Hon syltar och saftar i annorlunda smaker
Ulla Britt driver företaget Vildvuxet och Hemgjort
Det började med att Ulla Britt

Bengtsson tyckte så mycket om
att plocka bär. När frysen blev
full kom idén om att koka sylt
och sälja. Nu har hon företaget
Vildvuxet och Hemgjort, med
som mest 37 olika sorters sylt,
marmelad, drycker och geléer
till salu.

Mårdaklev
Det var femton år sedan det hela startade. Ulla Britt och hennes familj
kunde inte äta upp alla bär hon plockade. Då fick hon höra att det skulle
anordnas marknad på Klev.
– Jag funderade på om jag skulle
koka sylt och sälja där. Men jag var
tveksam och tänkte att ”alla gör väl
sylt själva”.
Ulla Britt pratade med marknadsgeneralen som övertalade henne att
försöka.
– Jag köpte burkar på en biredskapsbutik, kokade sylt på jordgubbar, björnbär och hallon och släpade
upp till Klev. När det var trekvart
kvar på marknaden hade jag sålt
slut.
Åkt runt på marknader
De första åren drev Ulla Britt
Vildvuxet och Hemgjort i liten skala, men sedan millennieskiftet ägnar
hon sig helt åt företaget.
– Jag har åkt runt mycket på marknader och andra evenemang, men
nu känner jag att jag håller på att
bli för gammal för att släpa runt på
marknadsstånd varje vecka. Det är
lättare på de ställen där det finns färdiga stånd.
I sommar ska Ulla Britt bland annat sälja sina produkter på salutorget
i Humla, mellan Ulricehamn och
Falköping. Nu har hon också startat
en liten butik i källaren till sitt hus
i Mårdaklev.
– Det är öppet när jag är hemma,
men det är jag inte så ofta. Det är
bäst att ringa och kolla.
Redan från början täckte Ulla Britt
burkarna med rundklippta tygbitar.
Det har blivit något av ett signum för
hennes produkter: Blåbärsmönstrat
tyg till blåbärssylten, rosenmönster
till rosenmarmeladen, och så vidare.
– Jag har sprungit runt och dammsugit tygaffärerna på mönstrade tyger. Tyvärr är det inte så inne med
mönstrat nu, så det är svårt att få
tag i.
Närproducerade burkar
Ulla Britt plockar själv skogshallon,
vinbär, krusbär, björnbär och rönn

Ny lokal. Ulla Britt Bengtsson har ett stort sortiment av sylter, marmelader och drycker i sin lilla butik. En nyhet för i år är jordgubbsnektar.
Foto: Katarina Johansson

bär. Fläder har hon i trädgården, och
– Det är ocksåför att jag inte gör
hennes 85-åriga svägerska förser hen- så mycket av varje sort som jag kan
ne med blåbär och lingon. Ekologiska hålla ett så stort sortiment.
rabarber köper hon från Björnhyltans
Har du någon gång misslyckats
i Ambjörnarp och jordgubbar från med en smak?
Lundbergs i Dalsjöfors.
– Jag väl gjort sådant som det inte
– Till och med syltburkarna är varit så stor efterfrågan på. Jag kan
närproducerade, de kommer från inte låta bli att sylta pumpa, till exLimmared. Ska man vara miljövän- empel. Men jag har aldrig gjort nålig så bör man ju tänka på det som är got som jag inte kunnat sälja. Jag har
tyngst att frakta.
dessutom alltid provDet ekologiska tänsmakning på mina
kandet ligger i tiden,
produkter när jag är
och Ulla Britt var tiute. Folk vågar köpa
digt ute.
lite annorlunda sma– Jag brukar säga att
ker, om de får prova
först och känna att
det är synd att jag inte
är 20 år yngre, men
”det här var ju riktigt
hade jag börjat 20 år
gott!”
tidigare hade detta
Det kan bli lite exinte gått. Jag var titra spännande smaker
Ulla Britt Bengtsson
dig som jag var, och
framöver, Ulla Britt
var redan igång när
har nämligen varit på
vågen med ekologiskt och närpro- kurs ”för garvade marmeladkokare”
ducerat kom.
där deltagarna bland annat fick göra
rotsellerimarmelad med valnötter.
Prova annorlunda smaker
Vilka är dina egna favoriter?
Ulla Britt gör inga stora satser, ett
– Mina egenhändigt plockade
tjugotal burkar åt gången brukar det skogshallon är nog i särklass. Men
bli. Det gör att uppvärmningstiden rosenmarmeladen är också speciell,
blir kortare, och smak och färg be- och fläderblomsmarmeladen med civaras bättre, säger hon.
tron och färska fläderblommor.

” Folk vågar köpa lite
annorlunda
smaker om de
får provsmaka
först.”

Till Limemarmelad. Ulla Britt
klipper ut tygbitar med passande
mönster att sätta på locken till de
olika produkterna. Det har blivit
något av ett signum för henne.

Katarina Johansson

Välkommen till

Klev, Mårdaklev!

(EMBYGDSGÍRD s -USEILANTHANDEL
(ANTVERK 4RËDGÍRD s 0ROMENADSTIGAR
(EMBYGDSGÍRDENS,ANTHANDELNS ÚPPETTIDER
3ÚNDAGAR n KL n s $AGLIGEN n KL n
Grupper välkomna även andra tider efter ö.k. på tel. 0325-500 88.
MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

En bra bit av
Västergötland

Kontraster. Ulla Britt kokar
sin sylt på en blå 60-talsspis från
Ankarsrum. – Jag har aldrig sett
någon med den färgen någon annanstans, säger hon. Fläkten är
däremot av nyare modell.
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MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB

Tel. 0325-502 08 • 070-671 62 24

Vid nya huset. Både Ulrika och Mark Griffin är uppväxta på landet. Nu vill de ge dottern Ella en liknande
uppväxt i idylliska Mårdaklev.						
Foto: Katarina johansson

De är nyinflyttade i byn
Mårdaklev Mark kommer från
Doventry i England, Ulrika från
Stångeviken i Jämtland. Nu har
de flyttat till Mårdaklev som ligger ungefär mittemellan.

Mårdaklev
– Det är i och för sig längre till
England, men det går snabbare
att resa dit än till Jämtland, säger
Ulrika.
Det hela började med att Ulrika
åkte till England som au pair. Efter
några månader träffade hon Mark.
– Det var en klassisk historia: han
var storebror till en vän till mig.
I tio år bodde de i England, inn-

an de bestämde sig för att flytta till
Sverige med dottern Ella, som nu
är sex år.
– Vi ville att Ella skulle få växa
upp på landet, säger Ulrika.
– Och det är så dyrt med hus i
England. Ett liknande hus där som
det vi köpt här skulle ha kostat minst
fem miljoner kronor, säger Mark.
Saknar rugbyn
De kom till Sverige i april förra
året, och köpte huset i Mårdaklev
i september. De har funnit sig väl
till rätta. Ulrika har ett vikariat på
Ätranskolan, och Mark ett på SKAB,
Specialkarosser AB, också i Ätran.
Ella går på förskola, och börjar
skolan till hösten. Något som hon
själv tycker är lite märkligt:

– I England gick jag först på dagis
och sen på skolan när jag blev fyra.
Nu när jag kom till Sverige fick jag
börja dagis igen!
Ellas föräldrar tycker dock att det
var bra med en mjukstart, så att Ella
hunnit lära sig språket innan hon
börjar skolan. Nu pratar hon väldigt
bra svenska, och kan läsa på båda
språken.
Familjen trivs bra i Mårdaklev.
– Folk här är väldigt vänliga, och
har fått oss att känna oss välkomna,
säger Mark.
Två saker saknar dock Mark i
Sverige:
– Pubkulturen och rugbyn, jag
brukade spela rugby i England.
Katarina Johansson

Här firas traditionell midsommar
Mårdaklev Midsommarstång,

dragspel och ringlekar i trädgården till Klevs Hembygdsgård.
Mer svensk midsommar än så
kan det knappast bli.

Mårdaklev

– Hembygdsgårdens trädgård är
som vackrast just vid midsommartid, när vi har festen här, säger Aina
Nilsson, ordförande i arrangerande
Mårdaklevs naturskyddsförening.
Ett par hundra personer, främst
boende i trakten och sommargäster,
brukar komma till firandet, som börjar redan på midsommaraftons förmiddag med att stången kläs.
– Allmänheten är välkommen att
vara med och
hjälpa till!
På eftermiddagen reses
stången. Sedan
är det dags för
ringlekar till
dragspelsmuArrangör.
sik av Gunnar
Aina Nilsson
Dahlberg från
i Mårdaklevs
Håcksvik.
Naturskydds– Det är
förening.
nästan en nöd-

Midsommarfest i härlig miljö.– Vårt firande passar bra för
barnfamiljer, det är kort och intensivt, säger Aina Nilsson.  Foto: Privat

vändighet på en midsommarfest att
ha en bra dragspelare, säger Aina
Nilsson.
Tipspromenad och lekar
Förutom att dansa Små grodorna kan
besökarna gå tipspromenad, (längre
om vädret är fint, och kortare om det
regnar), leka skämtlekar som till exempel ”kasta boll i hink” och köpa
karameller i hembygdsgården.
– Festen brukar hålla på i två timmar ungefär, men är det fint väder sitter folk gärna länge i trädgården, den
är så vacker vid midsommartid.
Midsommarfesten är en tradition

sedan början av 1970-talet. Det var
då Naturskyddsföreningen fick hembygdsgårdens trädgård. Aina har varit med sedan starten.
– Det är två stora arrangemang vi
anordnar varje år, Klevdagen i maj
och så midsommarfirandet.
Dessutom sköter föreningen hembygdsgården och den gamla affären
vid Klev, samt trädgården.
Det är mycket att ta hand om?
–Ja, men vi är många som hjälps åt.
När vi vårstädade så var vi tolv damer
som städade inne i husen, och några
herrar som röjde i trädgården.
Katarina Johansson

Restaurang & Logi i 1600-tals miljö
fullständiga rättigheter

Logi Från 150:- per natt.
Öppet ons-sön f.r.o.m 16 juni
Välkomna att boka på tel. 0325-503 02
Håkan och Angela
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Evenemangskalender för
JUNI

Öxabäck 18. Öxabäcks bygdegård. EM-vaka Sverige–Spanien.

Mjöbäck 19. Fotboll A-laget.
Hallevi. Högvad–Hestrafors.

SÖNDAG 1/6

SÖNDAG 15/6

LÖRDAG 9/8

Mårdaklev 17. Fotboll Dam
A-laget. KFF–Brämhults IK.
Älekulla 17. Fotboll B-laget.
Svansjövallen. TÄFF–Gällstads
FK.

Öxabäck 09. Långås. Slåttergille.

Öxabäck 16. Fotboll B-laget.
Hagavallen. ÖIF–Rydal GoIF A.

MÅNDAG 2/6
Mjöbäck 19–21. Allsång.
Hagalund, Mjöbäck. Musik:
Gunnar, Henrik, Jonathan och Per.
Inträde 40:-. Kaffeservering.
Arr. Mjöbäcks Byalag.

TISDAG 3/6
Älvsered 19. Fotboll B-laget.
Älvsereds IP. BK Viljan/Älvéna–
Ullared IK U.

ONSDAG 4/6
Holsljunga 19. Fotboll A-laget.
Stråvi. Högvad–Rångedala.
Älekulla 19. Fotboll A-laget.
Äbyvallen. TÄFF–Hajoms IF.
Älvsered 14. Boule. ÄlvseredSvansjö 2.
Östra Frölunda 19. Fotboll
A-laget. KFF–Horreds IF.

FREDAG 6/6
Kalv 18. Backa Loge.
Nationaldagsfirande. Allsång med
Frank Nielsen och artister.
Mårdaklev Klevs Gästgiveri,
Kvarnen och Klevs lanthandel
öppna.
Öxabäck 19.30. Öxabäcks kyrka.
Musikgudstj med Martina-kören.

LÖRDAG 7/6
Öxabäck 15. Fotboll A-laget.
Hagavallen. ÖIF–Horred IF.

SÖNDAG 8/6
Östra Frölunda 17. Fotboll Dam
A-laget. KFF–Marbäck/Tvärred/
Vegby.
Öxabäck 16. Långås.
Friluftsgudstjänst.

TORSDAG 12/6
Öxabäck 15. Brokvarn.
Korvgrillning.

FREDAG 13/6
Älekulla 19. Fotboll A-laget. Svansjövallen. TÄFF–Björketorps IF.

LÖRDAG 14/6
Öxabäck 15. Fotboll A-laget.
Hagavallen. ÖIF–Kindaholm FF.
Öxabäck 18. Öxabäcks kyrka. Musik i sommarkväll. Leif
Karlsson, Anna-Carin Karlsson.

SÖNDAG 10/8
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.
Östra Frölunda 17. Fotboll Dam
A-laget. KFF–Örby FC.

MÅNDAG 16/6
Mjöbäck 19–21. Allsång.
Hagalund, Mjöbäck. Musik:
Gunnar, Henrik, Jonathan och Per.
Inträde 40:-. Kaffeservering.
Arr. Mjöbäcks Byalag.
Mjöbäck 19.00. Fotboll A-laget.
Hallevi. Högvad–Gällstad.

ONSDAG 13/8
Älvsered 14. Boule. ÄlvseredSvansjö 1.

FREDAG 15/8
LÖRDAG 5/7

LÖR 26/7– SÖN 3/8

TISDAG 17/6

Älvsered Cykelfest.

Mårdaklev 19. Fotboll A-laget.
KFF–Torestorp/Älekulla FF.

SÖNDAG 6/7

Marks kommun 13–19.
Konsthantverksrundan.
www.konsthantverksrundan.se

Kalv 19. Backa Loge.
Musiktävling. Folkdansare.
Kalv 19. Fotboll A-laget. KFF–
Viskafors IF.
Älekulla 19. Fotboll A-laget.
Äbyvallen. TÄFF–Rävlanda AIS.

SÖNDAG 27/7

LÖRDAG 16/8

FREDAG 20/6
Kalv 12. Backa Loge. Buffé.
14.30. Midsommardans.
Holsljunga 14. Midsommarfirande på Högelycke. Lotteri,
chokladhjul. På förmiddagen klär
vi stången.
Älvsered 15. Midsommarfirande
på Nabben.
Öxabäck 15. Midsommarfirande
på träningsplanen.

MÅNDAG 23/6
Öxabäck 19. Fotboll B-laget.
Hagavallen. ÖIF–Kindaholm FF.

ONSDAG 25/6
Kalv 19. Fotboll A-laget. KFF–
Kinnahults IF.

FREDAG 27/6
Älekulla 19. Fotboll A-laget. Äbyvallen. TÄFF–Rydboholms SK.

SÖNDAG 29/6
Håcksvik 14–17. Olofsbygget,
kaffeservering.
Öxabäck 16. Fotboll B-laget.
Hagavallen. ÖIF–Hajom IF.

JULI
ONSDAG 2/7
Kalv 19. Backa Loge. Taubeafton. C. Ågren, E. Moberg, K-G
Malm.

FREDAG 4/7
Öxabäck 19. Fotboll A-laget.
Hagavallen. ÖIF–Hajom IF.

Håcksvik 13–16.
Klockaregården, bonadsmålningar.
Håcksvik 13–16. Kvarnagården.
Håcksvik 14–17. Olofsbygget,
kaffeservering.
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.

ONSDAG 9/7
Kalv 19. Backa Loge. Visafton.
E. Bartholdsson, G. Siljebo.

SÖNDAG 13/7
Håcksvik 13–16.
Klockaregården, bonadsmålningar.
Håcksvik 14–17. Olofsbygget,
kaffeservering.
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.
Överlida Sommarmarknad.
Traditionella Högvadsracet.

ONSDAG 16/7
Kalv 19. Backa Loge. Irländsk
och svensk folkmusik.
www.myspace.com/viisa

FREDAG 18/7
Öxabäck 17. Fotboll B-laget.
Hagavallen. ÖIF–Kinnahult IF.

SÖNDAG 20/7
Håcksvik 13–16.
Klockaregården, bonadsmålningar.
Håcksvik 13–16. Kvarnagården.
Håcksvik 14–17. Olofsbygget,
kaffeservering.
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.
Ekomuseets dag.
Öxabäck 11–14. Prekebo. Besök
Prekebogummans boplats.
Mer info: Åke Andersson,
0320-592 73.

ONSDAG 23/7
Kalv 19. Backa Loge. Ted
Gärdestad-afton. A. Hjulström,
S. Jungman.

LÖRDAG 26/7
Kalv 10. Backa Loge.
Loppmarknad.
Öxabäck 18. Öxabäcks kyrka.
Helgmålsbön.

Holsljunga Friluftsgudstjänst. Se
predikoturerna i STT.
Håcksvik 13–16.
Klockaregården, bonadsmålningar.
Håcksvik 14–17. Olofsbygget,
kaffeservering.
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.

ONSDAG 30/7
Kalv 19. Backa Loge. Visafton.
Visgruppen KAL.

Kalv 19. Backa Loge. Konstmusik i
café. Arr: Kalvfestivalen.
Holsljunga Holsljungamarschen.
Knytkalas på Holsljunga festplats
efter marschen.
Holsljunga 15. Fotboll A-laget.
Stråvi. Högvad–Fristad.
Öxabäck Öxabäcksloppet
– terränglöpning för alla.
Mer info: 0320-593 51.

SÖNDAG 17/8

AUGUSTI

Håcksvik 16. Fotboll Dam
A-laget. KFF–Grönahögs IK.
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.

LÖRDAG 2/8

ONSDAG 20/8

Östra Frölunda 9.30 Hagavallen.
Mjöbäcks Sparbanks fotbollsturnering. Se annons sid 34.

SÖNDAG 3/8
Håcksvik 13–16.
Klockaregården, bonadsmålningar.
Håcksvik 13–16. Kvarnagården.
Håcksvik 14–17. Olofsbygget,
kaffeservering.
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.

ONSDAG 6/8
Älekulla 19. Fotboll B-laget. Äbyvallen. TÄFF–Rydboholms SK.
Öxabäck 08. Resa till Kinnagården. Anmälan: Kerstin
Sjönnerhem, 0320-560 72.

FREDAG 8/8
Kalv 19. Backa Loge.
Musiktävling. Dansband.

Öxabäck 18.45. Fotboll A-laget.
Hagavallen. ÖIF–Björketorps IF.

FREDAG 22/8
Kalv 19. Backa Loge.
Musiktävling. Körsångare.

LÖRDAG 23/8
Mjöbäck 19. Knytkalas.Hagalund
Mjöbäck. Dans. Inträde 100:-.
Anmälan till Marie 0325-342 59.
Arr Mjöbäcks Byalag.
Älekulla 15. Fotboll A-laget.
Svansjövallen. TÄFF–Öxabäcks
IF. Veckans match. Många roliga
aktiviteter. Se www.täff.se
Älvsered 16. Fotboll B-laget.
Älvsereds IP. BK Viljan/Älvéna–
Ätrans FF.
Öxabäck 18. Öxabäcks kyrka. Musik i sommarkväll. Mats
Wojidkow, Birgit Fast.
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Östra Frölunda 15. Fotboll Dam
A-laget. KFF–Bergdalen IK.

TISDAG 23/9
Öxabäck 17. Öxabäcks bygdegård. Medlemsmöte.

TORSDAG 25/9
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

LÖRDAG 27/9
Håcksvik 15. Fotboll A-laget.
KFF–Öxabäcks IF.

SÖNDAG 28/9
SÖNDAG 24/8
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.
Surströmming.
Östra Frölunda 17. Fotboll
A-laget. KFF–Hajoms IF.

FREDAG 29/8
Kalv 19. Backa Loge.
Musiktävling. Final.
Mjöbäck 18.30. Fotboll A-laget.
Hallevi. Högvad–Bergdalen.
Östra Frölunda 18.15. Fotboll
Dam A-laget. KFF–Svenljunga IK.

LÖRDAG 30/8
Öxabäck 15. Fotboll A-laget.
Hagavallen. ÖIF–Rydboholms SK.

SÖNDAG 31/8
Håcksvik 14. Utflykt. Samling vid
Olofsbygget.
Älekulla 18. Fotboll B-laget.
Svansjövallen. TÄFF–Örby.
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.
Surströmming.

SEPTEMBER
TORSDAG 4/9
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

FREDAG 5/9
Öxabäck 16–17. Öxabäckshallen.
Bordtennis – vintersäsongstart.
Älekulla 18.15. Fotboll A-laget.
Äbyvallen. TÄFF–Viskafors IF.

LÖRDAG 6/9
Mårdaklev 15. Fotboll A-laget.
KFF–Sätila SK.
Öxabäck Brokvarn.
Brokvarndagen. Se annons.

SÖNDAG 7/9
Kalv 14–18. Backa Loge.
Säsongsavslutning. Sommarcafé.

TORSDAG 11/9
Holsljunga 17.45. Fotboll A-laget.
Stråvi. Högvad–Limmared.
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.
Älvsered 17.30. Fotboll B-laget.
Älvsereds IP. BK Viljan/Älvéna–
Långås IF.

Holsljunga15. Fotboll A-laget.
Stråvi. Högvad–Sjömarken.
Älekulla 11. Fotboll B-laget.
Svansjövallen. TÄFF–Horreds IF.
Älvsered 13. Fotboll A-laget.
Älvsereds IP. BK Viljan/Älvéna–
Ätrafors.
Älvsered Pensionärsdans i
Älvsered bygdegård.

TORSDAG 30/10
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

NOVEMBER
TORSDAG 6/11
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

TORSDAG 13/11
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

TORSDAG 20/11

LÖRDAG 13/9

Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

Öxabäck 10–16. Två Skyttlar.
Hantverksjul. Mer info: Vanja
Svensson, 0320-460 58

TORSDAG 11/12
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

SÖNDAG 14/12
Öxabäck 10–11. Långås. Jul på
Långås.

TORSDAG 18/12
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

SÖNDAG 21/12
Älvsered 13–17. Ulvanstorp.
Julöppet.

Älvsered 14. Fotboll A-laget.
Älvsereds IP. BK Viljan–IF Älvéna/
Slättåkra IF.
Öxabäck 15. Fotboll A-laget.
Hagavallen. ÖIF–Rävlanda AIS.

OKTOBER

Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

SÖNDAG 14/9

TORSDAG 2/10

SÖNDAG 30/11

Älekulla 11. Fotboll B-laget.
Äbyvallen. TÄFF–Dalstorps IF.

Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

TISDAG 16/9

FREDAG 3/10

Öxabäck 19. Öxabäcks församlingshem. Kyrkokören börjar igen.

Håcksvik 19. Håcksviks bygdegård. Sång och soppa.
Arr. Bygdegårdsföreningen.

Mjöbäck 15–17. Julbazar.
MjöbäcksGården.
Lotterier, besök av tomten m.m.
Arr. Mjöbäcks Byalag samt
Mjöbäcks Bygdegårdsförening.
Älvsered Pensionärsdans i
Älvsered bygdegård.

Onsdagar
15. Öxabäckshallen.
Stavgång.
Tisdagar och torsdagar
9.30. Boulebanan i Öxabä
ck.
Bouleträning sommarsäsong.

Älekulla 15. Fotboll A-laget.
Äbyvallen. TÄFF–Kindaholms FF.
Öxabäck 15. Fotboll A-laget.
Hagavallen. ÖIF–Kinnahult IF.
Bollarace.

DECEMBER

Torsdagar
17–21. Lindäng, Skene.
Bouleträning vintersäson
g.

TORSDAG 9/10

LÖRDAG 6/12

ONSDAG 17/9
Älvsered 14. Boule. ÄlvseredMjöbäck.

TORSDAG 18/9
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.
Öxabäck 15.30. Öxabäcks församlingshem. Barnkören börjar.

FREDAG 19/9
Öxabäck 19. Fotboll A-laget.
Hagavallen. ÖIF–Hyssna IF.

SÖNDAG 21/9
Mårdaklev 15. Fotboll A-laget.
KFF–Björketorps IF.
Älekulla 15. Fotboll A-laget.
Svansjövallen. TÄFF–Sätila SK.

TORSDAG 27/11

SÖNDAG 5/10

Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

TORSDAG 16/10
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

FREDAG 17/10
Öxabäck 19. Bygdegården.
Filmkväll.

TORSDAG 23/10
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.

SÖNDAG 26/10
Älvsered Pensionärsdans i
Älvsered bygdegård.
Öxabäck 15. Öxabäcks bygdegård. Kafferep med Marion Sigge
och Sabina Henriksson.

TISDAG 28/10
Öxabäck 17. Öxabäcks bygdegård. Kaffeservering och Bingo
med stort B.

TORSDAG 4/12
Älvsered 14–16. Torsdagsträffen
Solhem.
Öxabäck 10–16. Två Skyttlar.
Hantverksjul. Mer info: Vanja
Svensson, 0320-460 58.
Öxabäck 17. Öxabäcks bygdegård. Marks Lucia, Inga-Britts julbord. Dans till Folkes orkester.

SÖNDAG 7/12
Älvsered Tomtepromenad.

ÖXABÄCKS PRO
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Jan Nielsen
är kanslist på Ätradalens
Golfklubb i Mårdaklev.

Vad har ni för nyheter i år?
– Vi har en ny pro, Kalle El
Anmari, som vi delar med
Hofgårds Golfklubb, och en ny
greenkeeper, Marcus Nilsson. Vi
har investerat i grejer till greenerna, för att få bättre kvalitet på
dem, och dessutom har vi kört
igång med en nybörjarkurs för
ungdomar 7-16 år, Golf & lek.
Hur många medlemmar har
ni i klubben?
– Cirka 700. Vi har fått ett 60-tal
nya medlemmar hittills i år.
Många golfbanor har problem med ekonomin, hur
går det för er?
– Vi går runt, men det finns
inte så mycket pengar att satsa
på något nytt, så medlemmarnas ideella arbete är väldigt
viktigt för oss. Veteranerna gör
ett stort jobb. Medlemmar har
också dragit igång ett konstlotteri, med priser de gjort själva.
Pengarna från lotteriet ska gå
till ungdomsverksamheten.
Och sponsorkommittén har
gjort ett bra jobb med att hitta
sponsorer. Dessutom har bankommittén och frivilliga färdigställt drivingrangen med
nya plattor, samt börjat renovera bunkrarna.
Hur går det med era stugor?
– Förra säsongen var inte så bra,
i och med att gästgiveriet inte
var öppet. Nu i år har de öppnat igen så de som övernattar
kan få mat.
Vilka är det som hyr stugor
här?
– Det är mest golfare, men en
och annan Ge-Kåskund blir det
också.
Vad är det som är så roligt
med golf?
– Dels att man kommer ut och
rör på sig, och dels den sociala gemenskapen, den är väldigt
viktig! Och att man kan spela
med varandra oavsett hur duktig man är, tack vara handicapsystemet.
Vad har du själv i handicap?
– 16,8, så jag ligger ungefär på
medel.
Katarina Johansson

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 cashoperated 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 ...

Golfare och bussresor. De nya gästgivarna på Klev ordnar mat
både till golfspelare, bussresor och allmänhet i gästgiveriet, som har
anor från 1600-talet (och en trollskog runt knuten).
Foto: Katarina Johansson

Nya krögare på
anrikt gästgiveri
Angela och Håkan Helgesson bjuder på
både svenska och asiatiska rätter
Mårdaklev Entrecote, kokt lax
och fläskfilé. Men också kycklingwok och Shanghai lumpia
med pancit. Både Sverige och
Asien är representerade på menyn på anrika Klevs Gästgiveri.

Mårdaklev

En bra bit av
Västergötland

–Shanghai lumpia är tunna rullar
med köttfärs, och pancit är wokade nudlar med grönsaker och kyckling, förklarar Angela Helgesson,
som ursprungligen kommer från
Filippinerna. Nu driver hon tillsammans med maken Håkan Klevs
Gästgiveri.
Krögarparet tog över gästgiveriet i höstas. Då hade det hållit stängt
nästan ett år efter att den förre arrendatorn blivit sjuk. Att Håkan och
Angela tog över var välkommet i bygden, som saknat sitt gästgiveri.
– Alla frågar om vi trivs, och vill att
vi stannar kvar, säger Angela.
– Och vi trivs bra, alla är så trevliga. Det är lättsammare folk här än
uppe i Östergötland, säger Håkan.
Där drev makarna tidigare slusskafé, i Norsholm vid Göta Kanal.
De blev uppsagda efter 22 år då kanalchefen ville göra förändringar i
verksamheten, och när de letade efter någon liknande verksamhet hittade de gästgiveriet i Mårdaklev. De
flyttade hit med barnen Kevin, nio
år och Jamel som är fjorton.

Utflyktskorgar med fika
Nu kör de sin första sommarsäsong,
och de kommer, till skillnad mot tidigare gästgivare, att ha öppettider
och inte bara bokningar.
– Vi gör också i ordning utflyktskorgar, till dem som vill gå och titta
på utsiktspunkten här ovanför och
ta med fika, säger Håkan.
Till utsiktspunkten är det inte
långt, cirka tio minuters promenad.
På vägen dit finns Trollskogen.
– Man måste knacka på första trädet för att varsko vättarna och trollen
att man kommer, säger Håkan.
Håkan och Angela har också planer på att anordna mc-träffar, något de var berömda för i Norsholm.
Till att börja med blir det en träff i
sommar.
De har även hand om golfklubbens
kiosk, samt står för maten till dem
som övernattar i golfklubbens stugor,
och till de bussresor som kommer för
att titta på hembygdsgården.
Det låter som om ni har fullt
upp?
– Ja, har vi nattgäster så börjar vi
klockan sex på morgonen och håller
på till elva på kvällen. Men det brukar
bli någon lugn stund på dagen, när
man kan sitta ner, säger Håkan. Och
det är bättre att ha mycket att göra. I
januari och februari, när det är lugnt,
då blir man rastlös istället.
– Och vi har god hjälp av våra
barn, säger Angela. De är duktiga
på att hjälpa till
Katarina Johansson

TRIVSELBYGDEN • 2008

27

Ingegerd jobbar hemma
Med distansarbetet slipper Ingegerd långa resor
Älekulla Hon bor i Älekulla och
jobbar som datakonsult på företaget IBS i Göteborg. Men
resvägen till arbetet är 0 km.
Ingegerd Stensson arbetar nämligen på distans.

Älekulla
– Distansarbete är perfekt för mig,
säger hon. Man tjänar mycket tid
på att slippa pendla, speciellt på vintern, när det är mörkt och halt och
dåliga vägar.
Tidigare jobbade Ingegerd på en
arbetsplats där hon hade dataansvaret.
– Då var jag borta jämt. När barnen var små var det skönt att gå över
till hemarbete, att kunna ligga i sängen ända tills det var dags att börja
jobbet.
Ingegerd har jobbat på distans i 14
år. Nu är barnen större, men de håller
på med hästar och behöver skjuts till
träning och tävlingar. Att Ingegerd
kan flexa i sitt arbete passar bra.
– De senaste två åren har jag jobbat på ett stort projekt, ett samarbete
mellan Sverige, Norge och Portugal.
I Portugal görs dataprogram som jag
sedan testar. Det går bra att göra även
på kvällarna.
Är det inte svårt att ha disciplinen att jobba när man är hemma?
– Vissa kan nog tänka ”jag ska
bara sätta på en maskin tvätt först”,
men det har jag inga problem med.
Risken är snarare att det kan bli lite
mycket arbete ibland. Om du frågar
mina barn kan de nog tycka att jag
sitter för mycket vid datorn.
Börjar tidigt
Ingegerds arbetsdagar börjar klockan
sex på morgonen. Då håller hon på
ett par timmar, går ut och ger hästarna mat, och jobbar igen.
– Just nu jobbar jag mot en deadline och håller på nästan dygnet runt,
men annars är det bra att ha eftermiddagen och kvällen fria till att
göra annat.
Saknar du inte arbetskamrater?
– Nej, jag är inne en del på kontoret i Göteborg, och vi har kontakt via
mejl och telefon. Det är fler och fler
på IBS som jobbar hemifrån, i alla
fall delvis. Så länge vi sköter våra jobb
och allt flyter är det inga problem.
Det är mycket frihet under ansvar.
Ett problem finns med hemarbe-

Slipper resa. Ingegerd Stensson i Älekulla trivs med distansarbetet.– Man blir bortskämd. Att jobba sju till fyra på en fabrik, det skulle
inte passa mig. 					
Foto :Katarina Johansson

tet: de dåliga kommunikationerna.
Under stormarna Gudrun och Per var
ström och telefonförbindelser borta
i flera dagar.
– Det jag önskar nu är att kom-

Bor: Lyckorna,
Älekulla.
Familj: Man och två döttrar.
Fritiden: Barnen och deras
hästar, trädgården.
Senast lästa bok: En Sidney
Sheldon, jag minns inte vad den
hette..
Senast sedda film: Arn.
Lyssnar på: Allt möjligt, gärna
Lugna Favoriter.
Viktigt i livet: Att man får planera sin egen tid.

Katarina Johansson
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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 south-eastern 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

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.
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.
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FAKTA

Ingegerd
Stensson

munen ser till att bredbandsnätet blir
utbyggt och att telefonerna fungerar, så att fler får möjlighet att arbeta hemma.

ÄLEKULLA
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Är du pensionär?

Och vill veta mer om internetbanken?
En träff 17 juni och en 20 augusti, ev. ﬂer vid behov.
Plats: Sparbankens lokal. Vi startar med frukost
8.30 och avslutar ca 10.00.
Sparbanken bjuder på frukost och information.
Förfrågningar och anmälan till
Anders Trulsson, 0325-327 06.

Enda banken med huvudkontor och uttagsautomat i

TRIVSELBYGDEN
Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se · info@mjobackssparbank.se
0325-327 00 · Fax 0325-327 01 · Box 4025, 512 04 Överlida
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Rotekamp. Den tredje
lördagen i augusti varje år
anordnas rotekamp i Älekulla.
25-30 lag med tio personer i varje
tävlar i olika grenar, som skiljer sig
åt från år till år. Deltagarna
kommer både från bygden och
utifrån, och tävlingen, som
arrangeras av sex privatpersoner,
avslutas med fest och prisutdelning i skyttepaviljongen.
Pengarna som kommer in går
oavkortat till affären i Älekulla.

Älekulla

Foto: Micael Segelöv

Bo Larsson
är ledare i ungdomsfotbollen i Svansjö (Älekulla, Torestorp och Öxabäck)
som utsetts till ”Årets ungdomsledare i Mark 2007”.

Hur känns det att ha fått en sådan utmärkelse?
– Det är fantastiskt roligt när det man gör blir uppmärksammat!
Hur jobbar du som ledare?
– Jag vill att ungdomarna ska bli tekniska och hjälpa varandra. Tekniken
är en viktig bit, och jag gillar själv att ”lattja med trasan”.
Du har spelat länge själv?
– Ja, jag har spelat i 41 år. Jag var över 50 när jag spelade min sista
match.
Hur mycket tid lägger du på fotbollen?
– Det blir många timmar. Både med P14-laget som jag tränar, jag är anställd som zonkapten i Markzonen av Västergötlands Fotbollsförbund,
och sen går jag på de flesta seniormatcherna också. Så nu är det träning
eller match nästan varenda dag.
Vad betyder fotbollen för dig?
– Den betyder mycket, jag är ju uppväxt med fotboll. Det är en bra gemenskap, och härligt att sitta i omklädningsrummet och tjôta.
I seniorfotbollen har Älekulla just gått ihop med Torestorp till
TÄFF, hur kommer det sig?
– Det blev lite för dåligt med killar som tränade, framför allt på vinterträningarna, och Älekulla tappade spelare som flyttade. Det känns jättebra med sammanslagningen, och jag tror att det är helt rätt.
Ni har en egen låt också?
– Ja, TÄFF-låten, med Hasse Svedberg som kompositör. Den släpptes
på en fest i april. Det är inte så vanligt med en kamplåt i ett så här litet
lag, så det är väldigt roligt.
Hur kommer det att gå för TÄFF?
– Jag är optimist, och tror att vi kan vara bland de fyra främsta i division
fem. Är bara stämningen god så kommer framgången. Nu har vi fått
tillbaka två spelare ifrån Älekulla som har spelat i Allsvenskan, Jimmy
Paulsén (IFK Göteborg) och Andreas Nicklasson (Elfsborg). Och vi har
ytterligare en spelare som spelat i Elfsborg tidigare, Mikael Persson. Att
de är med betyder mycket för suget runt fotbollen, och de yngre ser upp
till dem och lär sig av dem, så det kan bli riktigt spännande.
Lilla Älekulla har fått fram många bra spelare, hur kommer det
sig?
– Det kan jag inte riktigt svara på, men spelarna här har alltid fått börja
tidigt i seniorlag, så de har fått lära sig att ta för sig.
Vad har du för önskningar inför framtiden?
– Jag har en dröm om att få inomhushallar med konstgräs i närheten,
gärna en i Mark och en i Mjöbäck-Överlidatrakten. Det skulle betyda
oerhört mycket för ungdomarna att kunna träna året om. De ungdomar som bor på orter med inomhushallar blir bättre spelare för att de
kan träna mer.
Katarina Johansson

GLASKLART!
GL:s Fönsterputs
så klart!
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En bra bit av
Västergötland
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Patriks yrke ligger i tiden
Han arbetar som stressterapeut
Älekulla Idag räcker det inte
att sköta ett arbete och att vara
en bra förälder. Man ska ha en
intressant fritid, äta sunt, träna,
se bra ut och ha de rätta kläderna. Stressterapeut Patrik
Kristoffersen har mycket att
göra.

Älekulla
– Det blir mer och mer legitimt att
erkänna att man är stressad, nu pratas det så mycket och öppet om utbrändhet, säger han.
Patrik gick en distansutbildning
till stressterapeut på Sverigehälsan i
Malmö. Han blev färdig med utbildningen våren 2007, och har sedan
dess arbetat med sitt eget företag i
stresshantering, Stressbyrån, parallellt med arbete på snickerifabrik.
–Stressbyrån är
fortfarande i uppbyggnadsskedet. Nu
gäller det att marknadsföra den, så att
folk vet vad jag håller på med.

En annan del av arbetet är information. Patrik föreläser och håller kurser på ett friskvårdscenter i
Kinna, där han också har lokaler till
Stressbyrån.
– Den tredje delen är företag. Jag
ska börja rikta mig till större företag,
där jag jobbar med den psykosociala arbetsmiljön. Jag har satt ihop ett
koncept med frågor till de anställda
där jag tar reda på hur det ser ut med
bland annat kamratskap och medbestämmande på företaget. Det kompletteras med enskilda samtal och
föreläsningar i grupp.

Kropp och själ hänger ihop
Patrik säger att det hela tiden
handlar om ett lärande i yrket.
– Utbildningen är grundläggande,
och sedan får man specialisera sig. Jag
vet inte än vad jag vill ha min spetskompetens på, men jag funderar på
att jobba med kost och näring.
Kropp och själ hänger
ihop, säger Patrik. Får
man inte rätt näring blir
man mer stressad, ofta
utan att man vet varför.
Kaffe och tobak är också ämnen som spär på
Tre delar i arbestressen.
tet
– I Asien har man
känt till det där länge.
Patriks arbete kan
Där har man sett kropdelas upp i tre olipen som en helhet, menka delar: Den första
talt och fysiskt, i ett par
är den individuella
tusen år. Här har vi just
stresshanteringen.
börjat tänka i de banor– Då hjälper man
na.
personer i ögonPatrik Kristoffersen
Vad är viktigast att
blicket och ser på
tänka på om man känlivsstilen, om det är
ner sig stressad?
relationsrelaterad el– Det viktigaste är att man går in
ler yrkesmässig stress. Jag jobbar olika med olika personer. Om det till i sig själv och ser vad det är som gör
exempel är dålig självkänsla som är en stressad: ”Jag behöver trappa ner
problemet så arbetar jag mycket med på det här och sortera bort det här.”
De flesta av oss har också en benämental träning.

”De flesta av
oss har en benägenhet att
mäta allt i bra
eller dåligt.
Kan man bortse från det
blir det lättare
att känna tillfredsställelse.”

stressterapeut. Patrik Kristoffersen, här med dottern Lea, arbetar med stresshantering. Han driver
företaget Stressbyrån i Kinna som arbetar både med enskilda och med företag.
Foto: Katarina Johansson

genhet att värdera, att mäta allt i bra
eller dåligt. Det är ett stort dilemma,
för man tolkar oftast saker negativt.
Kan man bortse från det blir det lättare att känna tillfredsställelse i sig
själv och att acceptera andra.
Blir du själv stressad någon
gång?
– Ja, absolut! På ett vis är det ju lättare att förklara för andra hur de ska
göra. Men i utbildningen jobbade vi
mycket med oss själva, så nu vet jag
vad det beror på att jag känner mig på
ett visst sätt, och det hjälper mig.
Katarina Johansson

FAKTA

Patrik Kristoffersen
Bor: Brastorp, Älekulla.
Familj: Hustrun Tina och barnen Fabian, 10 år och Lea, 1 1/2 år. 
Ålder: 34 år.
Yrke: Stressterapeut och snickare.
Intressen: Jag brinner för teater och skådespeleri, och har jobbat som
skådespelare på High Chaparral. Andra intressen är ishockey, snickra
på huset och att vara med familjen.
Lyssnar på: Lars Winnerbäck och Bo Kaspers Orkester.
Senast lästa bok: Da Vinci-koden
Senast sedda film: The minus man.
Bra egenskap: Bra på att lyssna.
Dålig egenskap: Dåligt tålamod.
Viktigt i livet: Att kunna vara nöjd utan att värdera allting.

Älekulla

Rådgivning,
sparande och
placeringar.
Ring och boka tid
med Anders Trulsson
0325-327 06.

Praktfull kaktus.
Hemma hos Ella och Lennart
Karlsson i Älekulla hänger den
här vackra bladkaktusen.
Egentligen är det Ella som sköter
om den, men Lennart har också
gröna fingrar även om han mest
fixar i trädgården. – Den finaste i
hela Älekulla, enligt byalagets
ordförande Margaretha
Håkansson.
Foto: Katarina Johansson

RING...
när
solen
tittar
in!

Enda banken med huvudkontor och uttagsautomat i

TRIVSELBYGDEN

070-535 01 83

eten!
Utför även snickeriarb

Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se · info@mjobackssparbank.se
0325-327 00 · Fax 0325-327 01 · Box 4025, 512 04 Överlida
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Tel. 0325-313 80
Älvsereds Shoppingcenter

Dagens Rätt
À la carte
Café

Avkopplande. – Det är en total själslig avkoppling att meditera, säger Eva-Britt Andersson, en av initiativtagarna till Helg för eftertanke, som hölls på Ulvanstorp i våras.
Foto: Katarina Johansson

Trumresor och tystnad
I Älvsered hölls en helg i eftertankens tecken

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

Öppettider

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

Tempot i dagens samhälle ökar

åldrarna 25 år och uppåt.
en talking stick, en symbol som går
På programmet stod bland annat laget runt. Den som håller talking
meditation, yoga och trumresor, un- sticken har ordet, och ingen får lov
der ledning av Theodor Lindgren, att avbryta.
som även håller kurser
– Annars blir det
i att tillverka sina egna
lätt så i en grupp att
trummor.
vissa tar över och praVad är en trumtar mest, här får alla
resa?
sitt talutrymme.
– Det är en gamUnder helgen ägnaÄlvsered
mal shamansk tradides också tid åt tysttion som går ut på att
nad, Walk in silence.
I fem timmar skulle
– Det handlar om att lära känna sig spela trummor i moalla vara tysta för att
själv. Man lever bara en gång, och noton takt, och gå ner
kunna blicka inåt, i sig
man måste försöka göra något bra i djup meditation, säEva-Britt Andersson
själva.
av det, säger Eva-Britt Andersson, ger Eva-Britt. Det är
– Det blev en otrolig
en av initiativtagarna till samman- en mäktig upplevelse som ger en inre utgemenskap under helkomsten.
gen, säger Elisabeth Andersson, som
Det började för tio år sedan. Eva- veckling.
var med på sammankomsten. Och
Britt arbetade tillsammans med
efteråt fick man en enorm energi, jag
Theodor Lindgren från Långås. När Talking stick ger ordet
Ulvanstorps tunnbrödsbageri i sam- Eva-Britt poängterar att det är viktigt lever fortfarande på det.
ma veva startade diskuterade de att med tryggheten i gruppen.
– Den här gruppen kändes to- Total själslig avkoppling.
hitta på någon aktivitet där. Åren
gick, och slutligen kom de till skott taltrygg, man kunde säga vad som Eva-Britt tyckte också att helgen var
och samlade en grupp på tio perso- helst, och det var ingen som ifråga- mycket givande, och säger att gruppen redan har planerat en fortsättner för en helg i återhämtningens satte det.
För att alla i gruppen ska få lika ning till hösten. Då tar de inte in
tecken. Deltagarna var en blandad
grupp, med både män och kvinnor, i stor möjlighet att prata användes några nya medlemmar, man kan inte
vara för många på en sådan träff. Men
Theodor Lindgren anordnar även
andra liknande grupper om önskemål finns.
Det här med meditation är inget
nytt intresse för Eva-Britt.
– Jag har nog alltid varit en sökare. Jag gick en transcendental meditationskurs redan i början på åttiotalet, och nu mediterar jag en gång
i veckan, vi är en grupp här i byn
som träffas hos varandra. Jag är helt
övertygad om att alla skulle må bra
Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65
av att meditera, det är en total själslig avkoppling.
Är människor mer öppna idag
för den här typen av upplevelser?
– Folk har nog lite mer kommit
till insikt om att livet handlar om
mer än det materiella. Nu kan man
Blommor för alla!
köpa det man vill ha direkt, men man
blir inte lyckligare för det, säger EvaBritt, och citerar den amerikanska
författaren Agnes Reippler: ”Det är
Krukor, rosor, buskar, perenner, arrangemang, binderier,
inte lätt att finna lyckan inom sig,
stor sortering sommarplantor och amplar.
och det är helt omöjligt att finna den
VÄLKOMNA till Älvsereds Shoppingcenter!
någon annanstans.”
hela tiden. Fler och fler reagerar mot detta och försöker
på olika sätt finna sig själva. I
Älvsered hölls i våras en Helg
för eftertanke, med meditation
och trumresor.

”Man lever
bara en gång,
och man måste försöka
göra något
bra av det.”

Stressgrading

Blomboden

Säsongens Blommor

ÖPPET: Vardagar 10-18 · Lördag 10-15 · Söndag 12-16 · TEL: 0325-311 10

Katarina Johansson
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Några frågor

En bra bit av
Västergötland

30
1978 – 2008

Telefon 0325-317 00 · www.centramec.com
Mårdaklevsvägen 24, SE-310 63 Älvsered

Bosse och Marita Bengtsson
på Ulvanstorps Tunnbrödsbageri har anlagt en naturstig och fått diplom för
sin verksamhet av Ekomuseum Nedre Ätrada

Berätta om naturstigen!
– Stigen är cirka två kilometer lång och går över Högsjö mosse. Där
finns sällsynta blommor, som klockljung och gulorange myrlilja, och
tjärnen Kalven som är full av näckrosor. Vi har byggt ett utkikstorn
vid mossen, där man kan se älg och mycket fåglar, bland annat orrspel
och tranor på våren.
Hur kommer det sig att ni har fått diplom?
– Diplomet delas ut av Eko-museum Nedre Ätradalen, där vi ingår som
ett av 72 besöksmål. De delar varje år ut ett diplom för god landskapsvård, och i år fick vi det. I motiveringen står att Ulvanstorp fick diplomet för att vi sköter markerna i harmoni med verksamheten i ekologisk
anda, och för att vi genom åren röjt fram det gamla kulturlandskapet
så att byggnaderna inramas av öppna
hagar med betande djur. Att vi anlagt
naturstigen spelade också in.

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!

Hur känns det?
– Det känns väldigt bra att få erkänsla
för jobbet vi lagt ner. Vi har hållit på
länge och skött åkrarna och alltid jobbat ekologiskt. Vi blev kravcertifierade i april, och nu har vi kommit med i
Naturguide Falkenberg, turistföreningens broschyr med 16 pärlor från kom- Snitsel? På ett tunnbrödsbageri är det naturligtvis lock
munen. Det är också väldigt roligt.
till surströmmingsburkar som
Är det mycket arbete med marvisar vägen runt naturstigen.
kerna?
– Ja, det är mycket röjning och rensning. Vi börjar komma ikapp efter stormarna nu. På markerna finns
mycket blommor, som till exempel slåttergubbe och knägräs, och gott
om fjärilar. Vi har åtta köttdjur, främst för att hålla markerna öppna.
Vad har ni mer på gång framöver?
– Vi har planer på att ordna en grillplats vid naturstigen, och ska bygga ett nytt och bättre kök till caféet. Sen kommer det alltid nya idéer
efterhand.
Katarina Johansson

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

Alexander håller i fritidsgården
Älvsered Alexander Lind är ledare för fritidsgården i Älvsered, som har
öppet varje onsdagkväll under skolterminerna. Verksamheten startade sommaren 2007. – Då planerade jag att söka fritidsledarlinjen på Viskadalens folkhögskola, och när styrelsen i Älvena frågade om jag kunde tänka mig att ta
hand om fritidsgården tackade jag ja, säger Alexander. Till fritidsgården kommer killar och tjejer i åldern nio till tolv år och håller på med olika aktiviteter,
till exempel Polis & Tjuv, pingis, biljard eller som på bilden, fotboll.
Foto: Katarina johansson
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DIN BIL- &
BILPLÅTVERKSTAD
Köper och säljer bilar och däck!

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT

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

Trivs nära
naturen
Konstnären Esa flyttade till Älvsered
Älvsered Konstnären Esa

SIGVARD FRANSSONS EL AB
”Problem med elen? Vi fixar felen!”
Tel.

0325-313 10

Mobil:

Sigvard 070-638 64 87
Patrik 070-563 53 18
Andreas 070-200 86 45

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered
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Toivonen har bott i Älvsered i
fyra år, men är fortfarande mest
känd i sina gamla hemtrakter i
Gävle och Sandviken.

Älvsered
– Här är jag relativt ny i krokarna
ännu, säger han.
Esa Toivonen är uppväxt i Sandviken, och har bott i bland annat
Tyskland och Stockholm. När han
och hans fru Eunice Vidals sökte nytt
boende för fyra år sedan ville de bo
på landet, nära Göteborg och nära
havet och naturen.
– Älvsered har ett bra läge, allt
finns här.
Eunice håller med:
– Vi kände oss väldigt välkomna
när vi kom hit, vi blev mottagna med
värme och hjärtlighet så vi känner
oss hemma här.
Esa, som främst målar i akryl, har
haft flera stora och kritikerrosade utställningar, bland annat i Sandvikens
konsthall och i Stadshuskuben i
Falkenberg. Han har inte släppt kontakten med sin tidigare hembygd.
Under våren visades utställningen
Viskningarnas stad i Gävle. Där tolkar Esa den chilenske poeten Roberto
Farías Vera, som skrivit om sitt första
möte med Sverige.
Esa finns även representerad i kyrkan i Brynäs, där hans tavlor om pas-

sionshistorien visas varje fasta, och
han deltar årligen i både i Sandvikens
och i Svenljungas konstrundor.
Novellsamling inspirerade
Esa arbetar även tillsammans med
sin fru Eunice, som till exempel i
utställningen om den mexikanske
författaren Juan Rulfo i Sandviken
förra hösten.
– Han är skaparen av den magiska realismen, och mycket känd
i Latinamerika. Det var via Eunice
jag fick höra talas om honom, och
jag gav mig in i projektet innan jag
hade läst något av honom.
Esa målade tavlor utefter Juan
Rulfos novellsamling En slätt i lågor, och Eunice som själv från början
kommer från Mexiko, gjorde installationer på samma tema.
När Esa målar till en utställning
gör han flera målningar i taget.
– Jag har en skiss i början som jag
utgår ifrån, sen blir det ofta något helt
annat till sist. Jag vill få in poesi i verken. Man känner att bilden är klar
när den får någon sorts täthet.
Motiven är ofta ensamma människor eller par. Men Esa målar
även landskap och stilleben, och
ibland djur.
– Det är mycket vardagsstämningar, figurer i olika rum. Reseskildringar
återkommer också ganska ofta.
Deltar i Ekomuseum
Esa har sin ateljé i hemmet i Älvsered,

och för första året ingår den nu i
Ekomuseum Nedre Ätradalen. Så
det finns möjlighet att se Esas tavlor
och Eunices installationer, bara man
ringer innan.
– Det är ”knacka-på-öppet”, man
måste höra av sig så att vi är hemma.
Esa har planer för lång tid framöver. Till hösten kommer eventuellt Viskningarnas stad att visas i
Södertälje, i december blir det en utställning i Gävle med nutidens stress
som tema, och nästa år är det dags
för utställningar i Stadshuskuben i
Falkenberg, samt i Gävle och Hofors.
– Jag är lite lat, så jag måste ha
saker inplanerat. Det funkar bättre då.
Katarina Johansson

ÄLVSERED
Bygdens lokala sågverk
kkk"aUU"gY

VÄLKOMMEN

till en välsorterad lanthandel!
OMBUD FÖR:
•
•
•
•
•
•

Sverigelotten
Svenska spel
Bingolotto
Harry Boy
Apoteket
Systembolaget

• Kontantkort,

mobil

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

Hässelborgs Livs
Älvsered • Tel. 0325-310 11

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 zwischen
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
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DIN

LOGISTIKPARTNER
www.b-linc.com
Latinamerikanskt motiv. Esa Toivonen målar
ofta motiv från sina resor. – Jag går efter humöret när
det gäller vad jag ska måla, säger han.
Foto: Katarina Johansson

Kreativt par. Esa målar, och Eunice gör installationer. Tillsammans har de bland annat gjort en utställning
om den mexikanske författaren Juan Rulfo.

FAKTA

Esa Toivonen
Bor: Älvsered.
Familj: Frun Eunice Vidals och hennes två barn,
Carola, som bor i Stockholm och Victor, som pluggar
i Göteborg.
Bakgrund: Gått konstutbildning på folkhögskola
i Gävle. Debuterade 1979. Har haft utställningar i
bland annat Sandviken, Gävle, Stockholm, München
och Falkenberg. Har fått stipendier av bland annat
Hallands Konstförening.
Fritid: Film, konserter, resor.
Läser: Just nu Låt tistlarna brinna av Yassar Kemal.
Film: Jag har ganska blandad smak, Parfymen är en
favorit.
Bra egenskap: Ganska lugn.
Dålig egenskap: Lat.

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

Ljuset och skuggan. Esa använder sig inte av modell när han målar. – Ofta får motiven likhet med en själv.

ULVANSTORP
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 TrimmDich-Pfad begeben, nur wenige hundert Meter vom Einkaufszentrum
entfernt. Dort liegt auch der
Reitstall.
Älvsered hält für jeden Geschmack
etwas bereit.

Flygkort

på villan eller företaget

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

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

En bra bit av
Västergötland

Lantmännen
Älvsereds
Lantmannaförening
Tel. 0325-311 08

2.495:- Foto 42 x 59 cm. inkl. ram
Dags att boka tid för fotografering av din fastighet.
Den mobila 36 m. masten tillsammans med bästa
tänkbara fotoutrustning garanterar den perfekta
bilden!

Våga vara lite nyfiken och hör av dig!

även presentkort!

Studiograph
-74&3&%t
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Superpuma
Smålandsstaket
records
130:-/m.
Från

Inspelning i avkopplande miljö

Finns även med vidjor.

)''/

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

Inspelningsstudios finns ju numera lite här och var. I storstäderna mest, men även på landsbygden, som i Östra Frölunda.
Och vad är väl storstadens larm
och snabba puls mot svampplockning i Östra Frölunda?

Ö. Frölunda
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MJÖBÄCKS SPARBANKS
FOTBOLLSTURNERING
Deltagande lag BK Viljan/Älvena, Kindaholms FF,
Högvads BK, Torestorp/Älekulla FF och Öxabäcks IF.

– Jo, det är sant, säger Superpuma records ägare, Pelle Nyhage. De band
som varit här och spelat in, har verkligen uppskattat lugnet. Som den
gången när vi, efter att ha jobbat
stenhårt och varit totalt fokuserade
på inspelningen, gick ut i skogen och
plockade svamp. På kvällen lagade vi
en svampmiddag tillsammans. Det
är en avkoppling som gör att man
jobbar bättre sedan.
Men visst har det sina avigsidor att
finnas på landsbygden också, det är
Pelle medveten om.
– Det är ju i storstäderna det händer saker, det är där som branschfolket och artisterna finns och det är där
man knyter kontakter. Den biten är
ju svårare på landet, även om det med
modern teknik blivit lättare.
Fast Pelle är ändå fast besluten

att vara kvar i
Östra Frölunda.
Särskilt sedan
han fått hyra
den gamla bibliliotekslokalen i
Medborgarhuset.
– Perfekt! Jag
har haft en väldig tur som fick
komma in här.
Rymliga lokaler
till låg hyra, samtidigt som jag nästan närsomhelst
kan hyra den stora salen, för liveinspelningar.
När Pelle startade sin studio
höll han till i en
liten stuga hemma på föräldragården. Trångt och
svårjobbat.
Började som musiker
Men Pelles musikaliska resa startade
tidigare än så. När han som tonåring spelade i banden Run-in-camp
och Furioso och spelade bland annat i Hultsfred. Under tiden samlade
han på sig inspelningsutrustning, på

Lördag 2 augusti 2008
på Hagavallen i Ö Frölunda
TID
9.30

LAG
Öxabäcks IF – Torestorp/Älekulla FF
Kindaholms FF (1 straff) – Högvads BK

10.20

Torestorp/Älekulla FF (1 straff) – Högvads BK
Öxabäcks IF – BK Viljan/Älvena (1 straff)

A
B

11.15

Kindaholms FF – BK Viljan/Älvena (1 straff)
Öxabäcks IF (1 straff) – Högvads BK

A
B

12.00

BK Viljan/Älvena (2 straff) – Högvads BK
Torestorp/Älekulla FF – Kindaholms FF

A
B

12.55

Torestorp/Älekulla FF – BK Viljan/Älvena (1 straff) B
Öxabäcks IF – Kindaholms FF
A

TÄVLING FÖR
SUPPORTERS!

PLAN
B
A

kul och för eget bruk. Under gymnasietiden kom han i kontakt med
rotmusikern och sångaren Daniel
Norgren från Borås och gjorde hans
första skiva.
– Den gjorde jag gratis, för att
det var kul. Jag tänkte inte alls på
pengar – och det gör jag väl egentligen inte nu heller, säger Pelle och
skrattar lite.
Sin försörjning får han fortfarande

Välkommen till ett boende hos oss
Vi har praktiska och välplanerade
lägenheter på tio orter i kommunen.

Hillared

nda
u
l
ö
r
F
a
Östr

I pausen mellan matcherna har
vi utslagstävling! Ca kl. 10.05
damer och 10.55 herrar.
Kl. 12.35 avgörs vilka tre damer
och tre herrar som tar hem 1.500:vardera till sin förening.

ga

Svenljun

,OTTERIER s KIOSK s KAFFE MM
Gratis entré - välkomna!
Östra Frölunda IF i samarbete med...

Kontakta oss för information och visning.
Vi finns på nätet www.svenljungabostader.se
Besöksadress: Boråsvägen 8 i Svenljunga

Telefon 0325/ 61 90 90

www.svenljungabostader.se
Tel. 0325 – 61 90 90
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SPELNING OCH
AVKOPPLING.
Pelle Nyhage och
Superpuma records
erbjuder skivinspelning i avkopplande
miljö.		
Foto: ann-louise kjellner

ROTMUSIK. Daniel
Norgren från Borås
hanterar gärna så
många instrument det
bara går, samtidigt
och samtidigt som han
sjunger!

ÖSTRA FRÖLUNDA

hitta på annat håll, som hos företaget
Småartister där han gör inspelningar
med barn och ibland extraknäcker
han också som väktare.
– Egentligen, säger han, är det väl
helt hysteriskt att satsa på ett skivbolag i dessa tider med nedladdning
och så, men det måste ju lösa sig på
något sätt. Det är en alldeles för stor
grej för att man bara ska låta skeppet sjunka.

Sedan tror han ju stenhårt på sina
båda huvudartister: Daniel Norgren
och Johan Örjansson.
– De är grymt bra! Olika, men
grymt bra var och en på sitt sätt.
En del andra har också hört av sig,
storstadsband bland annat. Kanske
har de hört talas om svampplockningen?
Ann-Louise Kjellner

Nytt liv till ditt trä
Flügger Träolja Aqua ger ditt trä ett effektivt skydd mot
uttorkning och sprickbildning. Den ger även en
vattenavvisande yta som är lätt att underhålla. UV-filtret
ger en längre hållbarhet.
www.flugger.se

Lördagsstängt
Juni, Juli, Augusti.

MÅLERI
Falkenbergsvägen 30, Östra Frölunda
0325-303 76 · www.flugger.se
Vardagar 14.00 – 18.00

H2926

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 service 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 Asa-Götter.
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 ÄtranTales.
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.
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Karl-Erik vurmar
för gamla maskiner
På vägen mellan Östra Frölunda
och Överlida ligger en gul stuga
med en fin liten damm framför. Vid sidan om dammen står
tändkulemotorn under sitt väderskydd med torvtak. En av
alla de gamla maskiner KarlErik Karlsson tagit hand om,
och varsamt renoverat, genom
åren.

Ö. Frölunda

– Jag plockade ner den i bitar, putsade, smorde och satte ihop den igen.
Och just den här motorn har, när
den var i bruk på 20-talet, drivit en
stenkross.
På frågan vad det är som är så
speciellt med just en tändkulemotor, skrattar Karl-Erik.
– Ljudet! Den låter så gott och så är
den ju driftsäker. På den tiden var det
rejäla grejer. Det nog inga av dagens
motorer som är i drift om 90 år!

Perfekt Prefect
För självklart, visst fungerar tänd- Medan Karl-Erik knallar upp till gakulemotorn. Helt perfekt dessut- raget i föräldragården, något hundom. Annars vore det ju inget roligt. ratal meter bort, för att hämta näsStenkrossen, kopplad till tändku- ta samlarobjekt, ägnar jag mig åt
kväkandet i dammen.
lemotorn, fungGrodorna – många –
erar alldeles utgör vad de kan för att
omordentligt den
säkra kommande släkockså.
ten. Och vad de kan!
– Jahadå! Med
Karl-Erik skrattar
den håller jag min
när jag berättar.
väg i gott skick, sä– Jo, det är ett par dar
ger Karl-Erik och
varje vår som de håller
lägger till: Och sten
på och då är det ett välfinns det ju gott
dans liv på dem!
om, det är en stenBilen han kommit
rik trakt det här!
Karl-erik karlsson
rullande i, en Ford
I gott och väl 40
Prefect modell 1952,
år har Karl-Erik
är i lika perfekt skick
samlat på gamla
saker och tändkulemotorn var en som tändkulemotorn. Den spinner
av de första. Sedan har det blivit lite jämnt och fint.
– Den gör fortfarande sin tjänst,
undan för undan.
Tändkulemotorn hittade han säger Karl-Erik och berättar att han
i Öxabäck, rostig och i eländigt kört den varje sommar de senaste
35 åren.
skick.
– I somras var jag och
min fru på Öland, körde
från norr till söder helt
utan problem.
Inne i bilen ligger
ett härligt tillbehör. En
50-talskamera av märket
Kodak Brownie.
– Fast den tror jag inte
fungerar, jag använder den
i alla fall inte, men den är
rolig att ha, säger KarlErik och visar kameran
MATCHANDE TILLBEHÖR. Lådkameran
från olika håll.
Kodak Brownie från 50-talet passar väl till
Det är inte heller bara
Fordens inredning.

”På den tiden
var det rejäla
grejer. Det är
nog inga av dagens motorer
som är i drift
om 90 år!”

Frågor om boendeﬁnansiering,
konsumtionskrediter m.m.
Ring och boka tid med
Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson
0325-327 04.

Enda banken med huvudkontor och uttagsautomat i

TRIVSELBYGDEN
Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se · info@mjobackssparbank.se
0325-327 00 · Fax 0325-327 01 · Box 4025, 512 04 Överlida

TÄNDKULEMOTOR OCH STENKROSS. Karl-Erik Karlsson vid sin renoverade tändkulemotor från 20-talet
och stenkrossen från ungefär samma tid.			
Foto: ann-louise kjellner

PERFEKT PREFECT. Den gamla
Forden från 1952 tar fortfarande
Karl-Erik och hans fru på sommarutflykter varje år.

jag, som letat mig fram till Björkliden,
där Karl-Erik, hans fru Siv och hunden Chips bor.
– Nej, det händer väl då och då att
förbipasserande stannar. Har jag tid
så värmer jag igång tändkulemotorn
med gasol och startar upp. Det tar väl
en kvart ungefär och det är ju roligt
att få lyssna på den.
Ann-Louise Kjellner

Cykelfesten lockar
många
östra frölunda Cykelfesten på
Hids festplats är en uppskattad tradition som lockar många deltagare.
– Inget märkvärdigt, men väldigt roligt! Vi packar våra korgar,
det är knytkalas, och cyklar till Hid.
Festplatsen ligger mysigt på en holme
ute i sjön och där är det ett band som
spelar. Runt 150 personer brukar det
komma, även om det ösregnar, säger
Elisabeth Lennström, en av dem som
brukar delta. alk

Picknick på historisk mark
ÖSTRA FRÖLUNDA Kinnahus är en medeltida försvarsanläggning byggd
på en sandplatå mellan Lillån och Ätran. Ätran var en viktig farled mellan
Västergötland och det då danska Halland. Första gången som Kinnahus
omnämns är i samband med en belägring år 1306.
Området är delvis omgivet av tydliga vallgravar och innehåller rester efter
raserade byggnader. Packa picknick-korgen och känns historiens vingslag!
Foto: Ann-Louise Kjellner
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Här är förskolan där barnantalet ökar hela tiden
I Östra Frölunda inte bara
ökar barnantalet, utan faktiskt så mycket att man nu fått
dela upp barnen i två grupper.
En för 1-4-åringar och en för
5-6-åringar.
Ett kärt bekymmer, tycker
personalen.

Ö. Frölunda
Att ha 28 barn i en och samma grupp
blev för många att hantera samtidigt.
När de dessutom var i så varierande
åldrar, blev det bättre för alla med
en delning.
– Mestadels är det inflyttning
till samhället som står för ökningen, berättar förskollärare Elisabeth
Lennström.
Familjer har flyttat in långväga
ifrån, som Tyskland, Polen och till
och med Sydamerika, men tillskott
har också kommit från mera nära
håll som Grimsås.
Märkligt kan tyckas, eftersom
Östra Frölunda inte har så många
arbetstillfällen att erbjuda.
– Nej, men det är trivsamt och
lugnt här, något som många uppskattar, barnfamiljer kanske särskilt,
säger Elisabeth och påpekar att pendlingsavstånden till omkringliggande
samhällen också är bra.
Nära till varandra
Lugnt och skönt, men också en trygghet där alla känner alla. En gemytlig
stämning i en miljö där man hjälps
åt, månar om varandra och barnen
främst.
– Våra barn är vår framtid, dem
måste vi vara rädda om, menar
Elisabeth medan hon och de andra
”fröknarna” håller ett öga på alla

VÅR I LEKSTUGAN. Knappt hälften av förskolans barn samlade vid lekstugan tillsammans med förskollärarna Eva Thorén och Berit Elmgren.
						
Foto: ann-louise kjellner
STENSAMLARE.
Lovisa Olausson
samlar plattstenar
och har hela fickan full.

barn, som far omkring på utegården. Som kalvar på grönbete, denna
vackra vårdag i april. Det var länge
sedan det var väder för gungorna,
sandlådan och rutschkanan.
En pappa har vägarna förbi och tittar in. Här känner man inte bara barnen, utan också föräldrarna och syskonen. Man har nära till varandra.
Ann-Louise Kjellner

Vi utför allt som har
med däck att göra!
För personbilen och traktorn.
Skiftning av däck , balanseringar, monteringar
och problemlösningar m.m.

Hos oss finner du mängder av
däck till bra priser!

BOSSES & LASSES
Svets Entreprenad
Du hittar oss i Östra Frölunda
   s    

GRÄVA STORA HÖGAR. Äntligen sandlådeväder, fr v Albin, Helena och
Lovisa samt ”fröken” Berit Elmgren.

Östra Frölunda
Skogstransporter
Mikael Berg
0325-303 00, 070-213 05 45

Spela fotboll
i Kindaholm.

Håcksvik
Kalv
Mårdaklev
Ö Frölunda
www.kindaholmsff.se

UÊ6BÀi«Õ«>À
UÊ*>À
UÊ6>ÌÌiwÌiÀ
UÊ66-qÃÌ>>Ì

>iLiÀ}ÃÛB}iÊ£ÊUÊx£ÓÊÈÎÊ&ÃÌÀ>ÊÀÕ`>ÊUÊ/i°ÊäÎÓxÎäÎÊÓÇ
/iÀi\ÊäÇäÈxäÊäÊÓÈÊUÊ/Þ\ÊäÇäÈxäÊäÊÓÇÊUÊvÀÕ`>ÀÀJÌi>°V

38

TRIVSELBYGDEN • 2008

Svante är en fiskefantast
Ställer upp i sitt 39:e fiske-SM
När han var tio år gammal tog
hans farfar med honom ut för
att fiska för första gången, sedan var han fast. I år kommer
Svante Tidesjö att ställa upp i
sitt 39:e SM.
– Mitt mål är att ställa upp i
40 SM, säger han.

Överlida
Hemma i vardagsrummet hänger två
uppstoppade fiskar, en gädda på 22
kilo och en abborre. Men en 22-kilos
gädda tycker inte Svante är så märkvärdigt, han är mycket stoltare över
den stora abborren.
Det är också just abborren som är
favoritfisken att äta.

– Det ska va en rejäl abborre om
det ska va, stekt eller rökt, säger
Svante. Och tillägger att det är frun
som står för tillagningen.
Svante Tidesjö kallar sig själv en
riktig trivselbygdare.
Han har bott i trakten hela sitt liv, nu tillsammans med sin fru i
Överlida. Och att fiska
är ett av hans stora intressen här i livet.
Han har vunnit
SM i lag tre gånger
och tagit flera silver
och brons individuellt. Svante berättar bland annat om det svenska
mästerskapet 1969 då han drog upp
227 fiskar på tre timmar. Men det
räckte tyvärr inte till en guldmedalj
den gången.

han vunnit på tävlingar.
Planen är att ordna ett fiskemuseum där allmänheten ska kunna få
se alla gamla och nya fiskeredskap
som finns.
– Det är roligt att
jämföra de redskap
jag använde när jag
började fiska och de
som finns nu, säger
Svante.
Han visar upp ett
gammalt pimpelspö
svante tidesjö
han själv tillverkade i
slöjden 1948 när han
gick i skolan. Det nya pimpelspöt
som ligger jämte är mycket mindre
och lättare och gjort av plast istället för trä.

”Jag kommer
att fiska så
länge jag kan
stå på bena.”

Troféer. På Svante vardagsrumsvägg hänger två
uppstoppade fiskar, en 22-kilos gädda och en stor
abborre. Av dem är han mest stolt över abborren.

Vill göra ett fiskemuseum
Men Svante har
inte bara alltid
tyckt att det varit roligt att fiska,
han har även sparat alla sina fiskeredskap som han
har samlat på sig
genom åren. Alla
krokar och alla fiskelinorsförpackningar och självklart alla medaljer

Nya fiskevanor
Han tycker dock att märks att intresset för sportfisket har minskat
bland de unga. Det tror han bland
annat beror på att det idag finns så
många olika fritidsaktiviteter att välja mellan.
– Hade jag haft tid skulle jag startat en juniorverksamhet själv och lärt
de små knattarna.
Svante tycker också att det är tråkigt att fiskarna har blivit mindre i
sjöarna i bygden.
– Förr kunde man få upp åtta sikar
per kilo. Idag får man fiska upp närmare tjugo för att få samma vikt.
Varmare vintrar har även gjort att

Vår specialité
i alla former!
• Vävgarner
• Vävmaterial
• Färdigvarpade flätor

• Stickgarner
och virkgarner
med tillbehör

Panelgardiner
Endast

79:-/par

Påslakan 99:- Örngott 15:i härliga sommarfärger!
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

60-årigt pimpelspö. Svante Tidesjö har sparat alla sina fiskeredskap
genom åren, och siktar på att ordna ett fiskemuseum. Här visar han ett
pimpelspö han själv tillverkade i slöjden 1948.
Foto: marie dahlén

han har ändrat sina fiskevanor.
– Denna vintern var den första på
tio år som jag inte gick ut på isen,
berättar han.
I slutet av augusti blir det SM i
Ljungsbro. Han har redan kvalat in
och planerar att lyckas kvala även

nästa år. Då har han nått sitt mål att
ställa upp i fyrtio svenska mästerskap
i fiske. Men även efter det har Svante
inga planer på att sluta fiska.
– Jag kommer att fiska så länge jag
kan stå på bena.
marie dahlén

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

Genomgång
av pensionssparande?
Ring och boka tid med:
Thomas Nielsen eller
Tobias Johansson
0325-327 00.

Enda banken med huvudkontor och uttagsautomat i

TRIVSELBYGDEN
Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se · info@mjobackssparbank.se
0325-327 00 · Fax 0325-327 01 · Box 4025, 512 04 Överlida
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Night Life på Kullaberg
Överlida På Night Life Disco

på Kullaberg samlas ungdomar
från Varberg, Halmstad, Borås
och Ulricehamn, och naturligtvis även mer närliggande orter.
Artister som Mange Schmidt,
Dogge Doggelito och Thomas
Rusiak har spelat här i vår. Och
den här kvällen uppträder Björn
Rosenström.

Överlida
Björn Rosenström
artist som ofta spelar på Kullaberg i Överlida , där han drar stor
publik.

Hur många gånger har du
spelat på Kullaberg?
– Minst tio gånger, första gången var 1999.
Varför spelar du här så
ofta?
– Det beror mest på mitt goda
förhållande till förre ägaren,
Janne Olsson. Och det har alltid varit ett jäkla party här, jag
har aldrig upplevt att det inte varit fullt här när jag kommit hit.
Dessutom bor jag i Bollebygd,
så det är nära också.

– Det är inte så vanligt med ställen som har 16-18-årskvällar, säger
Sebastian Bocaciu, nöjesarrangör på
Kullaberg.
Kullaberg tar in 1.000 personer,
och den här kvällen är det mycket folk, med bland annat tre bussar på parkeringen. Artisten Björn
Rosenström, känd för låtar som
Lurad och Raggarrock (Vi är pojkarna som busar), är populär och drar
mycket publik.
– Vi har varit här och sett honom
fyra eller fem gånger tidigare, säger
Andreas Appelgren från Göteborg.
Samma kväll som stormen Gudrun
var vi på väg hit, men vi kom inte

Nya hits och gamla låtar. Basshunter och Melodifestivalen blandas med Gyllene Tider-potpurri och
Carolas Hej Mickey.
Foto: Katarina Johansson

fram, bensinen till motorsågen tröt.
Sedan fick vi reda på att det ändå
blivit inställt.
Nattvandrare på plats
Det är lugnt ute på parkeringen, trots

Var har du din största publik?
– Det funkar bra i hela landet,
och även i Norge och Finland.
I Norge var det en tokhype för
några år sedan, mellan 2002 och
2004. Där är vi mer officiella
än i Sverige, här är det mer underground.
Du blir ju inte spelad på radion på grund av dina inte
helt rumsrena texter. Hur
känns det?
– Från början ville jag nog gärna synas, men nu tycker jag det
är bra att min musik inte spelas
överallt. Jag tror det är en bidragande orsak till att det alltid kommer mycket folk på våra
spelningar. Låtarna bildar någon sorts kultgrej. Det är rätt
roligt att se när den hårdaste killen i publiken sjunger med i låten om sockiplast.
Katarina Johansson

HÖGVAD
(/,3,*5.'! s ¾6%2,)$!
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Välkommen som
medlem i PRO Högvad!

40-årsjubileum
Det firar vi med bl. a.:
Resa på Göta Kanal 16/6
Dansaftnar – Kvartalsmöten
Gymnastik med bingo
Jubileumsfest 22/11
Ring Frideborg 0325-321 32
eller Manfred 0325-322 31.

att många samlats. Föräldrar på byn
och Nattvandrarna från Svenljunga
är på plats vid varje ungdomsdisco,
och finns till hands för dem som behöver hjälp. Polisen och Kullabergs
egna vakter ser också till att det går
lugnt till.
– Vi är måna om att alla har det
bra, säger Sebastian Bocaciu. Om
man släpper iväg sitt barn hit så ska
man kunna känna att det är säkert.
Sebastian har tillsammans med
sin kollega Daniel drivit Kullaberg
sedan februari förra året. Förutom
Night Life Disco anordnar de även
drogfria discon för högstadieungdomar, samt mogendanser.

Överlidaljus

–Sedan vi tog över har vi jobbat
hårt med hemsidan, med tävlingar,
”Tyck till” och massutskick. På det
sättet kan vi hålla koll på vad som
är aktuellt. Vi har också planer på
att utveckla nöjet för en mer mogen
publik, och att eventuellt sätta upp
en julshow i år.
På sommaren är det uppehåll på discona, men i höst kör det igång igen.
– Programmet till hösten är inte spikat. Vi sätter ett schema i maj, men
artister är en färskvara, så vi kommer att boka löpande under hösten,
säger Sebastian.
Katarina Johansson

Stort sortiment av bl.a.

säsongs- och landskapsljus

Butiken med
egen tillverkning!
Premiär. Johanna och Louise
från Halmstad är på Kullaberg för
första gången. – Vi ville testa något nytt, och Kullaberg har bra
rykte. Andreas Appelgren från
Göteborg har däremot sett Björn
Rosenström här flera gånger.

Full fart. När Björn Rosenström och Det Jävla Bandet äntrar scenen blir det trängsel på
dansgolvet. Publiken sjunger
med i de kultförklarade låtarna
med titlar som Splitter nya blåa
glänsande sockiplast.

Öppettider
Mån–Fre 10–18
Lör
10–13
Köpmansvägen 4, Överlida
Telefon 0325-322 22

Varmt välkommen!

En bra bit av Västergötland

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
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Allt inom
byggbranschen!
Överlida · 0325-320 82 · 070-830 84 52 · www.upcbygg.se

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

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

0325-321 37

Öppet alla dagar!

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

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

fotosamling. Bröderna Nils och Jarl Johansson har samlat fotografirer i många år. Lagom till ÖIK:s 90-årsfirande ställer de ut sin samling.						
Foto: marie dahlén

ÖIK fyller 90 år

Firar med bland annat fotoutställning och fest
I år är det 90 år sedan Överlida
Idrottsklubb startade. Det firas
bland annat med fotoutställning, renovering av köket och
en jubileumsfest i Långehall i
oktober.

Överlida

Porten med överlägsen kvalité

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

Först ut är fotoutställningen i bygdegården. Det är bröderna Nils och Jarl
Johansson som har samlat ihop foton
från bygden under många år.
– Vi har fotat en del själva men

7jMLPNNFOJOUJMM
7jMLPNNFOJOUJMM
WlSULPOUPSJeWFSMJEB
WlSULPOUPSJeWFSMJEB

har även lånat bilder från vänner och
bekanta, berättar Nils.
Både Nils och Jarl har varit aktiva
i klubben undet många år. Bland annat har de spelat bordtennis.
– Vi var väl uppe i division tre som
bäst någon gång under 60-70-talet,
säger Jarl.
En av de äldsta
Överlida idrottsklubb är med sina
90 år på nacken en av Västergötlands
äldsta idrottsföreningar. Och än idag
är ett barnbarn till en av grundarna
aktiv i föreningen.
Idag har klubben ungefär 250
medlemmar i alla åldrar. Man kan
ägna sig åt orientering, bordtennis,
gymnastik eller skidor.
– I år ska vi även ha en idrottskola
för barn som vill testa olika sporter,
berättar Ulla-Britt Lidroth som är
klubbens kassör.
Och ett nytt kök har varit efterlängtat. I samband med att köket får
en totalrenovering och utbyggnad
fräschas även resten av lokalen upp
med ny färg på väggarna.
– Det är tack vare att vi fått pengar
från Svenljunga kommun och från
Stiftelsen Föreningssparbanken
Sjuhärad som denna renovering va-

rit möjlig, säger Ulla-Britt.
Att denna 90-åring fortfarande är en aktiv klubb märks inte
minst på jubileumsprogrammet.
Trimorientering, sommarmarknaden den 13 juli, utomhusgympa på
sommaren är bara några av de aktiviteter som kommer att hållas under
2008. Och sen blir det fest när de
nyrenoverade lokalerna ska invigas.
– Då kommer till och med kommunalrådet Eva Johansson för att
vara med att fira, säger Ulla-Britt.
marie dahlén

7jMLPNNFOJOUJMM
Vi utför det mesta inom entreprenadjobb.
WlSULPOUPSJeWFSMJEB
Vi ombesörjer även asfaltering.
Försäljning av grusprodukter, matjord och barkmull.

GRUS & TRANSPORT
Telefon: 0325-320 62 / 070-577 83 73
www.overlidagrus.com
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Tomas efterträder Lars-Göran
Blir ny vd för Mjöbäcks Sparbank
En viktig kugge i
Trivselbygdssamarbetet är
Mjöbäcks Sparbank. I oktober
efterträds vd Lars-Göran Lind
av Tomas Andrén.

Holsljunga
Överlida

Håcksvik

Kan du berätta lite om din bakgrund?
– Under den senaste tiden har jag
arbetat som ställföreträdande arbetsförmedlingschef i Tranemo/
Ulricehamn, men jag har lång erfarenhet från banken eftersom jag har
jobbat på Sparbanken i Borås som
senare blev Swedbank Sjuhärad, i
många år och på flera olika befattningar

Kalv
Mjöbäck
Mårdaklev
Älekulla

Kommer du från
Trivselbygden?
– Nej, jag är född och uppvuxen i
Dalsjöfors och bor numera i Borås.
Men jag ska flytta till bygden och letar just nu efter någonstans att bo. Jag
vill gärna ha ett mindre torpställe,
gärna vid en sjö. Men jag kommer
att ha kvar min lägenhet i Borås eftersom jag har mina barn där. Jag är
varannanhelgpappa och barnen går
ju i skolan där.
Vad var det som gjorde
att du ville söka det här jobbet?
– Jag kände att jag ville tillbaka till
bankjobbet och jag tycker att det
ska bli mycket intressant att arbeta
på en fristående sparbank. Det som
skapas här, vinster et cetera stannar
också här. Det känns bra jobbmässigt men även privat. Men det är inte
bara ett jobb, man lever med och i
banken när man är chef, speciellt på
en mindre ort.
Du efterträder Lars-Göran Lind
som varit vd här i över trettiofem år, hur känns det?
– Det känns bra! Det behövs inga
genomgripande förändringar men
vi ska fortsätta att finslipa. Men jag
måste vara VD på mitt sätt och först
gäller det att få de anställdas och kundernas förtroende.
– Som liten bank är varje kund viktig. Det säger de stora bankerna också men för oss är det verkligen så. Vi
måste lyssna på våra kunder. Alla som
bor här i bygden ska var kunder hos
oss, det ska vara vår ambition.
Och hur ska ni göra för att nå
det målet?
– Det handlar främst om tre saker:
vi ska vara engagerade, pålitliga och
tillgängliga.

Älvsered
Ö. Frölunda
Överlida
Öxabäck

efterträdare. I oktober efterträds Lars-Göran Lind av Tomas
Andrén, till höger och lilla bilden.		

Ett givet utflyktsmål!

Fotomarie dahlén

När tillträder du den nya tjänsten?
– Just nu hålller jag på att läsa in årsredovisningar och annat material. Jag
kommer att börja jobba på banken i
augusti men tillträder som VD den
första oktober.
Och vad gör du när du inte jobbar?
– Jag vill röra på mig och jag har en

WÄSTGÖTA
i Överlida
ambition att göra det. Sedan har jag
även återupptäckt skönlitteraturen,
vilket är en underbar lyx.
marie dahlén

•Lunch •Logi
•À la Carte
•Catering
•Golfpaket

Överlida Hotell
Hjärtligt välkommen!
Boka bord på 0325-322 35 eller besök www.overlidahotell.com
Fax: 0325-323 76 info@overlidahotell.com

Mode även
i STORA
storlekar

Öppet vard 10-18 lörd 9-12 Tel 0325-479 14
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Mataffären Stor eller liten

Känd för potatissalladen.
Anita Björklund driver Anitas handel i
Holsljunga. Förutom matbutiken ordnar hon även catering.
Foto: marie dahlén

Anita trivs med
Anita Björklund driver sedan

1991 Anitas handel i Holsljunga
och tycker att det är en viktig
del av byn.
– Utan en matbutik blir det ett
dött samhälle.

Holsljunga
– Det skulle var mer ekonomiskt med
ett smalare sortiment men vi har en
bred sortering, säger Anita. Vi måste kunna erbjuda det kunderna behöver annars åker de ju någon annanstans.
En sak som kunderna uppskattar
är den manuella charken i butiken.
Öppettiderna är också viktiga.

Gruppresor till...

Söndag 13 juli kl. 9–16

Telefon
0325-322 31
0325-322 33

(ALLAVËGEN s ¾VERLIDA (EMBYGDSFÚRENING

Fler kunder utifrån
Anita har tre deltidsanställda medarbetare men själv jobbar hon mer
än heltid. Och visst är det mycket
jobb.
– Särskilt på sommaren, då har vi
fler kunder i och med alla turister som
kommer till campingen och sommarstugeområdet, säger Anita.

Älekulla

www.synvillan.se

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

nyinvigd. Lisbeth Fransson,
Länsstyrelsen i Västra Götaland
och Lennart Karlsson, ordförande
i samhällsföreningen i Älekulla
inviger den nyrenoverade affären
i Älekulla.
Foto: Lars-Håkan Hansson
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– lika viktig är den för byn. Här i Trivselbygden finns flera och det är naturligtvis dit både invånare och besökare beger sig när det är dags att bunkra .

Överlida

centrumboden. I Överlida handlar man hos Gunilla och Ingvar
Johansson som varje år pryder det anslutna gatukökets veranda med
Foto:katarina johansson
prunkande blommor.			

Monicanders i Mjöbäck

”Det blir mer och
mer vanligt att det
kommer nya kunder”
anita Björklund

mjöbäck ICA-affären i Mjöbäck är döpt efter ägarna Monica och JanAnders Fransson. När Jan-Anders och Monica tog över driften för en femton
år sedan var butiken en riktig lanthandel. Nu är den en matbutik med fullt
sortiment, och man har nu fått bygglov för ytterligare 100 kvadratmeter.
Efter tillbyggnaden kommer affären att ha en yta på totalt 500 kvadratmeter. Och driften – den har sonen Göran som tagit över. Att byta det väl inarbetade namnet är dock knappast aktuellt.
Foto: Katarina Johansson

Kalv

handlarn. I Kalv handlar man förstås hos Handlarn.

Öxabäck

Foto: Tina HjortH Svensson

sitt jobb
När man driver en butik på en
mindre ort känner man sina kunder väl men på senare tid har det
börja komma fler och fler kunder
utifrån.
– Det blir mer och mer vanligt att
det kommer nya kunder som man
inte känner igen men det beror nog
på att det inte finns så många butiker kvar, säger Anita.
Känd för potatissalladen
Förutom att driva matbutik har Anita
även en liten cateringverksamhet.
På menyn finns bland annat smörgåstårtor och exotiska brickor. De
är mycket populära framför allt på
våren och försommaren när det är
mycket skolavslutningar, konfirmationer med mera.
Anita trivs bra med sitt jobb även
om det ibland kan vara tufft att driva en matbutik på en mindre ort,
då är det bra att man har lite sidoverksamhet.
– Vi säljer ungefär 1600 bitar
smörgåstårta per år och jag är känd
för min goda potatissallad, säger
Anita och skrattar.

ÖVERLIDA

allköpet. Micaels Allköp är berömda inte bara för sitt kött.
Foto: Tina HjortH Svensson

Älvsered

lättillgänglig. Hässelborgs livs ligger precis vid allfarvägen.

Marie dahlén

Foto: Tina HjortH Svensson

Mårdaklev

tankställe. Handlarn i Mårdaklev drivs av Mårdaklevs inköpsförening och bidrar inte bara med mat. Här finns också bensin!
Foto: Tina HjortH Svensson

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 Industrioch 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 award-winning
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 wellknown 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!
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Antikhuset i Öxabäck

$OCKUTSTËLLNING s -USEUM OM ¾XABËCKS
DAMLAG s &ÚRSËLJNING AV MÚBLER OCH KURIOSA
Ord. öppettider:
4ISDAGnFREDAG KL n s ,ÚRDAG KL n
Söndag och måndag stängt

Några
frågor

I Öxabäck har fotograf Tommy Lundberg funnit
När naturfotografen Tommy
Lundberg och hans fru Monica
var på väg att flytta hade de
två kriterier på hur deras nya
bostad skulle se ut: De ville bo
mitt i naturen, och med en sjö i
närheten. De fann den perfekta
platsen i Öxabäck, och nu har
de bott här i 18 år.

¾VERLIDAVËGEN  ¾XABËCK s WWWANTIKHUSETORG
0320-593 10, 590 53

Öxabäcks Fiskevårdsområdesförening
Vi erbjuder varierat fiske i hela 18 sjöar!

Motiven tar aldrig

Monica Abrahamsson
är projektanställd inom frivilligverksamheten i Öxabäck.

Öxabäck

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

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

26 juli – 3 augusti, alla dagar kl. 13–19
www.konsthantverksrundan.se

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

www.svans.se

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

Vad är frivilligverksamheten?
– Det är ett projekt i Svansjöområdet, alltså Torestorp, Älekulla och Öxabäck. Vi finns
på dagcentralen i Öxabäck. Vi
har fått EU-pengar för att driva
projektet detta året, och meningen är att vi ska engagera
frivilliga för att ordna aktiviteter för ålderspensionärer och
sjukpensionärer. Jag ska vara
spindeln i nätet i år, och sedan
är det meningen att frivilliga
ska hålla i allt.
Vad för slags aktiviteter
rör det sig om?
– Sedan tidigare finns det bingo
och andakter. Jag har dragit
igång café på måndagarna, och
vi har leasat en buss, som vi åker
på utflykter med. Sedan finns
det planer på högläsning och
seniorgympa också.
Har ni fått tag på några frivilliga?
– Det finns ju sedan tidigare
de som har hand om bingon
och andakterna, och det har
kommit några nya. Men det är
svårt att få folk. Det är något
som skulle kunna passa för till
exempel nyblivna pensionärer.
Men många av dem har mycket
omkring sig också, med barn
och barnbarn, och de kanske
har sina hus kvar också.
Tar frivilligverksamheten
mycket tid?
– Det behöver det inte göra.
Om man tar hand om högläsningen till exempel, så kan
det röra sig om bara en timme
i veckan. Man kan också vara
flera som delar på det och turas om.

talltita. Ett av Tommy
Lundbergs projekt är Meståget,
där han fotograferat mesar i deras
naturliga miljö.
Foto: Tommy Lundberg

– Här är omväxlande natur, med
sjön 70 meter från huset, och orrspel på myren 150 meter bort, säger Tommy Lundberg. Förr åkte jag
iväg mycket för att fotografera, men
det behöver jag inte nu. Här finns så
mycket att jag aldrig blir färdig.
Tommy är naturfotograf med fåglar som specialitet. Han har hållit på
med foto i 35 år, och har bland annat vunnit pris för Årets Fågelbild
i Sverige.
– Nuförtiden fotograferar jag inte
planlöst längre, säger han. Jag bestämmer mig för ett projekt: ”Det
här ska jag göra, och det ska göras
grundligt”.
Mesar och forsärlor
Ett sådant projekt är ”Meståget”, där
Tommy ville fotografera mesar under
hösten. Han började i september med
att gå runt i skogen och leta upp fina
platser. Där lade han ut talgbollar för
att få fåglarna att samlas.
– Det tar ett par veckor att få dit
dem, sedan kan jag fotografera talgoxar, blåmesar och entitor i naturlig
miljö. Annars fotar ju folk dem oftast vid fågelborden.
”Meståget” höll Tommy på med i
fem månader, och under våren är det
dags för nästa projekt: ”Strömstarar
och forsärlor vid Brokvarn”. Det är
fåglar som trivs bara vid forsar och
rinnande vatten, och de söker sig gärna till kvarnbyggnader och ruiner.
– Vid Brokvarn finns några häckFAKTA

Tommys
fototips
Bakgrunden:
Det är lika viktigt att se vad du
har i bakgrunden som vad du
ska fotografera, en dålig bakgrund kan förstöra hela bilden.
Redigera: Många slänger bara
in sina bilder i datorn. Lägg ner
lite tid på att fixa till bilderna så
blir de mycket bättre.
”Orrefors eller Boda? Nej,
det är naturens egen skapelse.”
är titeln på denna bild.

Ta backup! Spara inte bilderna
bara på hårddisken. Själv har
jag kopior på tre datorer och i
bankfack.

Foto: Tommy Lundberg

Hur söker ni folk?
– Vi har haft en informationsträff, och ska ha en till. Vi vill
gärna ha frivilliga inte bara
från Öxabäck, utan också från
Torestorp och Älekulla. Det behövs inga särskilda kvalifikationer, bara att man är intresserad
av ideellt arbete.
Katarina Johansson

Höstmorgon vid tjärnen Det gäller att ha blick för de små detaljerna som fotograf.			
Foto: Tommy Lundberg
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slut
den perfekta omgivningen
ande par, och jag kan stå inne i kvarnbyggnaden och fota dem utan att de
ser mig, säger Tommy, som poängterar att det är viktigt att visa respekt för
fåglarna, speciellt vid häckningen.
Både Tommy och hans fru

”Det här ska
jag göra och
det ska göras
grundligt! ”
tommy Lundberg

Monica är ornitologer, och är med i
Tomtskådarligan. Tomtskådning går
ut på att man står innanför sin tomtgräns och observerar fåglar på och
utanför tomten. Tommy och Monica
leder ligan i Marks kommun.
– Vi har sett 118 arter härifrån.
Det är tack vare att naturen är så
omväxlande här, med skog, sjö, äng
och våtmark. Men jag är ingen artjägare, jag njuter lika mycket av en
talgoxe med fin bakgrund som av en
sällsynt fågel.
Deltar i Konsthantverksrundan
Tommy har visat sina bilder på utställningar bland annat i Göteborg och på
Getteröns Naturcentrum i Varberg.
Och i juli deltar han som ende foto-

Vid sjön. Tommy Lundberg tillbringar många timmar nere vid Älgsjön, som ligger ett par hundra meter från hans hus.

graf i Konsthantverksrundan i Mark.
Till den har Tommy tagit fram 55 nya
bilder att visa besökarna.
På vintrarna åker Tommy Lundberg
runt och håller föredrag om fotogra-

fering. Det har han hållit på med i
tjugo år nu.
– Jag sitter som en ensamvarg i skogen hela året, då är det kul att komma
ut och få lite social kontakt också.

Till hösten har Tommy ett annat
projekt på gång: Att visa bildspel i
kyrkan till sång av kyrkokören.
– Min fru är med i kyrkokören, så
det var så idén kom upp. Jag kommer

Foto: Katarina Johansson

att köra naturbilder som passar till de
sånger kören sjunger, och både prästen och körledaren är pigga på det
här, så det ska bli roligt.
Katarina Johansson

Vi har en manuell CHARK med SVENSKT KÖTT!

Billigast i Mark på kött och chark!
PARTYBRICKOR för små som stora kalas!

Vi är ledande på
Ring i god tid vid beställning.

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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Hon var krigsbarn
Anja återvände till Sverige som vuxen
Öxabäck. Hon är född i Karelen.

När kriget bröt ut var hon sex år
och tvingades fly från sitt hem
första gången. När Anja var tio
år kom hon som krigsbarn till
Sverige tillsammans med sina
två småsyskon.
När finska vinterkriget bröt ut 1939
tvingades många finnar fly från sina
hem. En av dem var Anja
Andersson, som tillsammans med sin mor och
sina syskon flydde från
Karelen.
– Jag var sex år då,
min äldre bror åtta, min
lillasyster två, och min
lillebror föddes när vi
flydde.
Familjen flydde till
Turkku (Åbo) där de
placerades på en gård.
Mamman och den äldre
brodern Alpo var tvungna att arbeta, så det föll
på sexåriga Anjas lott att ta hand om
småsyskonen.
– Mamma fick krama ur bröstmjölken på morgonen, och sen fick
jag mata lillebror med sked. Vi hade
inte ens en nappflaska.
1941, under fortsättningskriget,
erövrade Finland tillbaka Karelska
Näset, och Anja och hennes familj
fick återvända hem. Men 1944 anföll
ryssarna på nytt, och familjen fick fly
igen. Denna gång fick familjen bara
ett litet rum att dela på.
– Mamma frågade om vi ville åka
till ett land där vi kunde få äta oss
mätta, och få vackra kläder. ”Ja!” ropade vi, och min lillebror frågade
om mamma kunde lyfta upp honom
på dasstaket, så han kunde få se det
nya landet. Han trodde att det låg
så nära.

Skildes från syskonen
I juli 1944 sattes Anja, Hilkka och
lille Aimo på tåget som gick via Umeå
till Borås.
– Mamma sa till mig att inte lämna mina syskon, säger Anja, men när
vi kommit till Borås blev Aimo sjuk.
Han ville inte äta och dricka, och
ingen förstod vad jag sa när jag försökte berätta. En dag låg han som död
i sängen och då tog
de honom, jag visste
inte vart.
Anja och hennes
syster Hilkka hamnade båda i Älekulla,
men hos varsin familj, så inte heller
systern fick Anja
vara tillsammans
med.
– När jag kom till
Anja Andersson
min fosterfamilj, alldeles ensam, satte
jag mig ipå kökssoffan och grät.
Genom sin mamma fick Anja till
slut reda på att lillebror Aimo hamnat på lasarett med paratyfus.
Tre månader senare besökte Anja
och hennes fosterföräldrar Skållared
Marten.
– Då fick jag se en kvinna på cykel, och bakpå satt Aimo. Jag blev så
glad, och sprang fram och sa: ”Du
lever! Hur är det med dig?” Då svarade han: ”Du lever! Hur är det med
dig?” Han hade tappat finskan och
kunde bara upprepa orden.

”När jag kom
till min fosterfamilj, alldeles ensam,
satte jag mig
på kökssoffan
och grät.”

Ville ha hem barnen
I 13 månader stannade Anja och syskonen i Sverige. När freden äntligen kom 1945 och Anjas pappa kom
hem från kriget ville han ha hem sina
barn.
– Han sa till mamma: ”Vi har mist

Service • Bensin & Diesel
Översyn för besiktningar

Jannes Bilverkstad
Öxabäck • Tel. 0320-592 40

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

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

Trädgårdsintresse. Anja Andersson trivs i sin trädgård i Öxabäck. Nu har hon bott i Sverige i över femtio år. – Jag kan längta hem till Finland ibland, och jag besöker mina syskon där en eller två gånger om året
Foto: Katarina Johansson

allt vi har, nu har vi bara våra barn
kvar. De måste hem omedelbart!”
Pappan hade varit ute i kriget sedan 1939, och bara varit hemma på
permission en gång. När han nu träffade sina barn kände de yngsta inte
igen honom.
– Hilkka skrek: ”Låt inte gubben
ta mig!”
Så småningom stabiliserades livet för den prövade familjen. De
fick en bit jord och byggde upp ett
nytt hus.
Men när Anja var 19 år återvände
hon till Sverige.
– Jag hade tänkt utbilda mig till
sjuksköterska, men jag fick eksem, så
jag kunde inte fortsätta utbildningen,
och jag kunde inte hjälpa till hemma
på gården heller. Då skrev jag till tant
Elsa, min fostermamma, och hon
svarade att i Sverige ropade man efter arbetskraft.
Mötte kärleken på syfabriken
Då gav sig Anja av på en ny
Sverigeresa. Hon fick jobb på syfabriken i Öxabäck. Där träffade hon
in blivande make Åke.
– När vår äldsta son skulle döpas
kom Hilkka över. Hon blev också

Prövad familj. Anja (till höger) tillsammans med sin mamma
och sin syster Hilkka. Foto: Privat

kvar här. Pappa kunde aldrig riktigt förlåta oss att vi övergav Finland.
Han hade kämpat i kriget för ett frittfädernesland, och så flyttade hans
döttrar till Sverige...
Nu har Anja bott i Öxabäck i över
femtio år.
– Det är en lagom stor bygd, med
trevligt folk, och vackert. Jag minns
första gången jag såg Öxabäck, då
fanns här en björkallé – den älskade jag.
Nu funderar Anja på att skriva ner
minnena från sitt dramatiska liv.
–Mitt barnbarn brukar be mig att
berätta om när jag var liten. Jag brukar säga att krig är hemskt, jag vill
inte berätta nu när du är liten, du ska
få höra det när du blir stor istället.

Mustikka-mättäät
(Blåbärstuvor)
3 ägg
2 1/2 dl socker
150 g smör el. margarin
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
2 dl blåbär, färska el. frysta
Smält smöret och låt det svalna.
Vispa ägg och socker. Tillsätt
smör, mjöl, bakpulver och vaniljsocker. Häll smeten på bakplåtspapper i en långpanna. Sprid
ut blåbären i smeten. Grädda i
200° C i 20–25 minuter.

Katarina Johansson

FAKTA

Anja
Andersson
Familj: Gift med
Åke, två gemensamma söner och Åkes son sedan tidigare. Fem barnbarn.
Intressen: Trädgården, blommor, hushåll och sömnad.
Bra egenskap: Snäll och hjälpsam.
Dålig egenskap: Jag är född
i oxens tecken, så jag är envis
som tusan!
Film: Ser gärna på krigsfilmer,
såg nyligen Den bästa av mödrar som handlade om ett krigsbarn.
Läser: Jämt! Det blir mycket
historiska böcker, gärna från
andra världskriget.

Blåbärstuvor. Anja är intresserad av bakningoch matlagning. Hennes finska blåbärstuvor är en lättbakad och
god sommarkaka.
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Dockor från hela världen
Öxabäck I källaren på Antikhuset i Öxabäck
har Kerstin Johnson sitt dockmuseum. – Jag tappade räkningen vid 967, så det är nog över tusen
dockor nu, säger Kerstin. Hon började samla som
liten, men sedan låg intresset nere under många år.
Det var när hon och maken startade antikhuset
1987 som samlandet tog fart igen. Nu har hon bland
annat dockor från alla Europas länder, USA, Kina,
Thailand och Mexico, men än är samlingen inte
komplett: – Det jag mest önskar mig nu är en docka
från Australien. I Antikhuset finns förutom
Dockhörnan och försäljningen av möbler och böcker även en utställning över Öxabäcks Damlag, som
Kerstin själv var med och startade 1966.
Foto: Katarina Johansson

Välkomna till

Kickis Hårvård
– FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN –

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

Vi utför allt inom branschen!

ÖXABÄCK
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.

Holsljunga Gräv

Kjell Karlsson
   s    

Emtervalls Maskingrävning
Isidor Emtervall
   s    

Vid behov av

MARKARBETEN
– tag kontakt med oss!

Schakt grus, transporter och bergsprängning.
Ring för kostnadsfri offert

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

Öxabäcks Maskinstation AB
Tel. 0320-560 03. Biltel. 070-329 29 40.
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Älvsered
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Ätradalens GK
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MÅRDAKLEV 0325-500 01

Kom till oss i sommar för en

fantastisk
golfupplevelse!
Grönt kort-kurs +
medlemskap 2.900:Prova-på-golf

Varje måndag 18.00–19.00, 12/5–1/9

Bo på golfbanan
Övernattning i 4-bäddsstuga
Eluttag för husvagnar finns

275:- inkl. GreenFee
Kontakta kansliet för ytterligare info:
äÎÓxxäÓÊnäÊÊUÊÊÜÜÜ°>ÌÀ>`>iÃ}°V

En bra bit av Västergötland

ÖPPETTIDER:
Måndag – fredag 9.30–18.00
lördag 9.30–13.00
söndag 11.00–13.00

Ö. Frölunda

Överlida

Öxabäck

V Ä S T E R G Ö T L A N D

Mårdaklevs
Klippstuga
Allt inom hårvård för hela familjen!
Festfrisyrer • Brudklädsel

s +RINGLANS BRÚD
s "ENSIN
s 2ElLLKORT
Välkommen
in till oss!
/MBUD FÚR
Apoteket

na! Inger

Hjärtligt välkom

Bry Dig om Dina fötter! Fotmassage • Fotbad
Spapedikyr • Peeling • Försäljning av
Rapsodineprodukter
Vid bokning av tid ring 0325-509 10 Vi gör även
hembesök! Vi finns mellan kvarnen och affären i Mårdaklev!

Mårdaklevs Kvarn
Öppet för er i sommar!

Välkommen till vårt café där du kan avnjuta en kopp kaffe i
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. Vi har ett stort urval av både porslin, möbler, lampor, konst och annan kuriosa.
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.

pajer.
Njut av våra härliga
Stort sortimentet av
glass och kakor.

Välkommen!
¾PPET FRÍN  JUNI TILL  AUGUSTI s 4ISDnSÚND KL n q 4EL    s -ITT I CENTRUM AV -ÍRDAKLEV

