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På fisketur. Pier Johansson och Jörgen Nilsson tar sig gärna en fisketur på någon av Trivselbygdens många sjöar.

Foto: Viavinga

Kom och trivs i Trivselbygden

naturupplevelse.
Foto: ann-louise kjellner


skäremodopp. Anna Fagberg och Signe Wiik tar ett dopp i
Skäremosjön där Signes familj har sitt sommartorp. Foto: ann-louise kjellner

Gulorange myrlilja.
Foto: Ingemar alenäs


kaffetår i det fria.
Foto: Ingemar alenäs
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Välkommen till Trivselbygden
Välkommen till Trivselbygden,
ett projekt som lever och mår
bra!

na med den. Vi är stolta över vår bygd
och hälsar alla välkomna hit.
Vi vill rikta ett speciellt tack till
alla annonsörer som gör det möjligt
att trycka tidningen och till Mjöbäcks
Sparbank som finns som ett stöd för
tidningens utgivning.
Ytterligare information om Trivselbygden finns på www.trivselbygden.
se och byalagens hemsidor.
Välkommen hit!

Har du fått denna tidning innan?
Är svaret ja, så är vi glada att du är
intresserad av vad som händer i bygden och förhoppningsvis även trivs
med denna upplaga.
Är svaret nej är vi också glada, för
då hittar du mycket som du kan ha
glädje av framöver.
Trivselbygden består av tio byalag: Holsljunga, Håcksvik, Kalv,
Mjöbäck, Mårdaklev, Älekulla,
Älvsered, Ö Frölunda, Överlida
och Öxabäck. Vi samarbetar och
kan erbjuda en mängd äventyr och
upplevelser. Dessa tio orter ligger
nära varandra, men ändå i tre olika
kommuner, Svenljunga, Mark och
Falkenberg.
Vi kommer att göra vad vi kan,
för att ni som bor här, ni som besöker och ni som bara åker igenom
Trivselbygden, skall uppleva fördelar-

Jörgen Grandén
Arbetsgruppen
för
Trivselbygden

nu gör vi tidning igen! Tio byalag samverkar för sjätte gången i Trivselbygdens tidning. 
Foto: Tina HjortH Svensson
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TRIVSELBYGDEN – ett projekt i samarbete med Mjöbäcks Sparbank
ANSVARIG UTGIVARE: Jörgen Grandén
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UPPLAGA: 60.000 ex
DISTRIBUTION: Posten och Byalagen
PRODUKTION: STT AB
TRYCK: BOLD 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,
Månstad, Nittorp, Sjötofta, Uddebo, Ölsremma, Mark inkl. Berghem, Fritsla, Hajom, Kinna, Kinnahult, Rydal, Skene, Skephult,
TRIVSELBYGDEN
Torestorp, Örby. Horred inkl. Kungsäter, Istorp, Björketorp, Tostared, Fotskäl, Öxnevalla. Falkenberg inkl. Glommen,
Box 4025
Heberg, Långås, Slöinge, Vessigebro, Vinberg. Ullared inkl. Fegen, Ätran. Varberg inkl. Träslövsläge (ej Varberg norra).
Smålandsstenar inkl. Broaryd, Burseryd och Skeppshult.
512 04 ÖVERLIDA
Tidningen finns även tillgänglig i flertalet butiker i Trivselbygden samt på
www.trivselbygden.se
turistbyråer och campingplatser i bygden och dess omedelbara närhet.

Vacker natur • Rikt boende • Föreningsliv • Pålitligt folk
Sunt företagande • Kommunikationer • Årliga arrangemang

Byalag i
samverkan
Överlida
byalag

Mårdaklevs Holsljunga
byalag
byalag

Temakvällar,
ex. friskvård och dörrkransbindning.

Mårdaklevs byalag jobbar för
en levande landsbygd och byns
framtid!

Cykelfest i juni månad.

Vid olika tillfällen försöker vi
samla byn för festligheter i vår
bygdegård för att öka gemenskapen mellan byborna – gamla
som unga!

Medarrangör till gemensam
bussresa till Vårruset i
Halmstad.
Städar badplatsen Näset.
Ger ut en tidning 4 ggr/år.
”ÖMT - Överlida Mjöbäck
Tillsammans” i samarbete med
Mjöbäck byalag.
Tar oss an uppkomna frågor
från byborna under året.
Kontaktperson:
Hanna Bengtsson,
0325-330 07,
070-657 97 22

En gång- och cykelväg är en sak
som vi jobbat länge på och inte
ger upp – detsamma gäller vår
affär!
Byalaget är även ett språkrör
som bevakar byns olika intressen och stöttar föreningar.
Kontaktperson: Irene Persson
070-6018503

Har du hört att Holsljunga VÄXER!

Byalaget bidrar till att öka trivseln
i samhället genom att, tillsammans med frivilliga Holsljungabor, sköta städningen på Lövsta
rastplats.

Älekulla
byalag

Ö Frölunda

Aktiviteter i Älekulla:

Aktiviteter i Ö Frölunda:

Skållareds marknad,
tredje lördagen i april samt
oktober.

Cykelfest

Rotekamp ,
sista lördagen i augusti.

Vi har fortlöpande föreningsrådsmöten. Flera av byns föreningar
samarbetar kring årliga Tomtepromenaden och Luciafirande.
Vi ordnar med Valborgsmässofirande där vi också delar ut pris
till ”Årets Frivilligarbetare”.

Valborgsmässofirande
Midsommarfirande
Tomtepromenad

byalag
Midsommarfirande

Musik i sommarkväll med
Karin Råman
Fotbollsturnering på
Hagavallen
Slåtta och öppet hus
i Hembygdsstugan
Kyrkogårdsvandring

Byalagets värdinnor delar ut
informationsmaterial till nyinflyttade och hälsar välkomna
med en gåva att handla för i på
Anitas handel.

Kontaktperson:
Lars Håkan Hansson
0320-501 62
0730-51 01 62

Musik i sommarkväll med
Ahlqvist & Bernhardsson

Kontaktperson: Elinor Larsson,
byalaget@holsljunga.com
www.holsljunga.se

Kalvs
byalag

Mjöbäcks
byalag

Håcksviks
byalag

Öxabäcks
bygdelag

Älvsereds
byalag

Byalaget verkar för sysselsättning och utveckling för
boende i Kalv. Viktigt för
sammanhållningen och det
starka föreningslivet i Kalv är
Kalvbladet som drivs ideellt av
en sektion av Byalaget.

Mjöbäcks Byalag något för alla åldrar.

Håcksviks byalag arbetar för
sammanhållnig och trivsel
genom att ordna:

Bygdelagets målsättning är
bl.a. att arbeta med frågor
som rör invånarnas allmänna
intressen, verka för bygdens
utveckling och vara informationsorgan i aktuella allmänna
frågor. En bygd med strax över
950 invånare.
Damfotbollens vagga
Frågor som vi bl.a. arbetat/
arbetar med
• Affärsutveckling och landsbygdsutveckling
• Prekebo
• Vägfrågor

Valborgsmässofirande med
fyrverkeri, vårtal och brasa.

Vi är engagerade i den årliga
återkommande Kalvfestivalen för
nutida konstmusik, i år 14-16
augusti. Backa Loge ligger oss
varmt om hjärtat. Kontakter
med kommuntjänstemän och
politiker är viktigt för Byalaget.
Vi försöker hälsa nyinflyttade
välkomna, hålla koll på små och
stora problem för Kalv.
Kontaktperson: Klas G Elvin,
elwin@telia.com, 0325-512 22.
www.kalv.se

Vi arbetar för ett trivsamt
Mjöbäck:
Blomsterarrangemang i byn
Underhåll av den gamla dansbanan ”Hagalund”.
Utger tidningen ”ÖMT Överlida Mjöbäck Tillsammans”
i samarbete med Överlida
byalag.
Vi anordnar:
Allsång på Hagalund 18/5, 1/6
och 15/6 kl. 19.00 .
Fritidsgård för ungdomar.
Knytkalas på Hagalund 22/8.
Julbazar i bygdegården
1.a advent

Håcksviksdagen
Familjefestligheter
Skötsel av centrum
Tidningen Håcksviks Allehanda
Blommor till nyinflyttade
Presenter till nyfödda
m.m.
En positiv utveckling av bygden
genom att arbeta med:
Marknadsföring
www.hacksvik.se
Inflyttning/Bostäder
Skola
m.m.
Välkomna till
Håcksviksdagen 8/8!

Kontaktpersoner: Bengt
Bengtsson 0320-560 34
Prekebo-guidning:
Anna Karlsson 0320-128 88,
0738-17 19 09

Planerar en vandringsled

Byalaget stödjer följande
aktiviteter:
Midsommarfirande
Årliga Tomtepromenaden i
december.
Luciafirande

Kontaktperson:
Tomas Karlsson,
0325-310 23, 070-673 34 05

Välkommen till en bra bit av Västergötland!
www.trivselbygden.se

Holsljunga • Håcksvik • Kalv • Mårdaklev • Mjöbäck • Älekulla • Älvsered • Ö. Frölunda • Överlida • Öxabäck
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Några frågor

Rolf Järphag
Holsljunga rastplats sägs vara en av de mest välskötta. Inte undra på det.
Med flitiga Holsljungabor som ideellt ställer upp i städpatrullen, som håller
den ren och fräsch för alla som behöver stanna till en stund på färden. Rolf
Järphag står för organisationen i städpatrullen som nu utöver skötseln av rastplatsen även hittar på andra aktiviteter tillsammans.

Är det svårt att få folk att ställa upp i städpatrullen?
– Nej, inte alls. Trots att varje person har ansvar för rastplatsen sammanlagt fyra veckor per år. På vintern krävs inte så mycket arbete men
på sommaren lägger man ner en till en och en halv timma per dag. Jag
tror att många tycker det är roligt i och med den sociala biten. Man pratar ju alltid lite med människorna som stannar till på rastplatsen.
Varifrån kom idén att starta upp aktiviteter utöver skötseln av
rastplatsen?
– Från början var det för att göra något för de frivilliga som ställer upp och
håller ordning och städar på vår rastplats. Tidigare har vi ordnat en fest
med mat men förra året bestämde vi oss för att ordna en resa istället.
Vart åkte ni?
– Vi gjorde en bussresa till Marsstrand och Carlstens fästning som blev
mycket lyckad.

Akustiskt och lugnt med RAKT
holsljunga Stämningsfullt,

akustiskt och lugnt. Så beskriver tjejerna i gruppen Rakt själva sin musik. Jessica, Lovisa och
Linda är tjejerna man bör hålla
utkik efter i sommar om man vill
se ett framträdande med klass.
Hur kom det sig att de tog namnet
Rakt? Jessica Gustafsson berättar.
– Vi pratade om vad vi skulle heta
och någon sa att vi skulle ha ett namn
som var ”rakt på”, så det blev Rakt.
Jessica Gustafsson, Linda Scott
och Lovisa Litzell läser det estetiska programmet på Marks gymnasium. Det ger dem många bra chanser att repa.
– Vi brukar spela på håltimmarna
i skolan, berättar Linda.
Och med tanke på att tjejerna
umgås även utanför skolan borde de
kunna spela hur mycket de vill.
– Eftersom vi bara har gitarr och
sång är det enkelt att repa hemma när
vi känner för det, säger Lovisa.
Enklare skriva på engelska
I soffan hemma hos familjen Litzell
verkar vara ett populärt ställe. Hur
effektiva de är när de repar verkar
variera.
– Vi kan vara lite flummiga ibland,
skrattar Linda.
Alla tre kan spela gitarr men det
är oftast Jessica som spelar gitarr och
Lovisa och Linda som sjunger. Det

rakt på med rakt. Tjejgruppen RAKT ville ha ett namn som var
”rakt på”. 
Foto: marie dahlén

är även Jessica som skriver de flesta
låtarna.
Varför skriver du låtarna på engelska?
– Det är enklare att skriva på engelska, skriver jag på svenska så låter
det lätt klyschigt, säger Jessica.
Nu närmast är det spelning i
Mölndal som gäller för Rakt. De
tog sig vidare från en talangtävling
i Tranemo tidigare i år och nu är det
regionfinal i Mölndal. De har inte

Vilka kan vara med på era aktiviteter?
– Självklart personerna i städpatrullen men alla som vill kan vara med.
Vi kommer att annonsera inför resan i god tid. Vandringsgruppen som
vi ska starta kommer dock att träffas på vardagar så det blir mest pensionärer och andra som är lediga på dagarna.
text & foto: Marie Dahlén

www.kindsresor.se
eller 0325-330 16

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

Holsljunga
0325-334 51

Holsljunga Förra året föddes
åtta barn i Holsljunga församling.
Med det resultatet blev de ensamma
i kommunen med plus i befolkningsstatistiken. Här har vi Axel Söderlind,
Hampus Thimell Lindgårde, Pelle
Björklund och Kalle Johansson som
trivs bra i vårsolen nere vid sjön.
Att det föds så många barn just i
Holsljunga tror föräldrarna beror på
den trivsamma omgivningen. Lugnet
och tryggheten i byn, engagemanget
bland byborna och den fantastiska
naturen är några ingredienser som
får människor att trivas i Holsljunga.

Text & Bild: Marie Dahlén

E N B R A B I T AV
VÄ S T E R G Ö T L A N D

Välkomna! Kindsresor Astor Carlsson

För en levande landsbygd.

Marie Dahlén

Babyboom i
Holsljunga

Vad har ni för planer för i år?
– Vi ska göra en resa även i år. Vart vi ska åka är inte bestämt ännu. Men
vi ska även starta upp en vandringsgrupp. Tanken är att vi ska träffas
och gå ut i skogen och röra på oss och fika. Det är bra med motion men
det är också mycket för den sociala biten.

Rolfs Flyg & Bussresor bokar du på

riktigt bestämt vilka låter de ska
framför, men det blir förmodligen
High on You och Duetten.
De har även haft framträdanden
på the Rock i Skene och i sommar
kan man se Rakt uppträda bland annat vid Holsljunga camping och på
allsångskvällen i Svenljunga. Men
om man vill höra deras musik innan
dess kan man gå in på www.myspace.
com/raktrakt och lyssna på låtarna.

- Känn dig trygg anlita...

Bernt 070-579 06 41 · Sigge 070-583 24 41
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DreamCamp.se
Holsljunga Camping

koncentration. Melinda Gunnarsson och Jonna Thimell gillar box.

Foto: privat

Håller Holsljunga igång
Idrottshallen är fylld av motion
Holsljunga Tjejer och killar,

gamla och unga – Kom och rör
på er i Holsljunga!
Under hela vinterhalvåret håller de igång nere i
Ljunghagahallen. Det är spinning och box står på programmet. Cina Norén, Jonna
Thimell, Matilda Litzell, Lill
Terol och Lena Andersson är
instruktörerna som ser till att
Holsljungaborna håller sig i
form.
Men det är inte bara Holsljungabor
som är med och tränar. Folk kör hit
från Överlida, Älvsered och andra
delar av bygden.
– Vi har ett stort upptagningsområde eftersom det inte finns så många
ställen att träna på häromkring, berättar Lena Andersson.
Motionerar i naturen också
Box-passen hålls två gånger per vecka

VARMT I
BILEN?
ro
Kont

50

och under säsongen har det varit
spinning alla dagar utom onsdagar
och fredagar. Men under sommaren
är det uppehåll, då får man ge sig ut i
naturen och motionera istället.
Det är en stor åldersspridning
bland utövarna. Det finns en åldersgräns på 15 år, men de flesta är mellan 20 och 45.
– Men vi har faktiskt någon som är
upp emot 70 år också, säger Lena.
Vill förbättra det som finns
Lena Andersson berättar att de även
har fått en del önskemål om att börja med andra idrotter också men det
har de inga planer på.
– Däremot jobbar vi på att förbättra det vi redan gör. Vi ska bland
annat köpa in mer material till boxpassen, stora mitsar så att man kan
träna ordentliga sparkar.
Till hösten drar träningen igång
igen i Holsljunga.

f rå
ll AC

n

0:-

Vi kan din bil!

Vi är specialister på klimatanläggningar och AC och servar gärna din
bil inför sommarens värmebölja. Vi har den moderna utrustning som
behövs för att optimera din anläggning, och framför allt har vi rätt
kompetens och erfarenhet vilket säkrar ett professionellt utfört arbete.
Just nu kostar fyrhjulsmätning endast 850 kr!
Vi servar och reparerar alla bilmärken!
VI ERBJUDER ÄVEN

• Reparation av AC • 4-hjulsmätning
• Försäkringsskador • Vindrutebyten

• Feldiagnos

HOLSLJUNGA
BILSERVICE AB

Företagsvägen 5, 512 64 Holsljunga
Tel: 0325-333 03

KÖP NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån

www.meca.se

pang på pappa. Far och dotter,
Ulf och Matilda Litzell tillhör dem
som gärna tränar box i idrottshallen.

Marie Dahlén

E-bokföring
VÄ L KO M M E N
TILL
T R I V S E L BYG D E N

Ett enkelt bokföringsprogram i
internetbanken,
lämpligt för alla
föreningar och
småföretagare!
Vill du veta mer?
Ring 0325-327 03

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

Handla i din egen butik.
Beställ din smörgåstårta
eller festbricka hos oss.
Manuell Charkdisk
Här kan du tanka bilen och mobilen.
Kyckling, kamben, hemmagjord
potatissallad m.m.
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Vill ha campingsäsong året om
Holsljunga Holsljunga har en

populär camping, mycket på
grund av dess barnvänlighet
med långgrund strand, den
vackra naturen runt omkring
och fiskevattnet. Men den nya
arrendatorn Mikael Olsson har
stora planer för Holsljunga campings framtid.
– Jag vill förlänga campingsäsongen så att den sträcker sig
längre än dagens sex veckor.

mer till Holsljunga under andra årstider än sommaren hitta på?
– Det finns massor man kan hitta
på här. Svampplockning, fiske, jakt.
Det finns så mycket här som är exotiskt för många men som vi själva
knappt lägger märke till.
Han berättar att man längre upp
i landet har kommit mycket längre
med så kallad nischad turism.
– Svamp till exempel, här nere har
ingen kommit på tanken att anordna
svampvandringar.

Självklart vill jag expandera, men
det handlar mer om att nyttja campingen under större delar av året, då
det annars står tomt. Enligt Mikael
kommer det att krävas en upprustning för att göra stugorna beboliga
året runt.
Vad ska då turisterna som kom-

Ska fortsätta vara liten
camping med hög mysfaktor
Självklart krävs det samarbete med
kunnigt folk för att genomföra projekten. Mikael hoppas på andra entreprenörer i bygden. Han räknar
med mycket utländska turister fram-

rivierakänsla. Stranden vid Holsjön ger en känsla av att befinna sig på Rivieran.		

för allt danskar och tyskar men även
människor från andra europeiska länder. Även stressade svenskar från storstäderna kan må bra av att komma
ut till lugnet och naturen.
Men sommaren är trots allt än så
länge den årstid som förknippas med
campinglivet och i Holsljunga finns
utmärkta möjligheter att njuta av det
i fulla drag. Blir man trött på att bara
sola och bada så finns det mycket
annat att sysselsätta hela familjen
med. Här finns en fotbollsplan, en
minigolfbana och självklart försäljning av glass i stora lass. De välskötta
vandringslederna är också populära,
längs vägen finns även möjlighet till
grillning.
Holsljunga camping kommer att
fortsätta vara den vackra camping
den är idag, men med lite upprust-

lummigt. Själva campingen ligger på bekvämt avstånd till stranden.

ning finns potential till mycket mer.
Några fler campingplatser och en
längre säsong blir det, men Mikael
håller fast vid en viktig punkt.

Foto: marie dahlén

mikael olsson

– Det är en liten
camping med hög mysfaktor och så
ska det vara i framtiden också.
Marie Dahlén

HOLSLJUNGA

Vi utför allt inom branschen!

Holsljunga Gräv

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

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

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.
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Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KlOcKAReGåRden

Mellan skolan och kyrkan med de unika
bonadsmålningarna.

Öppet söndagar 5 juli – 2 augusti kl. 13–16.
Övrig tid ring:
0325-521 95 • 0325-520 30 • 0325-520 11

KvARnGåRden
MÖTESPLATS. Håska Stallklubb är också en mötesplats för hästintresserade. Här fyra styrelsemammor, fr v
Tina Aavik, Maria Strand, Sofia Hidendahl och Annika Salama med dottern Heidi. Till häst i bakgrunden fr v
Tyra och Klara Strand samt Andreas Salama.
Foto: ann-louise kjellner

Mellan Håcksvik och Hid. Vattenhjul, såg, smedja m.m.

Bemannad 5, 19 juli och 2 augusti
kl. 13–16.
Övrig tid ring 0325-520 30

Håska stallklubb – alla hästars vän
HÅCKSVIK I en så hästtät bygd

som Håcksvik finns det självklart en stallklubb. En liten
klubb med stort hjärta som
klappar för alla hästraser. Så
har man också Sveriges största
hästutställning öppen för alla
hästar.
Den stora hästutställningen äger rum
i början av september varje år. I år den
5 september. Bedömning av erkända
domare och tillgängligheten för alla raser, även
blandraser, lockar över
hundra deltagande hästar. Ett lysande tillfälle för alla som vill stifta närmare bekantskap
med olika hästraser!
Men klubben håller
förstås igång även resten
av året.
– Här får man tillgång till två
ridbanor och hinderbana för bara
150 kronor per år och det är aldrig
några problem att komma hit, säger

Sofia Hidendahl, som är sekreterare
i klubben.
Har man dessutom turen att bo i
närheten blir det en fin skogsritt till
klubben. Så gjorde kusinerna Tyra
och Klara Strand, som alldeles nyss
red in på banan.
För alla hästägare
Den mest populära av stallklubbens
aktiviteter, förutom utställningen, är
”tantridlägret”.
– Ett ridläger
för oss avdankade
gamla ponnymorsor, säger Sofia och
skrattar. Så lägger
hon till: Självklart
är män välkomna
också, men det är
Annika Salama
ingen hittills som
frågat!
Barnridläger från
fyra år och uppåt, exteriörkurs och
hunting, där man först rider hinderbana och sedan ute i skogen, ligger
också inbokade i kalendern.

”Vi är en stallklubb som riktar sig till alla
hästägare ”

OlOfSbyGGet
Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering
söndagar 28 juni – 2 augusti kl. 14–17

MOR bRittAS StuGA

S. Ingårdebo, nära smålandsgränsen.
Vacker plats för fikakorgen.
För visning ring 0325-520 30
OMSORG. Heidi Salama pysslar
om storebror Andreas häst medan han bygger hopphinder.

– Vi är ju en stallklubb som riktar sig till alla hästägare, inte en
ridklubb, förklarar Annika Salama,
klubbens ordförande.
De 50-talet medlemmarna kommer både från Håcksvik och samhällena runt omkring. och är det
någon som vill ha lite hjälp med sin
träning finns det gott om kunskap
i klubben.
Ann-Louise Kjellner

Välkommen till sjöss i vår idyll mitt i Trivselbygden!
Här på Påarp kan du hitta på
mycket skoj med dina vänner eller
kollegor. Varför inte en kick-off
eller en teambuildning?!

Öppet alla dagar hela sommaren!
Fotbollsgolf: Vår fotbollsgolfbana med nio
hål är naturskön och verkligen spännande.
Kanot: Hyr en kanot o åk ut på en härlig tur i våra
vattendrag i gårdens närhet.
Lugna aktiviteter: Är du inte så vild och äventyrlig
av dig så finns goda badmöjligheter eller varför inte
njuta av en stillsam promenad i naturskön miljö.
Femkamp: Vi eller ni väljer ut passande grenar
på en naturskön skogsslinga runt gårdens marker.
Vi har uthyrning av cyklar, kanoter, båtar,
fiskeutrustning, militärtält m.m.

Välkomna till
Påarps Gård i Håcksvik!
www.paarpsgard.se
info@paarpsgard.se
Tel. 0325-530 11
0325-530 01

Anders & Pernilla

Fiske: På gården finns en sjö
med inplanterad regnbåge.
I närheten av gården finns
också ett flertal sjöar där det är
stor fångstrapport på
abborre, gös och gädda.
Vi hyr ut båtar och fiskeredskap,
även fiskeguide finns att tillgå.
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Claes-Göran bryter
mark för framtiden
HÅCKSVIK - Åkermarken är vår
begränsning, mycket god åkermark försvinner och vi måste
börja kompensera, säger ClaesGöran Claesson, rektor för St
Segerstads och Värnamos naturbruksgymnasier och som nu
i vår, på egna gården, brutit ny
mark på tre hektar som tidigare
var skog.

marken har vi först kört med en liten fräs på ytan, som hackar sönder
småstubbarna och nu kör vi det sista med djupfräsen. Den mal sönder
och blandar om jorden på plogdjup,
ungefär 20 centimeter.
Ett förfarande som har många fördelar, tycker Claes-Göran.
– Först och främst naturligtvis att
jag kan odla redan i år, men också att
vi tar till vara allt organiskt och återför det till den annars ganska magra
jorden som finns här.
– Lite filosofiskt är det förstås också, fortsätter Claes-Göran. Jag arbetar ju med att utbilda för de gröna
näringarna och i år har vi fler sökande
än någonsin. Lant- och skogsbruk är
näringar där efterfrågan är hur säker
som helst.

Vi knallar över nybruten åkermark,
på väg mot den gröna värstingtraktorn, en Fendt 820 Vario, med påkopplad djupfräs. Ekipaget rör
sig sakta, 1,5 kilometer i timman,
men snart har Erik Jungåker från
Skövde gjort odlingsbar mark över
hela området på den vackra udden
mot sjön.
– Visst är en av anledningarna också att
vi inte vill ha skog ner
mot sjön, säger ClaesGöran och förklarar
att det är när skogen
är nere som man har
chansen, sedan går det
60-70 år innan det blir
tillfälle igen.
Claes -Göran Claesson

”Vi tar tillvara
allt organiskt
och återanför
det till den annars ganska
magra jorden”

Odla redan i år
Claes-Göran har förvandlat skogsmark till
åkermark en gång förut, för fem år sedan, men då på ”gammaldags vis”.
– En stor grävmaskin tog stubbarna och resten fick förmultna. Då tar
det ungefär fem år innan marken blir
odlingsbar och det är ganska mycket
handarbete som ska till också.
Den här gången har han tagit bort
allt efter avverkningen. Riset är flisat
till bränsle, stubbarna uppdragna och
ligger för att regna av sig.
– När jorden regnat bort mals de
till energived. Resten som är kvar i

Stor efterfrågan
Erik har stannat traktorn.
– Det har gått bra
att köra här, lite sten
på ett par ställen bara,
annars inga problem
alls.
Hans maskin är
känslig för stenar, men
på bra mark finns det
inget som slår den
här maskinen, me-

nar han.
För Erik är det ett halvårsjobb att
köra på uppdrag med sina fräsmaskiner. Han har flera än den här. På
övrig tid driver han sin egen gård
hemma i Skövde, där han bland annat har en stor julgransodling.
– Jag har uppdrag från Gävle ner
till Skåne och har också kört en del
i Danmark, berättar han och efter
Håcksvik lastar han maskinerna och
styr mot Simrishamn.
För Claes-Görans del väntar harv-

NY ÅKERMARK. Claes-Göran Claesson i Håcksvik ser ut över fältet som snart är ny odlingsbar åkermark.

Foto: ann-louise kjellner

FÖRE OCH EFTER. Till vänster marken före fräsning och till höger det färdiga resultatet.

ning, gödsling och sådd av havre.
Eftersom vårt besök hos Claes-Göran

FRÄSER PÅ PLÖJNINGSDJUP. Efter att djupfräsen
gjort sitt är det fritt fram för harvning.

ägde rum strax före påsk har havren
redan kommit en bit på väg när detta

når tidningens läsare.
Ann-Louise Kjellner

Välkommen till sängs i vår idyll mitt i Trivselbygden!
Kom och upplev idyllen i skogen,
låt tysnaden tala, hör fåglarnas
sång, vakna till en ljuv sommarbris...

Öppet alla dagar hela sommaren!

Stugor: På gården med dess omgivning finns fem
mysiga, moderna stugor på vardera 70-90m2 med
fyra till sex sovplatser. Toalett, dusch och eget kök
finns i alla stugorna. Du kan välja om du vill bo mitt i
skogen, i direkt anslutning till sjön eller i närhet till
ladugården - allt efter smak och behov.
Camping: Vi har även en liten
naturcamping med tillgång till el i
nära anslutning till sjön.
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Välkomna till
Påarps Gård i Håcksvik!
www.paarpsgard.se
info@paarpsgard.se
Tel. 0325-530 11
0325-530 01
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Rum: På loftet i ladugården finns
mysiga dubbelrum och fyrbäddsrum.
Du bor då ovanpå restaurangen
och har tillgång till gemensam dusch,
bastu och toalett. Det finns även
självhushållskök i nära anslutning
till rummen.
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Håcksvik har fått egen fiskeklubb
HÅCKSVIK - Intresset för fiske
är stort i alla åldrar och för de
yngre finns det inte så mycket
att göra här. Vi var ett gäng som
brukar fiska ihop och vi började
prata om att starta en fiskeklubb, säger Pier Johansson och
Jörgen Nilsson, två av initiativtagarna.

Planerna började 2007, men första
året fokuserade man på samtal med
de tre fiskevårdsområdena som berörs.
– Vi ville ha ett gemensamt fiskekort för de tio sjöar som är aktuella
här i området, säger Pier.
Men en del aktiviteter hanns ändå
med under 2008. Aktiviteter riktade
till ungdomar och det är så man också vill fortsätta jobba, med inriktning
på yngre fiskeintresserade.
– En av sakerna var vinterfiske vid
Påarps Gård under sportlovet, när
skolungdomar fick lära sig hur man
gör och vilka redskap man använder. Vi var också med under Påarps
bondemilen, säger Pier.
Just nybörjarfiske, där vana fiskare
finns med och delar med sig av sina
tips och trix, är något klubben gärna
ordnar fler gånger.
– För alla åldrar och även de minsta kan vara med tillsammans med
sina föräldrar, säger Jörgen.
Lite fiskevård har man också hunnit med, som att lägga ut fiskevasar
som lekplatser och gömställen.
Vilka fiskar är det då som gömmer
sig i de Håcksvikska sjöarna?
– Det finns gädda, abborre, brax,
siklöja, sutare, ruda, men ingen ädelfisk.
Avkoppling och spänning
Pier backar ner bilen med båtkärran
till strandkanten. En inbiten fiskare
åker inte till sjön utan att ta båten
med! Efter vårt samtalet blir det fiskestund för både Pier och Jörgen.
– Avkopplingen, spänningen och

SPÄNNANDE LUGN. Avkopplingen tillsammans med spänningen lockar Pier Johansson och Jörgen Nilsson ut på fisketur.
Foto: Viavinga

att få komma ut i våra vackra sjöar är
det som lockar. Och att man aldrig
blir fullärd. Fisket utvecklas hela tiden, säger Pier när han baxat i båten
och tillsammans med Jörgen börjar
lasta i sin utrustning.
– Så här mycket behöver man inte,
ett vanligt metspö funkar fint. Det
är väl när man är riktigt intresserad
och ägnar mycket tid åt fisket, som
det är kul med olika metoder.
Klubbens målsättning är att få råd

att köpa en egen båt för uthyrning.
– Det finns något fiskevårdsområde som har båt för uthyrning redan
idag, men vi i klubben skulle också
gärna ha en.
Fiskekortet är naturligtvis till för
alla, även utomsocknes, och köps
hos fiskeklubben. Uppgifter finns
på Håcksviks hemsida, under fliken
föreningar och idrottsklubben.
Ann-Louise Kjellner

HÅCKSVI K

...
s
t
u
j
k
s
r
e
v
ö
När du beh
29
0
2
5
5
2
3
0

HÅCKSVIKS TAXI

Kinds Transport
Joakim 070 - 348 49 94
Mattias 070 - 348 49 06

T R I V S E L BYG D E N
Klockaregården. Klockaregården med sina unika bonadsmålningar är ett populärt utflyktsmål. Här är det en grupp från Markaryd på
besök.
Foto: ANN-LOUISE KJELLNER

- E N B R A B I T AV VÄ S T E R G Ö T L A N D

Välkommen till bords i vår idyll mitt i Trivselbygden!
• I sommar serverar vi varje torsdagkväll

TORSDAGSBUFFÈ!
• Varje söndag serverar vi en tvårätters

Öppet alla dagar hela sommaren!
Restaurangen: På Påarps Gård kan du i lugn och ro avnjuta allt från
en 3-rätters söndagsmiddag i restaurangen till en kopp kaffe med
hembakt på verandan eller en kall öl och en macka i gröngräset med
tårna i sjön. Här förespråkar vi närproducerat
närproducerat.och
Köttet
använder
kommer
gärna
från kött
med
våra egna
lokal anknytning,
marker, fisken
fiskfrån
frånvåra
våraegna
egna
sjöar och grönsaker
grönsakerna
från
från
odlare
odlare
i trakten.
i trakten.

SÖNDAGSMIDDAG!

Boka bord!

Sommarspecial:
Välkomna till
Påarps Gård i Håcksvik!
www.paarpsgard.se
info@paarpsgard.se
Tel. 0325-530 11
0325-530 01

Anders & Pernilla

Café: Kom o njut av vårt hembakta utbud!
Kakor, bullar, smörgåsar, pajer m.m.
I vår pub har vi fullständiga rättigheter.
Vi serverar allt från öl, vin och cider till en
rejält rökig whisky eller ett glas värmande
irish coffee på kvällskvisten.
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Mor Brittas bränneri

K A LV

HÅCKSVIK

HÅCKSVIK  Mor Brittas stuga ligger vackert vid Gårdssjön i S.
Ingärdebo. I stugan försörjde
sig Mor Britta på att tillverka
brännvin på licens.

På Mor Brittas tid låg stugan i Bosebo
socken, på den småländska sidan,
men år 2003 fick Håcksviks hembygdsförening stugan som gåva och
den flyttades då till sin nuvarande
plats.
Britta Petersdotter föddes i Bosebo
1803. Britta blev tidigt änka, inte
bara en utan två gånger. Ensam med
sex barn försörjde hon sig genom att
tillverka brännvin på licens och blev
så småningom en förmögen kvinna.
Så förmögen att hon kunde köpa sina
två döttrar var sin gård.
Mor Britta dog år 1877, men hennes stuga och hennes historia lever
ännu.

spår av vildsvin. I trakterna
kring Håcksvik har åtminstone en vildsvinsflock hittat en hemvist.
Vildsvinen är skygga varelser och visar sig sällan i dagsljus, men spåren
efter deras nattliga strövtåg är desto tydligare. 
Foto: ann-Louise Kjellner

MOR BRITTAS
STUGA. Här tillverkade Mor Britta
brännvin på licens.
 Foto: ann-louise kjellner

KALV

Ann-Louise Kjellner

LITET FOTO. Vår ciceron i stugan, Asta Magnusson, tittar
på ett litet foto som troligen föreställer Mor Britta.

HÅCKSVIK
Välkommen till
Håcksvik!
I sydöstra delen
av Svenljunga kommun ligger
Håcksvik. Det är en gränsbygd
med gräns mot Småland, och det
är inte långt till Hallandsgärnsen.
Flera större städer finns inom 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.

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.
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De startade viltslakteri i Kalv
Kalv Familjen Laurén har ett
stort jaktintresse, och har drivit
hjorthägn i 26 år. För några år
sedan föddes idén om ett eget
viltslakteri, och nu är anläggningen igång.

och halva djur till affärer och restauranger, och hjälper även jaktlag med
styckning av älg och vildsvin.
– Det var mycket jobb under älgjakten, som mest hade vi tio älgar
hängande här, säger Kjell.

– Egentligen heter det inte slakteri,
utan vilthanteringsanläggning. Vi
är godkända av Livsmedelsverket,
och har rätt att stycka och sälja i
hela Europa, berättar Kjell Laurén,
som driver anläggningen tillsammans med sin dotter Katrin och brodern Tord.
Det är höga hygieniska krav för
att bli godkänd av Livsmedelsverket.
Man måste ha ett rum där viltet flås,
en sval och en kyl där djurkropparna
hängs, och ett särskilt rum för styckningen. Här finns också rörelsefria
kranar, för hygienens skull, och en
knivsterilisator, som Kjell själv konstruerat av en vattenkokare(!). Allt
kött måste besiktigas av veterinär,
som stämplar det med anläggningens egen stämpel efter besiktning.
Kjell och Katrin har också gått en
kurs i livsmedelshygien.
Anläggningen ligger på Kjells
gård, och har byggts under en period på fyra till fem år. De säljer hela

Kronhjort godast
Det viktigaste för att få ett gott
kött är hängningen, säger Katrin
och Kjell. Djuren ska först hänga
ett dygn i åtta till tolv grader, och
sedan i kyl i minst en vecka.
– Det är det inte många som vet.
Det gamla sättet är ”fort in i kyl” –
men då blir köttet segt.
Jaktintresset hos familjen Laurén
är stort, och Katrin inspirerades tidigt av sin pappa att börja jaga. Hon
tog jägarexamen som artonåring.
– Jag jagar allt, älg, rådjur, hare.
Och nu får jag väl börja jaga vildsvin
också, de blir ju fler och fler.
Både Katrin och Kjell tycker att
kronhjort är det godaste viltköttet.
Katrin föredrar innanlåret, medan
Kjell tycker bäst om rostbiffen. Och
det finns många sätt att tillaga viltet, Katrin och Kjell bjuder på några
läckra recept här nedanför.
I framtiden planerar familjen
Laurén även att köpa in vilt för att

RECEPT

RECEPT

Chokladgryta med älgkött och ingefära
600 g grytbitar av älg, hjort
eller rådjur
1 tärnad morot
1 tärnad palsternacka
1 bit hackad purjolök
1 hackad gul lök
3 grovhackade tomater
1 finhackad röd chili
1 msk olja
5 dl utspädd viltfond
25 g riven färsk ingefära
75 g mörk blockchoklad
2 ½ dl matlagningsvin
salt, peppar
 ryn köttet i ett stekjärn, lägg
B
över i en gryta. Fräs grönsakerna och lägg i grytan med köttet.
Häll på vinet och koka ihop allt.
Smaka av med fonden och låt
sjuda tills allt är färdigt. Sila av
buljongen, smaka av med choklad, ingefära, salt och peppar.
Red av med mjöl, och lägg tillbaka köttet.

FYLLER ETT BEHOV. Kjell och Katrin Laurén i styckningsrummet på sin nya vilthanteringsanläggning. Här
slaktar de egna kronhjortar från familjens hägn, och hjälper också jaktlag med styckning. – Det finns ett behov, många tycker det är bra att slippa stycka själva, säger Katrin och Kjell. 
Foto: Katarina Johansson

sälja vidare.
– Det här är ju första året vi dri-

ver detta, så vi får se hur det blir till
hösten och vintern, när jaktsäsongen

börjar, säger Katrin.
Katarina Johansson

Viltfärspaj
500 g viltfärs
1 pkt smördegsplattor
1 stor hackad gul lök
1-2 hackade vitlöksklyftor
2 dl creme fraiche eller grädde
1 dl viltfond
300 g hackad spenat
salt, peppar, muskot
3-4 dl gratängost
 ätt ugnen på 225 grader. Kavla
S
smördegen och lägg den i en
smord form. Spara deg till tre
lock. Bryn lök och vitlök, lägg
över i en skål. Bryn färsen, slata
och peppra och blanda i fonden. Rör ner färsen med löken,
blanda i grädden. Bred ut färsen i formen, täck med ett lager
av degen. Fräs spenaten med
salt, peppar och nyriven muskot. Lägg i formen och täck med
ett nytt lager deg. Strö på osten
och lägg på ett nytt lager deg.
Avsluta med smörklickar och in i
ugnen i 30-40 minuter.

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

Camping • Stugor
Uthyrning av kanoter och båtar

Välkomna till Kalvsjögården i Kalv.
www.kalvsjogarden.se • Telefon 0325-512 34, 0705-64 33 22
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Några
frågor

Weine Edvinsson
sedan 2007 krögare på
Kalvsjögården, med restaurang,
vandrarhem och konferensanläggning.

Vad har ni för nyheter på
Kalvsjögården i år?
– Vi försöker utveckla verksamheten med olika paket: golfpaket, fiskepaket, kanotpaket och
cykelpaket. Golfpaketet har vi
kört tidigare, men alla de andra
paketen är nya. Det tar väl ett
par år innan man märker hur
det fungerar, men jag tror att
det kan gå bra, det är ju ett rätt
bekvämt sätt att semestra på.
Det är bara att åka hit, så är allt
ordnat.
Hur många rum har ni på
Kalvsjögården?
– Vi har elva rum med sammanlagt 25 bäddar, och även
en tvårumslägenhet för korttidsboende. Vi har också nio
lägenheter för permanent boende, där en etta och en tvåa är
lediga just nu.
Vilka gäster har ni?
– Det är mest svenskar, men
även en del danskar, tyskar och
holländare.
Har ni öppet året runt?
– Ja, konferensanläggningen
och vandrarhemmet är öppet
året om, men restaurangen är
bara öppen på sommaren, juni
till augusti.

Pilgrimsvandring för kropp och själ
KALV Vi lever i en stressad tid,
där allt ska gå snabbt och vi
bombarderas av information.
Men det finns ett behov av
långsamhet och ett andligt perspektiv på tillvaron. Därför har
pilgrimsvandringar blivit en
växande rörelse.
 I Kindaholms församling anordnas återkommande vandringar.

En tidig vårdag samlades deltagarna
vid Mårdaklevs kyrka, för att vandra
den en mil långa vägen
till Östra Frölunda. En
kort bön inleder vandringen, och gruppen
ger sig av längs grusvägen. Varje vandring har ett tema, och
temat denna lördag
strax innan påsk är
”Smärtans väg”.
– Livet gör inte sällan ont, kroppsligt
och själsligt, och det
är många av oss som
vandrar smärtans
väg, säger Martin
Lindman, som leder
pilgrimsvandringen.
Martin bor i Kalv och arbetar som
distriktsläkare i Svenljunga. Han
är också ordförande i kyrkorådet i
Kindaholms församling. och ingår
tillsammans med Perarne Lindberg,
Inger Lindberg och Christina Nyhage
i arbetsgruppen som leder pilgrimsprojektet, som inleddes år 2005.
Under vandringen talar Martin
Lindman om tre olika typer av smärta: den kroppsliga, den själsliga, och
den andliga smärtan.
– En av tankarna med pilgrimsprojektet är att se till hela männis-

kan. Vi har ett behov av att lära oss
att slappna av och lyssna till vårt inre,
och det är läkande att vistas ute i
naturen. Är man stressad går kroppen i försvarsställning. Då spänner
man musklerna, och gör man det en
längre tid börjar det göra ont. Man
måste lyssna både på sin kropp och
sitt inre, och en medveten vandring
kan återställa balansen.
Leden sammanbinder kyrkorna
Kindaholms församling består av
Håcksvik, Kalv, Mårdaklev och
Östra Frölunda.
Församlingen har
gjort i ordning en pilgrimsled som sammanbinder de fyra
kyrkorna. Sträckan
är fyra och en halv
mil lång, och leden
går på småvägar och
stigar. Här anordnas
pilgrimsvandringar
längs delar av sträckan ungefär en gång i
månaden under sommarhalvåret. Leden är
Martin lindman
utmärkt med käppar,
så att den som önskar
ska kunna vandra på
egen hand.
– Vi har fått godkännande från
markägare längs lederna, så folk kan
gå här när de vill.
Under en pilgrimsvandring går
man långsamt, med många pauser.
De flesta kan delta, man behöver inte
ha toppkondition. Vill man kan man
gå med enbart en del av vägen. En
del av vandringen försiggår under
tystnad, och det känns rogivande att
ströva fram i den vackra naturen, i
en helt annan takt än den vanliga.
Man får tid att tänka, och att iaktta

”Vi har ett behov av att lära
oss slappna
av och lyssna till vårt inre
och det är läkande att vistas ute i naturen.”

Långsam vandring. Denna tidiga vårdag gick vandringen längs
grusvägen mellan Mårdaklev och Östra Frölunda.
Foto: jorma Hartig .

omgivningarna. Fågelkvitter, solen
som bryter fram bakom ett moln, ett
nerfallet träd i en vacker, mossbeväxt
form, ett naturens konstverk.
Vandring vid Kalvfestivalen
Pilgrimsvandringarna lockar även
grupper utifrån, berättar Martin
Lindman.
– Pilgrimsprojektet bedrivs i samarbete med Göteborgs stift, och vi vill
ha ett samarbete mellan stads- och
landsbygdsförsamlingar. Landskapet
och tystnaden här är ju en resurs för
storstadsmänniskor.
Under sommaren kommer
Kindaholms församling bland annat att anordna en pilgrimsvandring
i samband med Kalvfestivalen. Den
vandringen är två kilometer lång,
och innehåller sju stationer. Varje
station ägnas åt ett av pilgrimsvandringarnas sju nyckelord: Långsamhet,
frihet, enkelhet, bekymmerslöshet,
tystnad, delande och andlighet. På
stationerna kommer korta texter att
läsas, och de ska åtföljas av nyskriven musik.
– En tanke med festivalen är att

Vad är det roligaste med
ditt arbete?
– Det roliga är att möta alla
glada kunder. När man jobbar
med turism är ju de flesta glada
hela tiden.

Katarina Johansson

Pilgrimsledare. Martin
Lindman ledde vandringen.

K A LV

Foto: KATARINA JOHANSSON

Hur tror du att konjunkturen påverkar verksamheten?
– Jag tror att fler svenskar kommer att semestra i närområdet
istället för att åka utomlands,
och så kan man hoppas att fler
danskar och tyskar får upp ögonen för oss.
Du drev redovisningsbyrå
tidigare, hur kom det sig
att du sadlade om?
– Jag ville förnya mig med någonting, det var väl sista chansen
att göra något annat i livet.

den ska anordnas i samarbete med
lokala krafter, och då tyckte jag det
kunde vara en bra idé att kombinera
festivalen med vårt pilgrimsprojekt.
Föreningen har skickat ut prospektet
via nätet för att få in nykomponerad
musik, och det är redan flera tonsättare som skickat in förslag, bland annat från USA, Italien, Finland och
Bolivia.

STRANDLIV. Kalvsjön erbjuder goda möjligheter till härligt badliv
– bara vädret är på rätt humör!

Vi tillverkar:

Påsar, slang, säckar och folie i polyeten

Katarina Johansson

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

FURULUND
Öppet onsdag-fredag 11-18
Drop-In i mån av tid
Tidsbeställning: 070-249 54 12
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Inlandscamping lockar kustborna
KALV När inlandsborna åker till
havet på sommaren, då åker
kustborna till Kalv. Kalvs familjecamping har säsongsgäster
från både Varberg, Falkenberg
och Göteborg.

stor, tycker Kjell, och han har inga
planer på att utöka.

– De tycker om naturen och lugnet
här, de kallar det lilla Norrland, säger
Kjell Laurén, som drivit campingen
i Kalv i 20 år.
Kalvs familjecamping kom till i
samband med att Kalv var en framtidsby i slutet av 1980-talet. Då kom
byalaget med idén om en camping vid
Kalvsjön. Campingen skulle ligga på
kyrkans mark, och i och
med att Kjell arrenderade prästgården fick han
förfrågan om han ville
driva den. Han nappade på idén, och det har
han inte ångrat.
– Det är roligt att
träffa folket. Det är
många som kommer
igen från år till år, så
det blir mycket bekantskap med gästerna.
Campingen startade
i all enkelhet, men nu
finns alla bekvämligheter i servicehuset, med duschar, toalett, kök och
tvättstuga. Efter några år friköpte
Kjell och hans fru Marianne marken. De driver campingen själva,
utan anställda, så sommarhalvåret
är en bunden tid.
– Vi hyr ut kanoter och båtar också, så det är mycket passning, säger
Kjell.
Med ett trettiotal husvagnsplatser, och fyra fyrbädds- och fyra tvåbäddsstugor är campingen lagom

Paddling lockar flest
– Jag är pensionär nu, men jag håller på så länge jag orkar. Vi hoppas
att det blir någon annan som tar
över sen.
Gästerna är övervägande svenskar,
men även många tyskar och danskar hittar hit. Det som lockar är den
vackra naturen runt Kalvsjön, med
bad, paddling och fiske.
– Fisket i Kalvsjön har varit jättebra, säger Kjell, med mycket gös,
som planterades in för ett trettiotal
år sedan. Men det har
blivit mindre fisk de
senaste åren, så i år
kommer fiskevårdsföreningen att plantera ut nya gösar.
En artikel i
Fiskejournalen för
några år sedan lockade många fiskeintresserade till Kalv,
Kjell Laurén
men paddlingen är
annars det som drar
mest folk. Speciellt
de danska turisterna
kommer för att paddla.
– Vi har väldigt fina turer här, som
till exempel på Lillån till Mölneby.
Den turen är 14 kilometer lång, och
tar cirka fyra timmar, inräknat rast.
Folk paddlar dit så hämtar jag dem
där sedan.
För dem som vill vara ute med
kanoten i flera dagar finns turen
Kalvsjön – Svansjöarna – Fegensjön
– Stångån – Kalvsjön.
– Den turen är lämplig för två dagars paddling.

”Det är roligt
att träffa folket. Det är
många som
kommer igen
år från år.”

Två skolor blev en
kalv Friskolan i Kalv lades ner
efter vårterminen 2008, på grund av
att det fanns för få barn. I höstas började istället de 18 Kalvbarnen på
Mårdaklevs skola, där det nu går 65
barn, från förskoleklass upp till sexan. Mårdaklevs skola har fått ökade
resurser för att kunna ta emot de nya
eleverna, och sammanslagningen har
fallit väl ut, enligt Berit Ström, resurslärare i Mårdaklev.
– Från vårt håll har det varit positivt att få flera elever. Vi har haft
möjligheter att göra olika grupperingar, vilket är en pedagogisk fördel.
Vi har också sett att många kontakter
knutits mellan barnen från de olika
orterna. Det är ju lättare för barnen
att hitta kompisar om man är fler i
sin åldersgrupp. kj

En bra bit av
Västergötland
STannar länge. Kjell och
Marianne Laurén har redan tidigt i
maj gott om gäster på campingen.
Många av dem tillbringar hela säsongen i Kalv.  Foto:katarina johansson

Säsongen för Kalvs familjecamping sträcker sig från 1 maj till mitten av september. Många av gästerna
stannar hela säsongen.
– Vi skulle kunna ha ännu fler säsongsboende, det är stor efterfrågan,
men vi vill ha balans, det måste finnas möjlighet att komma hit för lite
kortare tid också.
katarina johansson

Bergsprängning · Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

+ALV s 4EL   

International Venue for
New Music Development
Svenljunga August 14–16 2009

HYR KANOT!
Kanotcenter, Kalv

Mitt ute i skogen, alldeldes invid den vackra sjön Fegen i Västergötlands sydligaste
hörn tillagar vi svenska bär och frukter efter gamla recept. Naturligare kan det inte bli.

0325-510 00
070-545 10 83
www.kanotikalv4u.se
torborg@kanotikalv4u.se

Gårdsbutik med ”knacka-på-öppet” · 0325-540 64 · www.joarsbo.com

Musik på väg
Musiken i ett utvecklande samtal
mellan kultur, lokalsamhälle och
omvärld. Natur, konst och människa
i förening.
www.kalvfestival.se
Fredag 14 augusti
Moritz Ernst, cembalo. Verk av William Byrd, Jean Françaix,
Miklós Maros, Henry Cowell och György Ligeti.
Evan Parker, sopransaxofon. Improviserad musik med
”extended techniques”.
Framföranden av ljudkonst från kursen Circuit Bending.

Café & Pensionat

Sommarcafé
14.00–18.00

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

Ostar från mejeriet i Kalv
Manuell chark
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Bensin

Refillkort

Lördag 15 augusti
Pilgrimsvandring med sju nya verk från hela världen.
Meditationer över pilgrimens nyckelord.
Samtal om musik med prof. em. Jan Ling.
Vokalkvartetten VOX: Lear Summeries av François Sarhan.
Söndag 16 augusti
Weberkvartetten. Verk av Albert Schneltzer, Reza Vali och
Joan Tower.

Välkomna!

Alla dagar: Videokonst från Borås konstmuseum.

En bra bit av Västergötland
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Hildur flyttar in på nya bostadsområdet
MJÖBÄCK Hildur Persson har

bott i Mjöbäck i 40 år. Nu ska
hon lämna sitt hus och flytta
in i en av de nya lägenheterna
i byn.

Utför alla slags grävarbeten.
Försäljning och transport av grus, makadam och matjord.

0325-340 70

0708-341 631

Mjöbäcks

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

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

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

Må–to 9–18
Fredag 9–19
Lördag 9–14

Hildur Persson bor på Bosgården
Gumpered, strax utanför Mjöbäcks
samhälle. Hon är 83 år och kör inte
bil, så hon tycker att det är en fördel
att få flytta in till samhället.
– Det ska bli bra, lägenheterna ligger så vackert, och det är nära till affären så jag kan gå och handla själv,
säger hon.
Nu är huset sålt, och Hildur håller
på att rensa ut det som inte ska följa
med henne till lägenheten.
– Här finns mycket gammal bråte,
och nu har jag lämnat en del till insamlingen till Vitryssland.
Hildur kommer att flytta in i en
trerumslägenhet på det nya bostadsområdet.
– Det blir bra att ha ett extra rum
med bäddsoffa, ifall barnen vill komma och ligga över.
Hildur har fyra barn, tre söner och
en dotter. Det var dottern, som arbetar på Mjöbäcks Entreprenad, som
tipsade henne om de nya lägenheterna som skulle byggas.
Hildur har bott på Bosgården
Gumpered i 40 år. Hon och hennes
make Bertil, som avled förra året,
köpte huset av Bertils föräldrar.
Hildur trivs bra i Mjöbäck, och ägnar mycket tid åt att spela boule.

SNART inflyttningsklart. Den 1 juni är det dags för Hildur
Persson att flytta in i sin nya lägenhet.
Foto: katarina johansson

– En av mina kamrater, Dagmar
Johansson, som jag spelar boule ihop
med, ska också flytta in i en av lägenheterna, det ska bli trevligt.
Hildur är glad över att Kjell
Nergården byggt det nya området,

så hon fått möjlighet att bo kvar i
byn när hon lämnar huset.
– Tänk så bra att Kjell satte igång
något sådant, det är beundransvärt
att han tog sig an detta!
Katarina Johansson

Monicanders
Mjöbäck 0325-340 04

I Mjöbäck hälsar vi dig välkommen till 400 m2 ren och fräsch butik

Manuell chark

Gör ett besök hos oss i manuella delikatessen, testa någon av våra goda ostar eller
välj nåt av våra smakfulla pålägg – färskskuret medan du väntar!

Egen grill

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!

Hemlagat & gott

Med vår hemlagade potatissallad har du snabbt och enkelt bra
mat för picnicken. Vi har också allt till din egna grillning.

Bensin & Diesel

Då Norsk Hydro behagade lämna oss tar nu PaRoy över som leverantör
av bensin och diesel på vår automatstation, belägen i direkt anslutning
till affären. Alla bankkort och PaRoys eget kort gäller på stationen.

Specialiteter

Våra berömda och välsmakande smörgåstårtor ska inte förglömmas!
I snitt har 10 personer ätit Monicas smörgåstårtor varje dag - sex dagar
i veckan - i femton års tid. 45 000 personer kan inte ha fel - prova du också!

Färskt & fräscht

Varje morgon kan du få nybakade frallor och kaffebröd från vårt butiksbageri.
I fruktdisken finner du nyttig frukt och fina grönsaker.

Välkommen
på en gourm till Monicanders
etvandring i
butiken
hälsar Mon
ica, Christin
a
, Liselotte,
s och Göra
n

Jan-Ander

Hem för din livsstil

www.borohus.se | 0325-186 20

Livsrum och känsla

www.vastkustvillan.se ● 0325-186 00
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Deesel spelar för nöjes skull
MJÖBÄCK Vårfester, bröllop,

höstfester och julkalas, bandet
Deesel har mycket spelningar
året om. Men att spela på heltid
skulle de inte kunna tänka sig.

MÅNGSIDIGA MUSIKANTER. Bröllop och privata kalas är de roligaste
spelningarna, tycker Bertil Johansson (trummor och sång), och Jan-Ove
Johansson (klaviatur), Henrik Henriksson (bas och sång) och Per Uddén
(gitarr och sång) i Deesel. Nu ser de fram emot sommarens begivenhet,
en sextiotalsfest på Unos loge i Gunnarsjö.
Foto: katarina johansson

Erbjuder hushållsnära tjänster

Gno å Feja är din hjälp i vardagen
Carina Lundin

Mobil: 070 675 7070, Tel.: 0325 - 342 32, E-post: 032534232@telia.com

– Vi spelar för nöjes skull, och om
man jobbade med detta på heltid
skulle det inte vara lika roligt, säger
Henrik Henriksson som spelar bas
och sjunger i Deesel.
Nu är bandet, med medlemmar från Mjöbäck, Älvsered och
Svenljunga, ute på spelningar ett
par gånger i månaden. Det är lagom,
tycker de. Speciellt om man tänker
på all den tid som läggs ner på varje
speltillfälle.
– Vi brukar räkna med tolv timmar för en spelning, säger Bertil
Johansson, trummor och sång. Vi
åker klockan fyra på eftermiddagen
och är hemma fyra på morgonen.
Spelar vi på ett bröllop blir det ju
längre tid, då åker vi vid ettiden och
är kanske hemma halv fem.
Deesel, som består av Henrik
Henriksson, Bertil Johansson, JanOve Johansson och Per Uddén, har
spelat ihop sedan 2003. Till att börja
med kallade de sig Bröderna Diesel,
men när de upptäckte att det fanns
ett annat band med samma namn
blev det namnbyte. De har en bred
repertoar, med allt från sextiotalslåtar
till nya låtar. Någon gammeldanslåt
kan det också bli, om publiken så

önskar. Och med tre sångare i bandet, Bertil, Henrik och Per, blir det
mycket stämsång.
Mer showband än dansband
De senaste tre åren har Deesel ibland haft en celeber gästartist. Själva
Elvis dyker vid vissa tillfällen upp
på scenen, i Dick Zetterlunds gestalt. Då är även Henriks pappa,
Gunnar Henriksson, med och kompar Elvisshowen på dragspel. Dick,
som har varit i musikbranschen i över
40 år, har bara lovord till övers för
Deesel.
– Fast vi är två olika generationer trivs vi så bra ihop. Grejen med
deeslarna är deras publikkontakt, att
de går ut bland publiken och spelar
önskelåtar. Den spontana grejen är
det inte många som gör. De är mera
ett showband än ett dansband, med
stor repertoar, och så förstås Bertils
roliga historier, som är precis lagom
fräcka.
Bandets stora projekt i sommar
är en sextiotalsfest på Unos loge i
Gunnarsjö. Uno, som brukar arrangera danser på logen varje sommar, har
i år tagit ett sabbatsår för att ägna sig
åt en fotobok, men en sommarfest
har han tagit sig tid till.
– Det ska vara tema på knytkalas,
säger Uno Karlsson, och när Deesel
och Elvis skulle spela så tyckte jag det
passade med sextiotalsstuk. Det blir
bland annat pris till bästa tidstypiska

klädsel – och till kortaste kjolen...
Det är faktiskt första gången
Deesel spelar på Unos loge, något
som bandet ser fram emot.
– Det ska bli väldigt roligt!
Katarina Johansson

GÄSTARTISTER. Dick ”Elvis”
Zetterlund och Gunnar
Henriksson (dragspel), gästspelar ibland på Deesels spelningar.
– Förr uppträdde jag med andra
band ibland, men nu är jag bara
ute med Deesel, vi trivs så bra
ihop, säger Dick, som tidigare
samma dag besökte Ge-Kås med
sin särbo Maj – i samma mundering som på bilden. – Folk tittade
en del, säger han med glimten i
ögat.

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.
Endast ett fåtal kvar!

Kontakta våra representanter för mer projektinformation:
- Magnus Wennerholm 070-554 79 87
- Bobo Börjesson 070-645 01 80
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Ett riktigt lackskydd.

Furulids Se

rviceverks

tad

MJÖBÄCK, Nygårdsvägen • 0325-343 78 • www.tefcar.se

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.

Mjöbäcks Hembygdsgård

– TOKABO –

Öppen för visning!
Onsdag 1, 8, 15, 22, 29 juli och 5 aug.
kl. 18.00 – 20.00
0325-186 80
furulids-snickeri@telia.com

Servering • Utställning
Välkommen! • Mjöbäcks hembygdsförening

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

Kom och trivs i trivselbyggden
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Kundkontakten viktig
för Monicanders
MJÖBÄCK Livsmedelsbutiken
är viktig för en liten ort.
Försvinner den är det stor
risk att bygden dör. Men
Mjöbäcksborna kan vara lugna,
där har ICA-butiken för ett par
år sedan genomgått ett generationsskifte, och även bensinfrågan har fått en lösning.

Monicanders lyckades få igenom sin
generationsväxling med Ica, något
som inte är en självklarhet i dessa
dagar, och Göran Fransson tog över
efter föräldrarna Monica
och Jan-Anders.
– Det var inte så märkvärdigt att ta över, säger
Göran Fransson. Jag har
jobbat här sedan jag slutade skolan, och det är ingen
större skillnad nu när jag
själv driver affären.
Monica och JanAnders, som drivit affären sedan 1993, jobbar
fortfarande kvar. Monica har arbetat i affären ända sedan 1970.
Att jobba som handlare är mer en
livsstil än ett yrke. Både Göran och
Jan-Anders arbetar 60-70 timmar
per vecka, och någon ur familjen

Fransson finns alltid i butiken.
– Men det är en frihet att vara sin
egen, även om man jobbar mycket.
Jag skulle inte vilja jobba som anställd, säger Göran Fransson.
Snabbt bensinbolagsbyte
Bensinen är nu ett problem för många
handlare. Med kort varsel drog sig
bensinbolaget Norsk Hydro ur ett
avtal som skulle gälla till årsskiftet,
och redan 30 juni blir Monicanders
av med sin nuvarande betalpelare.
Men familjen Fransson var förutseende, och hade redan i höstas hört sig
för med ett lokalt
bensinbolag, PaRoy
i Borås.
– PaRoy har flera bensinstationer
i Sjuhäradsbygden,
och har hittat ett
koncept så man kan
Göran fransson
driva de små stationerna på ett lönsamt
sätt, säger Jan-Anders.
Bytet av bensinbolag kommer att
ske direkt, och kunderna kommer att
kunna fortsätta tanka som vanligt.
Som handlare på landsbygden
tampas man alltid med konkurren-

”Det är en frihet att vara
sin egen,
även om man
jobbar mycket.”

sen från stora varuhus i stan, men
familjen Fransson har en stor och
trogen kundkrets som hellre handlar på hemmaplan.
– Det kostar ju att ligga på vägarna
också, säger Jan-Anders.
– Och så lägger vi stor vikt vid
kundkontakten. Hos oss hittar man
alltid någon att fråga om man behöver hjälp. Vi försöker få folk att
känna sig välkomna i butiken, säger Göran.
Herman Andreasson är stamkund
i affären sedan 1940-talet. Han är
glad över att Mjöbäck har en livsmedelsbutik:
– Det är värdefullt för byn, och
så är det väldigt trevlig personal här,
säger han.
Katarina Johansson

MANUELL CHARK. Liselotte
Andersson, Göran Fransson,
Christina Bengtsson, Jan-Anders
Fransson och Monica Fransson
på Monicanders i den manuella
charkdisken. Här har de bland
annat gjort 45 000 (!) bitar smörgåstårta sedan Jan-Anders och
Monica tog över affären 1993.
Foto: katarina johansson
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Mjöbäck, tel. 0325-344 40
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Kjell årets trivselbygdare 2008
Mjöbäck  Kjell Nergården bygger nya villor och lägenheter i
Mjöbäck. Priserna är subventionerade för att locka fler invånare till bygden. Det är en av
anledningarna till att han blev
årets trivselbygdare.

– Det är roligt för bygden att en
Mjöbäcksbo får priset, säger han.
Kjell Nergården driver sedan 1970
byggföretaget Mjöbäcks Entreprenad.
Förra året köpte företaget tomtmark
mitt i byn, där nu två villor och fyra
lägenheter har uppförts. Ett av husen
är sålt, och ett hyrs ut. Lägenheterna,
som står inflyttningsklara 1 juni, är
alla uthyrda.
– Vi har fler tomter, och skulle
kunna bygga ett par hus till, men vi
avvaktar lite, säger Kjell.
Den främsta anledningen till att
Kjell Nergården byggde det nya bostadsområdet är att han vill locka
barnfamiljer till byn.
– Och även om det är en del äldre
som flyttar in i lägenheterna så gör
ju det att de hus de lämnar blir till
salu, då blir det en möjlighet att det
flyttar in barnfamiljer i dem.
Mjöbäcks entreprenad subventionerar priser och hyror för det nya
området.
– Det har gått ganska bra för fö-

retaget i många år, så jag tyckte att
någon krona kunde stanna här i bygden. Det är roligt att hjälpa bygdens
folk lite, de har ställt upp mycket för
oss tidigare.
Kjell är nöjd med det nya området, husen har fin utsikt, och ännu
bättre kommer det att bli. Mjöbäcks
Entreprenad håller på att försköna
området mellan husen och kyrkan,
genom att rensa upp vid ån, och anlägga dammar i sänkan framför husen.

Kjell tillbringar mycket tid på
resande fot, för företagets räkning.
Några dagar varje vecka tillbringar
han i Göteborg, och några dagar i
Malmö, där han också har sin särbo.
Egentligen är Kjell pensionär sedan
ett par år, men han har inga planer
på att sluta arbeta.
– Jag arbetar nog lite för mycket
egentligen, men det är så skoj att jobba. Arbetet är mitt stora intresse.

Verkat för hembygden
Det är de tio byalagen i Trivselbygden
som utser årets trivselbygdare. Kjell
Nergården är den sjätte som får utmärkelsen sedan starten 2003. För
att bli årets trivselbygdare ska man
ha verkat för sin hembygd, något som
Kjell Nergården enligt motiveringen
gjort genom husbyggena, genom att
han medverkat till att ett nytt skolhus
byggdes i Mjöbäck, och genom att
han genom sitt företag skapar många
arbetstillfällen i bygden. Och trots
lågkonjunkturen är Kjell Nergården
optimistisk vad gäller byggföretagens framtid.
– För närvarande ser det ganska
bra ut. Det har ju varit en del varsel, men nu börjar vi få lite mer att
göra igen.

Prisad. Kjell Nergården utsågs
till årets trivselbygdare 2008,
bland annat för att han skapat
många arbetstillfällen i bygden genom sitt företag.

Taktil massage

& samtal
Yogakurser

Presentkort • Spikmattor

www.elskes.se • 070-214 60 15

Katarina Johansson

Grundteknik

Foto: Katarina Johansson

Husgrunder
Murning
Gjutning
0703-25 87 80

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

Trivselbygden!
Mjöbäck is a community with
about 600 residents, a place characterized by the dominating wooden house industry which has an
annual turnover of about 1.5 billion SEK. Here you are surrounded by beautiful countryside, fine
walking areas, many trails and
paths, watercourses and lakes full
of fish. Most residents live in their
own house in this peaceful and
safe setting. About 15 different
nationalities – mostly Europeans
- are permanent residents of
Mjöbäck which gives an international feel to the community.
There is pre-school, school and
an after-school recreation centre
for children and other activities such as football, rifle-shooting
and boules for young people and
adults.
In the middle of the village
there is a well-stocked food store
and Trivselbygden’s rescue services
which can also give CPR first aid.
There are good roads to
Landvetter-Borås-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.

ROT-avdrag 2009
ROT-avdrag
2009
- Perfekt
för ditt
nya tak!
- Perfekt för 2009
ditt nya tak!
ROT-avdrag
- Perfekt för ditt nya tak!

Det återinförda ROT-avdraget ger dig möjlighet att spara
tusenlappar. Låga materialkostnader och en halverad
arbetskostnad
gör byte av takpannor till en av de åtgärder
Det återinförda ROT-avdraget ger dig möjlighet att spara
som ger
bäst utdelning
av ROT-avdraget.
tusenlappar.
Låga materialkostnader
och en halverad
Låt proffsen
göra jobbet
och
arbetskostnad
gör byte
av försäkra
takpannor till en av de åtgärder
dig om
ett
förstaklassigt
resultat.
som
ger
bäst utdelning
av ROT-avdraget.
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återinförda
ROT-avdraget
ger dig möjlighet att spara
Låt
proffsen till
göra
jobbet
och
Vi hartusenlappar.
pannorna
ditt
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tak!försäkraoch en halverad
Låga materialkostnader
dig om ett förstaklassigt
arbetskostnad
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Vi
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nya
tak!
som ger bäst utdelning
ROT-avdraget.
0325-341
60 •och
www.mjobackspannan.se
Låt Tel.
proffsen
göra jobbet
försäkra
dig om ett förstaklassigt resultat.
Tel. 0325-341 60 • www.mjobackspannan.se
Vi har pannorna till ditt nya tak!

Tel. 0325-341 60 • www.mjobackspannan.se

En bra bit av Västergötland
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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 ...

Birgitta ordnar kursgård i
På Björneslätt kommer du att kunna semestra med häst
MÅRDAKLEV En gård i lantlig
miljö, som ska erbjuda kurser
och semestrar för hästägare
och deras hästar. Det är Birgitta
Rybergs planer för Björneslätt,
som hon nu håller på att renovera. Och vem vet, kanske ett
besök i vackra Mårdaklev kan
locka fler invånare att bosätta
sig i byn?

– Man kan ju hoppas att folk får upp
ögonen för byn, när de kommer hit.
Mårdaklev ligger avskilt, men ändå är
det nära till både golfbana, affär, Klef
och Ge-Kås, säger Birgitta Ryberg,
som köpte gården 2007 tillsammans
med sin pappa.
Birgitta och hennes sambo var på
jakt efter en gård där de kunde anordna hantverkskurser och körkurser
för hästar, med övernattningsmöjligheter för både hästar och hästägare.
Björneslätt kändes rätt för den verksamheten, säger Birgitta, som arbetar
som lärare i Mårdaklev. Hon kommer ursprungligen från Hönö, och
bor sedan åtta år i Öxabäck.
– Min sambo Tommy, som kommer från Göteborg, hade köpt en gård
där innan vi träffades. Han håller
också på med hästar, och där finns
bra träningsmöjligheter, med stora
hagar och bra körvägar. Vi har tävlat
i körning tidigare, men just nu har
vi ingen tävlingshäst, utan bedriver
avel i liten skala. Det passar bra nu

när vi håller på med renoveringen
här, det hade varit svårt att hinna
med att tävla nu.
Djurporträtt på beställning.
Birgitta är också konsthantverkare.
Hon håller på med silversmide och
läderarbeten, och målar tavlor, främst
djurporträtt.
– Jag har målat i hela mitt liv.
Hästintresset kom lite senare, jag
fick min första häst när jag var 18.
Läderarbetena kom sig av att jag började laga sadlar och annat till hästarna. Silversmidet har jag inte hållit på med så länge, det började när
jag gick en studiecirkel i Mark för
några år sedan.
Birgitta planerar att anordna olika hantverkskurser på Björneslätt.
Redan nu har hon börjat med pysselkvällar, jul- och påskpyssel.
– Göteborgarna kommer gärna på
sådant, de tycker att det är så lugnt
och skönt här.
Nu är Birgitta mitt uppe i renoveringen av Björneslätt. Huset hade stått
tomt i flera år när hon köpte det, så
det fanns mycket att göra.
– Vi har gjort om allting, för vi
ville få rätt känsla. Det ska kännas
lantligt, men samtidigt vara fräscht
och funktionellt.
Det mesta av renoveringen har
Birgitta gjort själv, tillsammans med
sin sambo och sina föräldrar. All målning har Birgitta stått för, med ny-

SILVERSMIDE. Några av Birgittas
silversmycken.

Hembygdsgård • Museilanthandel
Hantverk Trädgård • Promenadstigar
Hembygdsgårdens/Lanthandelns öppettider:
Söndagar 17/5–16/8 kl. 14–17 • Dagligen 6/7–8/8 kl. 12–17
Grupper välkomna även andra tider efter ö.k. på tel. 0325-500 88.
MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

Hjärtligt välkomna! Inger

Vid bokning av tid ring 0325 - 509 10 Vi gör även hembesök! Vi
finns mellan kvarnen och affären i Mårdaklev!

Violas Hantverksstuga
Stommen, Mårdaklev

Hantverk,
presenter, blommor
Extraöppet:

ÖppetFredag
från19,
5 lördag
maj kl.
12.00–16.00
20, söndag
21

Kom till Trivselbygden du också!

Katarina Johansson

Foto: Birgitta Ryberg

Klev, Mårdaklev!

Vi har mer att erbjuda! Ansiktsbehandling med galvanic SPA
Skön pedekyr med massage • och försäljning av Rapsodineprodukter
och Spikmattor

Hästsemester
Birgittas intresse för gamla ting visar
sig i husets inredning. Hon har bevarat de gamla lister och kakelugnar
som fanns i huset, och letar gamla
föremål som passar in.
– Folk är jättesnälla! När de fått
reda på att jag är på jakt efter gamla
saker så är det många som kommit
hit med både möbler och andra grejer, allt från strömbrytare till tråg
och kryddburkar.
Bruksföremålen är inte värda
mycket i pengar, men de skapar den
rätta stämningen, säger Birgitta.
– Det går ju inte att ta in något nytt
här, då spricker hela känslan.
Nu är själva huset snart klart, med
åtta sängplatser. Nu ska stall och
hagar fixas till, och nästa år hoppas
Birgitta och Tommy att kunna köra
igång med sin verksamhet.
– Det ska bli möjlighet för klubbar
att ha läger här, och för privatpersoner att komma hit på semester tillsammans med sina hästar. Speciellt
stadsbor tror vi kommer att tycka
om miljön. Vi tror verkligen på den
här idén, och vi har blivit väldigt väl
mottagna i bygden. Folk tycker nog
att det är roligt att det händer något här.

HÄSTPORTRÄTT. Birgitta målar djurporträtt på beställning.
Målfoton på travare som vunnit
på Åby, och en bild på favoritdjuret i födelsedagspresent är de
vanligaste beställningarna.

Välkommen till

Tisdag och torsdag 10 - 14. Drop in, övrig tid bokas.
Allt inom hårvård för hela familjen! • Festfrisyrer • Brudklädsel

anser hon själv blandat för att de ska
passa till den gammaldags miljön.

Tisdagar,
torsdagar.
kl.onsdagar
12.00 – och
16.00
Även en del lördagar och söndagar
Ring Blommor,
för info. 0325–501
alt. 073-064
Hantverk 33
Julklappar,
m.m.08 26

FAKTA

Birgitta Ryberg
Bor: Öxabäck
Yrke: Lärare i Mårdaklevs skola
Familj: Sambon Tommy
Hansson
Ålder: 33 år
Intressen: Segling, har jobbat
som instruktör i flera år, vänner,
hästar, hantverk
Bra egenskap: Är nog väldigt
kreativ. Positiv, målmedveten,
ser möjligheter i allt
Dålig egenskap: Svårt att dra
i handbromsen, vill mer än man
hinner
Om Mårdaklev: Ett mysigt litet
samhälle, med öppna och hjälpsamma människor, jag har fått
ett varmt mottagande när jag
kom hit. Och här är himla vackert, med Klef, bron och kvarnen

MÅ RDA KLEV
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MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB

Tel. 0325-502 08 • 070-671 62 24

Mårdaklevs Kvarn
Antikt & Kuriosa • Öppet för er i sommar!

Nytt för i år!
Stor

LOPPIS

med 1000-tals grejer!
KÖRKURSER. Birgitta Ryberg anordnar tillsammans med sin sambo Tommy körkurser för hästar på
Björneslätt. På sikt kommer det
även att bli övernattningsmöjligheter på gården.

Foto: Birgitta Ryberg

CAFÈ

GAMMALDAGS STIL. Köket var det svåraste rummet att renovera,
säger Birgitta, eftersom det måste vara funktionellt, men ändå med en
gammaldags känsla. Vedspisen har hon hittat i ett hus som skulle rivas i
Foto: Katarina Johansson
Svenljunga.

med härliga pajer!

Öppet:
torsdag–söndag
12–17
Tel. 0325-509 50
Mitt i Mårdaklev

Förskolebarnen vill hissa grön flagg
Mårdaklev Sopsortering, stegräknare och miljöråd. Så jobbar
barn och personal i Mårdaklev
för att bli kommunens första
förskola med grön flagg.

– Vi jobbar med temat Livsstil och
hälsa, och där har vi tillsammans
med barnen satt upp fem mål för
att kunna få grön flagg, säger Cicki
Ågren, förskollärare på Mårdaklevs
förskola.
Målen förskolan jobbar med är
nyttigare mellanmål med mindre
socker, sopsortering, avslappning,
fler rörelsetillfällen, och förbättringar
av utemiljön.
Nu går förskolan på promenader,
där alla, både barn och personal, har
varsin stegräknare. Stegen skrivs upp,
och barn och personal diskuterar vad
man kan göra med alla steg. Kanske
kan man lägga ihop dem, och se hur
långt alla gått tillsammans?
Varje månad har förskolan ett miljöråd, där de går igenom vad de har
gjort, och hur de ska gå vidare.
– Det är viktigt att barnen själva
är med och bestämmer vad vi ska
göra. De måste vara involverade, få
in tänket.
Frukt och grönt till mellanmål
Att de nyttiga mellanmålen fått
genomslag hos barnen märks. Vid
Trivselbygdens Tidnings besök visar
de glatt vilka frukter och grönsaker
som ska serveras den här dagen.
– Vi vill ha en sockerfri zon här på
förskolan, men vi serverar fortfarande
glass på födelsedagarna, man måste
ju ha lite guldkant också.
Cicki Ågren, Lotta Sandin och
Anki Johansson som arbetar på förskolan har redan tidigare jobbat med
miljöfrågor tillsammans med barnen. De har bland annat en kom-

pajer.
Njut av våra härliga
av
t
te
en
m
rti
Stort so
r.
ko
ka
h
oc
glass

Välkomna!

MÅRDAKLEV 0325-500 01
ÖPPETTIDER:

Måndag – fredag 9.30–18.00
lördag 9.30–13.00 • söndag 11.00–13.00

MILJÖVÄNLIGT MED KOMPOST. Annie Carlsson och Lukas Persson
häller matrester i komposten tillsammans med Cicki Ågren. Jorden används sedan till grönsakslanden, där förskolan bland annat odlar smultron, sockerärter och morötter.		
Foto:Katarina Johansson

post, där de tolv barnen turas om
att slänga matrester. Den här dagen är det Lukas Persson och Annie
Carlsson som följer med Cicki Ågren
till komposten.
– Här ska vi ha maskar, som äter
maten så det blir jord, berättar Annie
Carlsson.
Förskolan har också utmanat förskoleklassen på Mårdaklevs skola i
en batteriinsamlingstävling under
våren.
– Det blir en fest för vinnarna –
och alla blir ju vinnare när miljön
blir bättre.
Arbetet med temat Livsstil och
hälsa pågår under våren.
– Vi hoppas att vi kan få vår flagga
till sommaren, innan sexåringarna
slutar, säger Cicki Ågren.
Sedan är det dags för ett nytt

tema, för miljöarbetet, det kommer Förskolan Tranan att fortsätta med.
Katarina Johansson

FAKTA

Grön flagg
Grön flagg är ett miljönätverk
för skolor och förskolor, som
organiseras av stiftelsen Håll
Sverige Rent.
Barn och personal bestämmer
tillsammans vilka mål och aktiviteter de vill arbeta med för att få
Grön Flagg.
1 600 skolor och förskolor i
Sverige är med i nätverket.

• Hembakt från egen ugn
• Färskt kött från Öxabäck
för beställning
• Bensin
• Refillkort

Välkommen
in till oss!
Ombud för:
Apoteket

T R I V S E L BYG D E N
- E N B R A B I T AV VÄ S T E R G Ö T L A N D
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Överlida
Maj–augusti
Naturpasset- trimorienterin
g
på ny karta i härlig terräng.

FREDAG 5 JUNI

ONSDAG 17 JUNI

MÅN. 29/6-SÖN. 12/7

ONSDAG 15 JULI

Holsljunga19. Fotboll, div. 4,
Stråvi. Högvads BK-Torestorp/
Älekulla FF

Mjöbäck19. Fotboll, div. 4,
Hallevi. Högvads BK-Limmareds IF

ÖverlidaVägkyrkan öppen dagligen mellan kl. 14-19. med andakt
kl. 18.

Kalv19. Visafton på Backa Loge,
”Monica Z. i sommarkvällen”,
Kalasdepartementet. OBS! bokning.
Mjöbäck18-20. Sommarkafé i
Tokabo, utställning.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

LÖRDAG 6 JUNI

MAJ
FREDAG 29 MAJ
Kalv19. Fotboll, div. 5,
Kalvsjöhov. Kindaholms FFKinnahults IF.
Älekulla19. Fotboll Äbyvallen
TÄFF- Gällstad FK.
Öxabäck19. Fotboll A-laget,
Hagavallen Öxabäck IF-Viskafors IF

SÖNDAG 31 MAJ
HolsljungaMusik i Gruvan,
Gräne.
Ta med det du vill äta och dricka,
grillarna är tända 17-19.
Kalv14. Mors dag, tårta & blomma till mor. Ekomuséets dag,
Backa Loge.
Mjöbäck14-18. Ekomuséets dag.
Hembygdsgården i Tokabo.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening
Mårdaklev14-17. Ekomuséets
dag. Öppet hus i Hembygdsgården, Klev.

SÖN. 31/5- SÖN.5/7
Mårdaklev14-17. Öppet i
Hembygdsgården. Vi visar gärna
annan tid efter överenskommelse.
0325-500 88

JUNI
MÅNDAG 1 JUNI
Mjöbäck19. Allsång, Hagalunds
festplats. Gunnar, Henrik,
Jonathan, Bertil och Jan-Ove spelar.
Intr. 40 kr, inkl. fika
Arr. Mjöbäcks byalag
Östra Frölunda19. Fotboll, div 5.
damer, Hagavallen. Kindaholms
FF-IFK Öxnevalla

ONSDAG 3 JUNI
Älvsered19. Fotboll, div. 6,
Älvsereds IP. BK Viljan/ÄlvénaIFK Varberg

TORSDAG 4 JUNI
ÖverlidaPRO Högvad, vårens
bussresa. Heldag.
MjöbäckPRO Högvad, vårens
bussresa. Heldag.

HåcksvikNationaldagsfirande
på Påarps Gård. Start kl. 11.
Bondemilen, nationaldagstal,
storbilds-tv med fotboll, SverigeDanmark.
Mjöbäck15. Tipspromenad och
torpvandring i Annilsred. Samling i
Annilsred, medtag kaffekorg.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening
Älekulla Nationaldagsfirande i
Torestorp. Samling på skolgården
kl. 13. avmarsch till bygdegården.
Uppträde. Medtag fikakorg.
Arr. Torestorp, Älekulla och
Öxabäcks byalag.

LÖR. 6/6- SÖN. 7/6
ÖverlidaMGF Sommarcupen,
Hallevi

SÖNDAG 7 JUNI
Öxabäck17. Fotboll A-laget,
Hagavallen Öxabäck IFKinnahults IF
Östra Frölunda17. Fotboll, div.
5, Hagavallen. Kindaholms FFSätila SK

TISDAG 9 JUNI
Mårdaklev19. Fotboll div. 5, damer, Björkvallen. Kindaholms FFSparsör/Fristad

TORSDAG 18 JUNI
Mjöbäck23. Sommarnattsgudstjänst, Edebol, kyrkokören,
diktläsning Kristina Nyhage, durspel, dragspel.
Mårdaklev19. Fotboll, div. 5,
Björkvallen. Kindaholms FFHorreds IF

FREDAG 19 JUNI
HolsljungaMidsommarfirande
vid Högelycke. Kl. 10. Klär vi
midsommarstången. Kl. 14.
Traditionsenligt midsommarfirande.
Kalv12. Midsommarbuffé. OBS.
bokning.
14.30 Midsommardans & traditionella lekar på Backa Loge.
Mårdaklev14.30 Midsommarfest
Hembygdsgården, Klev. Dans
kring stången, skämtlekar, tipspromenad m.m.
Älvsered15. Midsommarfirande
på Nabben

LÖRDAG 20 JUNI
Håcksvik17. Friluftsgudstjänst,
Olofsbygget.
Östra Frölunda
Midsommarfirande i församlingshemmet.
Arr. Hembygdsföreningen

SÖNDAG 21 JUNI

Älekulla19. Fotboll Äbyvallen
TÄFF-Tvärred/Vegby FC

Mjöbäck15. Friluftsgudstjänst
i Floghult, Edebol, violin Lars
Svensson.

LÖRDAG 13 JUNI

TISDAG 23 JUNI

ONSDAG 10 JUNI

Östra FrölundaCykelfest,
Medborgarhuset.
Arr.Idrottsföreningen
ÖverlidaCykelfesten.
Arr.Överlida Byalag

SÖNDAG 14 JUNI
Öxabäck16. Friluftsgudtjänst,
Minneslunden
Arr. Hembygdsföreningen

MÅNDAG 15 JUNI
Mjöbäck19. Allsång, Hagalunds
festplats. Gunnar, Henrik,
Jonathan, Bertil och Jan-Ove spelar. Gästartister Daniella SpringerJohansson och Rebecka Nilsson
Intr. 40 kr, inkl. fika
Arr. Mjöbäcks Byalag

Öxabäck19. Fotboll A-laget,
Hagavallen Öxabäcks IF-Sätila SK

TORSDAG 25 JUNI
Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
Älekulla19. Fotboll Äbyvallen
TÄFF-Bergdalens IK

FREDAG 26 JUNI
Holsljunga19. Fotboll div. 4,
Stråvi. Högvads BK-Fristad GoIF
Älvsered19. Fotboll div. 6,
Älsereds IP. BK Viljan/Älvéna- IFK
Bänared

LÖRDAG 27 JUNI
Öxabäck15. Fotboll A-laget,
Hagavallen Öxabäck IF-Dalstorps
IF

SÖNDAG 28 JUNI
Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
14-17. Kaffeservering,
Olofsbygget.
Mjöbäck15. Friluftsgudstjänst,
Tokabo, Fernbom.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

JULI
ONSDAG 1 JULI
Kalv19. Visafton på Backa Loge,
”We are all the winners”, Nick
Borgen. OBS. bokning.
Mjöbäck18-20. Sommarkafé i
Tokabo, utställning.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

TORSDAG 2 JULI
Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.

LÖRDAG 4 JULI
Älekulla14. Byfest, Älekulla grusplan. Boule m.m.

SÖNDAG 5 JULI
Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
14-17. Kaffeservering,
Olofsbygget.
13-16. Klockaregården med de
unika bonadsmålningarna samt
Kvarnagården med såg, svarv och
smedja håller öppet.
Mårdaklev17. Fotboll div. 5,
Björkvallen. Kindaholms FFSvenljunga IK

SÖN. 5 /7-TORS. 9/7
MårdaklevÄtradalens GK har
golfvecka ihop med Kinds GK
samt Rydö GK.

MÅN. 6/7-LÖR. 8/8
Mårdaklev12-17.
Hembygdsgården håller öppet
dagligen.
Vi visar gärna annan tid efter överenskommelse. 0325-500 88

ONSDAG 8 JULI
Kalv19. Visafton på Backa Loge,
”Som den ljuvaste musik”, Daniel
& Maria. OBS. bokning.
Mjöbäck18-20. Sommarkafé i
Tokabo, utställning.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

TORSDAG 9 JULI
Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.

SÖNDAG 12 JULI
Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
14-17. Kaffeservering,
Olofsbygget.
13-16. Klockaregården med de
unika bonadsmålningarna håller
öppet.
Mjöbäck14. Marknadsgudstjänst
med musik i Överlida kyrka,
Fernbom.
Överlida9-16 Sommarmarknad.
Antik- och samlarmässa Arr. ÖIK.
Högvadsracet Arr. HBK

TORSDAG 16 JULI
Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.

MÅN. 13/7-SÖN. 26/7
HolsljungaVägkyrkan öppen
dagligen mellan kl. 14-19. med
andakt kl.18.

SÖNDAG 19 JULI
Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
Ekomuséets dag
14-17. Kaffeservering,
Olofsbygget.
13-16. Klockaregården med de
unika bonadsmålningarna samt
Kvarnagården med såg, svarv och
smedja håller öppet.
Mårdaklev12-17.
Ekomuséets dag. Öppet hus i
Hembygdsgården, Klev.
Östra FrölundaMusik i sommarkväll med Karin Råman.
Arr. Svenska kyrkan

ONSDAG 22 JULI
Kalv19. Visafton på Backa Loge,
”För kärlekens skull”, Stina &
Tomas. OBS. bokning.
Mjöbäck18-20. Sommarkafé i
Tokabo, utställning.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

TORSDAG 23 JULI
Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.

SÖNDAG 26 JULI
Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
14-17. Kaffeservering,
Olofsbygget.
13-16. Klockaregården med de
unika bonadsmålningarna håller
öppet.

ONSDAG 29 JULI
Kalv19. Visafton på Backa
Loge,”Humor & allsköns blandning”, Visgruppen KAL. OBS. bokning.
Mjöbäck18-20. Sommarkafé i
Tokabo, utställning.
Arr. Mjöbäcks
Hembygdsförening.

TORSDAG 30 JULI
Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.

Trivselbygden 2009
AUGUSTI
LÖRDAG 1 AUGUSTI
Östra Frölunda9.30
Fotbollsturnering, Hagavallen
BK Viljan/Älvéna, Kindaholms FF
Högvads BK, Torestorp/Älekulla
FF och Öxabäcks IF.
Arr. Mjöbäcks Sparbank

SÖNDAG 2 AUGUSTI
Holsljunga15. Friluftsgudtjänst
vid Högelycke. Kyrkkaffe.
Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
14-17. Kaffeservering,
Olofsbygget.
13-16. Klockaregården med de
unika bonadsmålningarna samt
Kvarnagården med såg, svarv och
smedja håller öppet.
Mjöbäck14. Friluftsgudstjänst på
Högelycke, Edebol.
Mårdaklev15 Friluftsgudstjänst i
Hembygdsgården, Klev. Kyrkkaffe.
Östra FrölundaSlåtta och öppet
hus i Hembygdsstugan.
Arr. Hembygdsföreningen

TISDAG 11 AUGUSTI
Mjöbäck19. Kyrkogårdsvandring.
Älekulla19. Fotboll Svansjövallen
TÄFF-Fristad GoIF.

leum. Torpvandring, Österlyckan
m.fl, 1:a roten med Axel A som guide. Samling vid Klev. Avslutas med
tårtkalas vid hembygdsgården.

TORSDAG 13 AUGUSTI

TISDAG 25 AUGUSTI

Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.

FREDAG 14 AUGUSTI
Kalv19. Musiktävling:
Banktjänstemän, Backa Loge
Öxabäck19. Fotboll A-laget,
Hagavallen Öxabäck IFKindaholms FF

LÖRDAG 15 AUGUSTI
Kalv14. Konstmusik i café, Backa
Loge.
Arr. Kalvfestivalen
Öxabäck9. Slåttergille, Långås
Arr. Hembygdsföreningen
Öxabäcksloppet
Arr. VIK

LÖR. 15/8- SÖN. 16/8
MårdaklevKM på Ätradalens GK.

TISDAG 4 AUGUSTI

SÖNDAG 16 AUGUSTI

Mjöbäck19. Kyrkogårdsvandring.

TORSDAG 6 AUGUSTI

Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
Mårdaklev14-17.Öppet i
Hembygdsgården. Vi visar gärna
annan tid efter överenskommelse.
0325-500 88
17. Fotboll div. 5, damer,
Björkvallen. Kindaholms FF-FC
Kabel Åttio.

Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.

TISDAG 18 AUGUSTI

ONSDAG 5 AUGUSTI
Mjöbäck18-20. Sommarkafé i
Tokabo, utställning.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

FREDAG 7 AUGUSTI
Kalv19. Musiktävling:
Bilförsäljare, Backa Loge.
Mjöbäck19. Fotboll div. 4, Hallevi.
Högvads BK-IFK Örby

LÖRDAG 8 AUGUSTI
Håcksvik10-ca.16. Håcksviksdagen, skolans 50-årsjubileum.
Hemvändardag, skolan, skolgården. Utställningar, serveringar,
tävlingar, sång och musik. Årets
Håcksviksbo koras.
Hemvändarsupé och pubkväll på
Påarps Gård OBS. bordsbokning.
Östra FrölundaKyrkogårdsvandring med stopp vid starka
kvinnors gravar.
Arr. Kyrkliga Arbetskretsen

Holsljunga 19. Kyrkogårdsvandring.
Kalv18.45. Fotboll div. 5,
Kalvsjöhov. Kindaholms FF-Hyssna
IF

TORSDAG 20 AUGUSTI
Håcksvik19. Torsdagsbuffé på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
Överlida18. PRO Kvartalsmöte,
Mjöbäck Hagalund.

FREDAG 21 AUGUSTI
Holsljunga18.45. Fotboll div. 4,
Stråvi. Högvads BK-Borås AIK.
Kalv19. Musiktävling:
Butiksinnehavare, Backa Loge.
Älvsered18.30. Fotboll div. 6,
Älvsereds IP. BK Viljan/Älvéna-FF
Serbiska Halmstad.

SÖNDAG 9 AUGUSTI

LÖRDAG 22 AUGUSTI

Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
Mjöbäck14-16.
Hembygdsgårdens dag, Tokabo.
Visning, servering
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening
Mårdaklev14-17. Öppet i
Hembygdsgården. Vi visar gärna
annan tid efter överenskommelse.
0325-500 88
Östra FrölundaMusik i sommarkväll med Ahlqvist och
Bernhardsson. Arr. Svenska Kyrkan

Mjöbäck19. Knytkalas, Hagalunds
festplats. Vi dukar, ni tar med maten. Spelar gör ”Alla två”. Anmälan
senast 15/8 genom att sätta in
100:-/pers. på Bg 5818-0571
Arr. Mjöbäcks Byalag
Älekulla15. Fotboll Svansjövallen
TÄFF-IFK Örby

SÖNDAG 23 AUGUSTI
Håcksvik13. Söndagsmiddag på
Påarps Gård. OBS. bordsbokning.
Mårdaklev14. MNF:s 50-årsjubi-

Östra Frölunda18.30. Fotboll div.
5, damer, Hagavallen. Kindaholms
FF-Bergdalens IK.

FREDAG 28 AUGUSTI
Kalv19. Musiktävling: Final, Backa
Loge.
Östra Frölunda18.15. Fotboll
div.5, Hagavallen. Kindaholms FFTranemo IF.

LÖRDAG 29 AUGUSTI
Mjöbäck10-13. Loppmarknad,
Hagalunds festplats.För vidare info
www.mjobacksbyalag.com
Arr. Mjöbäcks Byalag
ÄlekullaRotekamp.
Öxabäck15. Fotboll A-laget,
Hagavallen Öxabäck IF/Hyssna IF

SÖNDAG 30 AUGUSTI
Älvsered11. Mopedrally,
Älvsereds Bygdegård. Anmälan
och frågor till Per-Olof 0325-314 57

SEPTEMBER
TORSDAG 3 SEPTEMBER
MjöbäckPRO Höstens bussresa,
heldag.

LÖRDAG 5 SEPTEMBER
Öxabäck10. Hemvändardagen,
Öxabäcks idrottshall.
Arr. Hembygdsföreningen m.fl.

SÖNDAG 6 SEPTEMBER
Kalv14. Säsongsavslutning, sommarcafé, Backa Loge.
Älekulla15. Fotboll Svansjövallen
TÄFF-Borås AIK
Östra Frölunda16. Fotboll div. 5
damer, Hagavallen. Kindaholms
FF-Äspereds IF.

LÖRDAG 12 SEPTEMBER
Mjöbäck15. Fotboll, div. 4,
Hallevi.Högvads BK-Tvärred/
Vegby FC.

SÖNDAG 13 SEPTEMBER
Håcksvik15. Fotboll, div. 5,
Hallevi. Kindaholms FF-FC
Lockryd.
Öxabäck15. Fotboll A-laget,
Hagavallen Öxabäck IF-Tranemo IF

LÖRDAG 19 SEPTEMBER
Östra Frölunda15. Fotboll, div.
5 damer, Hagavallen. Kindaholms
FF-Marbäck/Tvärred/Vegby.

SÖNDAG 20 SEPTEMBER
Älekulla15. Fotboll Äbyvallen
TÄFF-Högvads BK

LÖRDAG 26 SEPTEMBER
Holsljunga15. Fotboll, div. 4,
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Stråvi. Högvads BK-Bergdalens IK.
Mårdaklev15. Fotboll, div. 5,
Björkvallen. Kindaholms FFDalstorps IF.
Öxabäck15. Fotboll A-laget,
Hagavallen Öxabäck IF-FC
Lockryd

OKTOBER
SÖNDAG 4 OKTOBER
Älekulla15. Fotboll Svansjövallen
TÄFF-Sandareds IF

LÖRDAG 17 OKTOBER
ÄlekullaSkållareds marknad.
Arr. Älekulla IF och SKF

ONSDAG 21 OKTOBER
MjöbäckBrasafton med underhållning, Tokabo.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

SÖNDAG 29 NOVEMBER
Håcksvik13. Julbord på Påarps
Gård.
Mjöbäck15-17. Julbazar
i Mjöbäcks Bygdegård
Lottförsäljning, kaffeservering,
dans kring granen och tomtebesök.
Arr. Mjöbäcks Byalag/
Bygdegårdsföreningen

DECEMBER
ONSDAG 2 DECEMBER
Mjöbäck18.30 Grötfest, Tokabo.
Anmälan till Kerstin Bertilsson 342
19 el. 070-637 04 89
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

TORSDAG 3 DECEMBER
Mjöbäck18.30 Grötfest, Tokabo.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

FREDAG 23 OKTOBER

FREDAG 4 DECEMBER

Öxabäck18. Halloweenfest
5 års-jubileum (för barn 0-18 år),
Öxabäcks idrottshall.
Arr. Öxabäcks föräldraförening

Håcksvik19. Julbord på Påarps
Gård.

LÖRDAG 24 OKTOBER
ÖxabäckHembygdsföreningen firar 50 år. Jubileumsfest, Öxabäcks
Bygdegård.
Arr. Hembygdsföreningen

NOVEMBER
ÖverlidaTrollstigen, se kommande anslag.
Arr. ÖIK
Överlida hembygdsförenings antik- och hantverksmässa i samband
med Trollstigen.
Skoj & Ploj-turnering, se kommande anslag.
Arr. HBK

LÖRDAG 5 DECEMBER
Holsljunga Tomtepromenad på
Näset.
Håcksvik18. Julbord på Påarps
Gård.

SÖNDAG 6 DECEMBER
Håcksvik13. Julbord på Påarps
Gård.
Älvsered15.30-18. Tomtepromenad.
Arr. IF Älvéna

FREDAG 11 DECEMBER
Håcksvik19. Julbord på Påarps
Gård.
MjöbäckPRO Lucia med grötfest,
Mjöbäcks Bygdegård.

FREDAG 13 NOVEMBER

LÖRDAG 12 DECEMBER

Kalv18. FEGEN-SIKA-GILLE,
Världspremiär, Backa Loge. OBS.
bokning.

Håcksvik18. Julbord på Påarps
Gård.
Kalv18. Julbord på Backa Loge.
OBS. bokning.

FREDAG 27 NOVEMBER
Håcksvik19. Julbord på Påarps
Gård.

LÖRDAG 28 NOVEMBER
Håcksvik18. Julbord på Påarps
Gård.

SÖNDAG 13 DECEMBER
Håcksvik13. Julbord på Påarps
Gård.
Öxabäck10-11. Jul på Långås
Arr. Hembygdsföreningen.
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Skyltar
Dekaler
Magneter

Restaurang & Logi i 1600-tals miljö
fullständiga rättigheter

Dubbelrum
Klefspaket
Golfpaket

400:-/natt
525:-/person
745:-/person

Öppet alla dagar fr.o.m 15 juni.
Välkomna att boka på tel. 0325-500 25
Mårdaklev 2 ½ mil från Ullared • Håkan och Angela

!
EN

TANS
A

CH

Ätradalens GK
i Mårdaklev

Grönt kort-kurs +
årsavgift 2.900:Greenfee från 260:- Golfpaket från 345:-

Bo på golfbanan

Övernattning i 4-bäddsstuga

345:-

Från
inkl. GreenFee

Eluttag för husvagnar finns

Hon klippte till med egen salong
MÅRDAKLEV Emma Karlberg är

bara 22 år, men har redan öppnat egen frisersalong hemma i
villan i Mårdaklev.
– Jag har alltid velat vara
min egen, jag är nog lite chef av
mig, säger hon.
Emma tycker också det är en fördel att själv kunna välja hur mycket
hon vill jobba. Nu har hon öppet på
salongen Klipp1 två dagar i veckan,
och kompletterar med jobb på bageriet i Älvsered.
– Men jag har haft så mycket att
göra, så jag kommer eventuellt att ha
öppet fler dagar vid behov.
Sedan Emma Karlberg blev färdig
frisör 2007 har hon hyrt en stol på en
frisersalong i Ullared. När hon och
hennes sambo, Per-Anders Sveibert,
i höstas köpte villa i Mårdaklev kom
möjligheten att inreda källaren till
salong. Salong Klipp1 invigdes i januari, och många av Emmas gamla
kunder från Ullared har följt med
till Mårdaklev.
– Sen finns det inte så mycket frisörer här runtomkring, så jag har kunder både härifrån och från grannbyarna.
Emma har alltid velat bli frisör,
man kan väva in så mycket i det yrket,
tycker hon. Det roligaste med jobbet
är när man får fria händer.
– När någon kommer in och säger ”gör om mig”, det är roligt. Och
att det är ett omväxlande jobb, med
klippning, färg, slingor, ögonbryn
och hårförlängningar. Jag jobbar
också med håltagning i öron, tandsmycken, och gör make up.
Kollar frisyrer
Ett hårmode sprider sig snabbt på en
liten ort. Emma berättar om när hon
klippt en ung kille i en ny frisyr.
– Då kom många av killarna i den

EGENFÖRETAGARE. I källaren på sin villa har Emma Karlberg startat
Salong Klipp1. Hårtorken är ett fynd från 70-talet
Foto: katarina johansson

åldern och ville ha samma klippning.
Nackdelen med frisöryrket är alla
arbetsskador. Ännu har Emma inte
drabbats av några problem, men med
tanke på allergirisken använder hon
handskar så mycket som möjligt.
– Permanentvätskor och blekmedel är det som kan göra mest skada,
när man jobbar med det, men det
kommer fram bättre och skonsammare produkter hela tiden.
Utbildning är ett måste för att
hänga med i hårmodet, Emma försöker gå en kurs varje vår och höst
för inspiration.
– Och så blir man lite arbetsskadad. Jag kollar ofta på vad folk har
för frisyrer, man kan få många nya
idéer på det viset.

FAKTA

Emma Karlberg
Ålder: 22 år.
Familj:  Sambon Per-Anders
Sveibert och katten Hugo.
Intressen:  Frisöryrket, träning,
golf, hem och trädgård.
Bra sida:  Positiv, glad, social.
Dålig sida:  Envis, har inte alltid
så jättebra tålamod.
Om Mårdaklev:  Det är ett
jättetrevligt samhälle, jag trivs
kanonbra. Jag har blivit väl mottagen här, folk tycker nog det är
kul med unga människor som
flyttar in i byn, och vågar starta
eget.

Katarina Johansson

Kontakta kansliet för ytterligare info:
0325-502 80 • www.atradalensgk.com

Nya båtrampen lockar många
Välkommen till
Vår fyndbutik!
2:a sortering och
överblivna postorderartiklar BILLIGT!
Fleecejackor
Baddräkt
Toppar
Jackor

fr. 49:fr. 98:fr. 49:fr. 98:-

Härlig sommarklänning i viskos!

Nu 199:-

Metarev. 3, Mårdaklev • 0325-500 09

www.citylook.se • Mån–fre 8.00–17.00

MÅRDAKLEV I Storasjön har fis-

kevårdsföreningen i samarbete med byalaget anlagt en båtramp, något som lockar både
bofasta och turister.
Båtrampen ligger precis vid landsvägen mellan Mårdaklev och Älvsered,
där en markägare släppt till marken
vid sjön. Rampen ställdes i ordning
förra sommaren, med medel från fiskevårdsföreningen. I år har den förbättrats ytterligare. Den var lite brant
från början, men har nu jämnats ut
och blivit flackare, berättar Bengt
Larsson och Henry Ottosson, som
båda representerar både byalaget och
fiskevårdsföreningen. Där har också placerats en sten, som ska kunna
användas som bord för en picknick
efter fisketuren.
Samuel Johansson, Mårdaklev,
har också engagerat sig i arbetet
med rampen. Vid Trivselbygdens
Tidnings besök håller han på att
lägga i sin båt för en fisketur med
sonen Andreas. Båda har ett stort
fiskeintresse, och använder sig ofta
av rampen.

NU ÄR BÅTEN I SJÖN. Samuel Johansson (till höger) och sonen
Andreas (till vänster) använder sig ofta av båtrampen. Här lägger de i
sin båt under överinseende av Henry Ottosson och Bengt Larsson från
byalaget.
Foto: katarina johansson

– Jag tycker att det är jättebra att
det har kommit en ramp, och dessutom kan man stå och meta från
stenarna här, det gör jag ofta, säger
Andreas.
Båtrampen har redan blivit mycket utnyttjad, och byalaget hoppas på
stor användning av rampen i sommar.

– Vi hoppas på mycket turister i
år, och rampen borde locka fiskeintresserade, säger Bengt Larsson, och
Henry Ottosson håller med.
– Det är ju ett unikt tillfälle att få
hit utländska besökare nu när kronan står så lågt.
Katarina Johansson
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STORT GÄNG.
Svansjö ungdomsallians
har närmare ett
hundratal spelare. Här är många
av spelarna och
ledarna samlade
på en bild.  FOTO:
Privat

www.taff.se

RING...
när
solen
tittar
in!

Fotboll gäller för Adam och Jonas
ÄLEKULLA De tränar fyra kvällar i veckan, och spelar matcher
varje helg. Adam Johansson och
Jonas Larsson har ett brinnande
fotbollsintresse.

– Det är väldigt roligt att spela fotboll, och gemenskapen är viktig också, säger Jonas Larsson
Adam Johansson håller med, både
spelet i sig och kompisarna är anledningen till att han håller på med
fotbollen.
– De flesta här spelar fotboll, så
det är ett bra sätt att träffa kompisarna, säger han.
Adam, som främst spelar som anfallare, bor i Torestorp, och Jonas,
som är innermittfältare, i Älekulla.
De är båda 15 år, och spelar i Svansjö
ungdomsallians, som består av ungdomar från Älekulla, Torestorp och
Öxabäck. Två kvällar i veckan tränar de med Svansjö, och två kvällar
med seniorerna i TÄFF, Torestorp/
Älekulla FF. De har även börjat spela
lite i TÄFF. För tillfället är Adam skadad, han har fått en spricka i tån under en träningsmatch, så han kunde
inte vara med i sin första planerade
A-lagsmatch. Men Jonas var med,
och fler seniorlagsmatcher är planerade för de unga spelarna.
– Vi har som policy att ungdomarna får börja tidigt att spela med
seniorlagen, då lär de sig att ta för
sig, säger Bosse Larsson, som tillsam-

eten!

Utför även snickeriarb

mans med Peter Carlsson och Conny
Hedberg leder P15-laget.
Bosse, som själv spelat fotboll i 41
år, är också pappa till Jonas. Även
Adams pappa Morgan har spelat fotboll, så påbrå saknas inte.
Förebilder inspirerar
Både Adam och Jonas går idrottslinjen på Ängskolan i Skene, så det
är mycket idrott i deras liv. De är flitiga med fotbollsträningen, och har
siktet inställt på att komma med i
något allsvenskt lag så småningom.
Och de har goda förebilder, TÄFF
har fostrat flera allsvenska spelare
tidigare, som Jimmy Paulsén, som
spelat i IFK Göteborg, och Andreas
Nicklasson, som spelat i Elfsborg.
Båda är nu tillbaka i TÄFF, och inspirerar de yngre spelarna till att satsa
på fotbollen.
I skrivande stund har P15-serien
just startat, och i båda de första matcherna blev det seger för Svansjö.
– Jag tror att vi kommer att vara
bra med i serien, säger Bosse Larsson,
vi har ett bra lag i år.
Till sommaren ska laget också spela Dana cup i Danmark.
– Det ska bli riktigt kul att åka
utomlands och spela cup, det har vi
aldrig gjort förr. Det är skoj på cuper,
för det är sånt drag både på plan och
där vi sover, säger Jonas Larsson.
Och även resten av Svansjö ungdomsallians har mycket på gång i

070-535 01 83

Arnoldssons Skogstjänst
Älekulla
Utför gallring med beståndsgående
Vimek 404 gallringsskördare.
0703-74 99 59
0320-500 26

SIKTAR HÖGT. Både Adam
Johansson och Jonas Larsson
hoppas på en allsvensk karriär. Jonas förebild är Anders
Svensson, och Adams är Marcus
Foto: katarina johansson
Allbäck.

Välkommen till

Älekulla livs
0320 - 500 77

Nygrillat
sommar, Svanefors cup för P10, P12,
F10 och F12-lagen spelas i augusti.
Det är ett stort evenemang, med 38
deltagande lag förra året. Och i juni
hålls för första gången fotbollsskola
för sju- till tolvåringar i Svansjö.
– Vi är pigga på att testa något
nytt, säger Bosse Larsson, som hoppas på ett sextiotal deltagare på den
tre dagar långa fotbollsskolan.

till helgen?

Kyckling/revben
Kyckling/revben

vi fixar
din
festmat
Partybrickor
mot beställning

Andra dagar mot beställn.

Katarina Johansson

Nu kan du spela

Harry Boy

Här driver de sitt eget bybibliotek

på ditt ICA-kort!

ÄLEKULLA Älekullaborna är ett en-

gagerat folk. Här finns ett stort antal
olika föreningar, och bland mycket
annat driver man även ett eget bibliotek. I ett litet mysigt rum på andra
våningen i bygdegården kan man
låna böcker varannan torsdagskväll.
Kerstin Hedberg, som förestår biblioteket, kör även ut böcker till de av
byns äldre som inte själva kan ta sig
till biblioteket. Hittills har föreningen fått ett litet bidrag av kommunen
för att köpa in böcker, men för övrigt
sker arbetet ideellt.
– Naturböcker med vackra bilder är populärast, säger Kerstin
Hedberg,.
Katarina Johansson

Öppettider:
Måndag–fredag 10–18
lördag 9–13 • söndag stängt
Ombud för:

MYCket att läsa. Kerstin Hedberg, längst till höger i bild förestår
Älekullas bibliotek.. I bakgrunden botaniserar låntagaren Saowanee
Wong-Armat och biblioteksföreningens ordförande, Ann-Marie
Svensson, bland böckerna.
Foto: katarina johansson

Bensin
Diesel

välkommen till din
iCa Nära -butik med
stort hjärta!
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Dansen blev Mariannes liv
FAKTA

De tog sina första danssteg på Mariannes
Dansstudio:
 Maria Eirefelt (från Älekulla)
Mamma Mia
 Jennie Larsson (från Älekulla)
Melodifestivalen 2009
 Edvin Karlsson (från Berghem)
Göteborgsoperan
TROGEN VÄN. Katten
Rasmus,17 år skapar trivsel
i hemmet i Prästhult utanför
Älekulla. På väggen skymtar porträtt på Mariannes tre döttrar,
som alla jobbar med dans.

ÄLEKULLA
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.

ÄLEKULLA Marianne Bengtsson
har börjat skriva på sin självbiografi. Och hon har mycket
att berätta ur sin långa danskarriär: Hon stod på scen för
första gången vid sju års ålder.
Hon har dansat på Povel Ramels
Knäpp upp-turné och i Lars von
Triers film Dancer in the dark.
Och hon har drivit dansskolan
Mariannes Dansstudio i Skene
i 17 år.

Marianne har arbetat som danspedagog i 30 år. Det började med att
ett symötesgäng i Älekulla ville att
Marianne skulle undervisa i jazzdans. Symötesgänget hade med sina
barn, och de ville också lära sig dansa. Ryktet spred sig, dansgrupperna
blev fler och fler, och 1983 startade
Marianne sin dansstudio i Skene.
Många av hennes gamla elever har
nu dansen som yrke.
– Det är 25-30 stycken av dem
som gått vidare med dansen, många
av dem har jag kontakt med fortfarande. Jag känner mig otroligt ödmjuk över att jag fått vara med och
hjälpa så många på traven.
Hur kommer det sig att Mariannes
Dansstudio skapat så många karriärer?
– Jag började stå på scen som sjuåring, och under skolåren var Stora
teatern mitt andra hem. Där dansade
jag balett på elevskolan, och fick ibland vara med i föreställningarna. Så
jag har detta i ryggen, och jag tror jag
har kunnat överföra glädjen i att stå
på en scen till mina elever. För mig
är scenen en helig plats. Det kommer folk som betalar för att se det
man gör, det måste man respektera.
Man ska roa och beröra publiken,
och bjuda på sig själv.
Alla kan lära sig dansa
För att satsa på dansen som yrke måste man ha en viss talang, men alla kan
lära sig dansa, anser Marianne. Hon
var noga med att alla skulle få vara
med i hennes dansskola, det enda
inträdeskravet var att barnen skulle
tycka det var kul att dansa.
– När man börjat stå på scen växer
självförtroendet. Det är fantastiskt
att se de blyga barnen, när de blommar upp och vågar – det är min bästa
betalning.

MINNE FRÅN SCENEN. I den här klänningen dansade Marianne
Bengtsson på Oscarsteatern 1963, i föreställningen Tre Valser.
Foto: katarina johansson

1997 lämnade Marianne över
dansstudion till sin dotter, Liza
Markert, som idag driver den under namnet Dance Center. Efter åren
med studion arbetade Marianne som
danspedagog på Marks gymnasieskola, en tjänst som hon fortfarande innehar. Men de senaste åren har
varit tuffa. År 2002 gick Marianne
in i väggen, och var sjukskriven två
och ett halvt år.
– Det var så mycket i bagen, jag
hade skilt mig, och jobbade väldigt
mycket ett tag. Det är ett väldigt krävande jobb, man ger av sig själv hela
tiden, Man måste ladda batterierna
också, annars tar orken slut.
I samband med utbrändheten
drabbades Marianne också av fibromyalgi. Men som dansare är hon van
vid smärta, och säger att hon har lärt
sig att leva med det onda. Nu mår hon
bättre, och jobbar 25 procent som lärare i danshistoria och dansteori.
– Men jag tror aldrig att jag blir
helt fri från utbrändheten. Jag är
den typen av människa som vill
vara igång och göra en massa, men

Marianne om ...
Knäpp upp-turnén:
– Jag var med på den sista tältturnén 1963. Det var väldigt skoj, alla
stjärnorna var med, Martin Ljung,
Brita Borg, Sune Mangs, Birgitta
Andersson, Gunwer Bergkvist. De
var enkla och härliga människor
allihop. Povel Ramel var väldigt
blyg egentligen, men så påhittig
han var! Festen när vi slutade varade från nio på morgonen till tre
på natten. Povel hade hyrt badhuset i Gävle för ”kaffe med dopp”,
och näcken spelade medan vi åt
prinsesstårta.

Dancer in the dark:
– Jag var 54 år när jag fick jobbet,
jag spelade en bondmora som dansade med sin bonde. Jag var inte så
vacker i den rollen...
Sceniska musikprojektet:
– Med gymnasieskolans estettreor har vi satt upp olika musikaler och musikalmedleyn, som jag
gjort koreografin till, med nummer ur bland annat Annie Get Your
Gun, My Fair Lady, och Jesus Christ
Superstar. Det var jätteroligt!

nu måste jag vara noga med att vila
mellan varven.
Nu känner Marianne att hon snart
gjort sitt inom dansen. Hon vill börja
måla och skriva istället. Hon är med i
en lokal skrivarklubb, och har börjat
skriva på sin självbiografi. Och stoff,
det lär inte saknas.
Katarina Johansson

FAKTA

Marianne Bengtsson
Ålder: 63 år
Familj:  Döttrarna Minette
(showproducent på Wallmans
salonger), Liza (danspedagog
och koreograf) och Sofie (dansare). Fem barnbarn.
Husdjur:  Katten Rasmus, 17
år, korsning mellan bondkatt
och Blue Russian.
Utbildning:  Nio år på elevskolan, Stora Teatern i Göteborg.
Tre år på Balettakademin i
Stockholm och Pine Apple
Studios, London.
Karriären i korthet: 
Arbetat som dansare på
bland annat Oscarsteatern,
Riksteatern, Knäpp upp,
Tiotusenkronorsfrågan. Satt
upp sång- och dansshower
på Stena Line. Regissör och
koreograf för olika lokalrevyer.
Danspedagog, danslärare.
Intressen:  Skriva, måla, barn
och barnbarn.
Tycker om:  Människor! Att
kramas, det är viktigt att vara
nära varann.
Tycker inte om:  Långsinthet,
elakhet
Motto:  Att vara ödmjuk! Mot
livet, människor, jobbet
Kuriosa:  Det finns en
Facebookgrupp som heter ”Vi
som är uppväxta på Mariannes
dansstudio”, med 150 medlemmar.
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Roger tröttnar
aldrig på skogen
ÄLEKULLA På vintern arbetar han
med den egna skogen. På sommaren driver han en firma som
sysslar med skogsvård. Och
Roger Stensson tröttnar aldrig
på sitt jobb.

*

* För 3:e året i rad, enligt Svenskt Kvalitetsindex

SKOGSMAN. Hälften av tiden arbetar Roger Stensson med sitt företag,
och andra hälften med sin egen skog. Roger har traktor och huggarvagn, och gör allt utom slutavverkning själv. – Det är en trygghet med
den egna skogen, här finns alltid att göra.
Foto: katarina johansson

* För 3:e året i rad, enligt Svenskt Kvalitetsindex

* För 3:e året i rad, enligt

Svenskt Kvalitetsindex

– Skogen är som en drog. Jag kan
jobba full vecka och vara dödstrött,
och ändå vill man gå ut i skogen på
helgen igen.
Efter att ha jobbat på möbelfabrik
i tjugofem år ville Roger Stensson
börja med något nytt. Nu har han
varit egen företagare i sex år. I sitt
företag sysslar han främst med röjning, men även en del huggning och
plantering. Roger tar också ner träd
i trädgårdar åt den som önskar. Han
trivs med jobbet, det är fritt och omväxlande.
– Nackdelen är väl att det sliter
på kroppen, det är ett tufft jobb på
det viset.
Roger bor i Gäddarp, strax utanför Älekulla samhälle, med sin fru
och de två döttrarna. Här har han

bott i hela sitt liv.
– Jag är väl något av en urinvånare,
säger han med glimten i ögat.
Roger jobbar en del tillsammans med sin bror Kent. Och det
är inte långt mellan
bröderna, Kent bor
på Backen, som också tillhör Gäddarp.
Även brodern Ronny
bor i närheten.
– Kent bor 400
meter åt det hållet,
och Ronny 400 meter
åt andra hållet, säger
Roger och pekar.
Vad är det som är så
bra med Älekulla?
– Här är bra sammanhållning, trevligt
folk, en bra affär och
fin natur, med sjöarna
och jakten.

i Älekulla IF i tjugo år, men numera nöjer han sig med att titta på
matcherna. Döttrarna har hästar,
där Roger sköter stängsling och
annat runt omkring. Lägg därtill
att han fortfarande rycker in för sin
gamla arbetsplats,
möbelfabriken, vid
arbetstoppar, och
även själv arbetar
en del med möbelmontering i offentliga miljöer.
Du verkar ha
fullt upp?
– Ja, det blir nog
lite för mycket jobb
egentligen, men
jag trivs med att
Roger stensson
ha mycket att göra.
Men det är skogen
som är den viktigaste biten. Skogen
är en större grej för hela Sverige än
vad man tror, och större blir det, nu
med den förnyelsebara energin.

”Skogen är
som en drog.
Jag kan jobba
full vecka och
vara dödstrött,
och ändå vill
man gå ut i skogen på helgen
igen.”

Skogen viktigaste biten
Rogers fritidsintressen är jakt
och idrott. Han har spelat fotboll

Katarina Johansson
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Lina återvände hem
ÄLEKULLA Lina Larsson bodde i
Borås under fyra och ett halvt
år. När hon var klar med sin utbildning återvände hon hem till
Älekulla, och pendlar nu varje
dag till jobbet i Borås.

– Det är värt pendlandet att få komma hit till lugnet, säger hon.
Lina har tillsammans med sin sambo Björn tagit över sina farföräldrars
gård. Här kan hon ägna sig åt sitt
stora intresse, islandshästar.
Varför just islandshästar?
– De är så pigga och framåt, och
starka, både fysiskt och psykiskt. Och
så är det ju lite speciellt med gångarterna, tölt och flygande pass.
Hästintresset startade när Lina
var liten. När hon för sex år sedan
var ute på turridning med islandshästar vaknade intresset till liv igen.
Under några år jobbade hon som turridningsledare i Berghem, och hade
valacken Tritill som ledarhäst.
– När vi skaffade gården här hade

jag fäst mig vid honom och fick lov
att köpa honom.
Förra året köpte hon också stoet
Hnàta, sju år, som nu är på träning
för att kunna visas på avelsbedömning.
– Tanken är att ta ett föl på henne.
Jag tävlar lite med henne också, fast
bara på hobbynivå.
Hästarna en avkoppling
Lina har däremot inga tankar på att
börja jobba som turridningsledare
på hemmaplan. Hästarna är en avkoppling, inget hon vill ha som arbete, säger hon.
Linas dagar är fullspäckade, med
heltidsarbete, pendlande, och så
hästskötseln som tar runt två timmar varje dag.
– Men islandshästar är lättskötta, och så har jag hjälp med att rida
Tritill av min mamma och två tjejer
här i byn. Hnàta rider jag själv.
Lina och Björn trivs i Älekulla,
även om båda har en bit att pend-

FAKTA

Lina Larsson
Ålder: 28 år
Familj:  Sambon Björn
Skogsberg
Intressen:  Hästar är mitt allra
största intresse. Att vara ute i
naturen, och att läsa.
Bästa egenskap:  Driftig
Sämsta egenskap:  Otålig
Motto:  Ingenting är omöjligt!
Jag ger aldrig upp utan att ha
försökt.

la, Lina till jobbet som säljare på
Stena Recycling i Borås, och Björn
till Landvetter, där han arbetar som
lärare. Och de är inte ensamma om
att uppskatta byn.
– Det är många ungdomar här i
byn som har återvänt, eller som bor
kvar. Och vi trivs jättebra i Älekulla,

ÅTERVÄNDARE. Linas hästintresse förde henne tillbaka till Älekulla.
Med på bilden är valacken Tritill, stoet Hnàta är för tillfället på träning
för att kunna visas på avelsbedömning. 
Foto: katarina johansson

det är fantastiskt fint här, och bra ridvägar. Men vi skulle vilja lägga ännu
mera tid på gården. Det är mycket

att fixa, och vi har hela tiden minst
ett projekt på gång.
Katarina Johansson

Kyrkokör
med anor
ÄLEKULLA 1955 är året då brylcremen lanseras i Sverige,
Winston Churchill avgår
och den första McDonaldrestaurangen öppnar.
Det året bildas också Älekulla
kyrkokör. Tre av medlemmarna
har varit med ända sedan starten.

Byalaget ordnade plats för sport
ÄLEKULLA I somras invigdes Älekullas nya allaktivitetsyta, en asfalterad
plan med basketkorgar och landhockeymål. Byalaget har ställt i ordning
planen, med bidrag från Sparbanksstiftelsen, Marks kommun och Mjöbäcks
sparbank.
– Det har lagts många ideella timmar här för att få den klar, säger LarsHåkan Hansson från Älekulla byalag.
Här samlas både barn och vuxna för att spela basket och landhockey, eller
för trickcykling. På bilden är det bröderna David, Adam och Anton Hansson
som spelar en match landhockey på planen en vacker vårkväll.
Foto: katarina johansson

– Bygdens lokala sågverk –

Stor efterfrågan på
energived under hösten

Anna-Carin Karlsson är körledare
i Älekulla kyrkokör sedan fyra år
tillbaka. Hon berättar om den goda
stämningen i kören.
– Det är en livsstil att sjunga i kör.
Här sjunger man ut både glädje och
sorg. Och vi har alla fyra stämmorna
representerade i kören, det är det inte
alla körer som har.
Kören har 16 medlemmar varav
tre herrar. Männen är svåra att locka
till att sjunga i kör, och någon ny
manlig medlem har kören inte fått
på länge. Några kvinnliga nytillskott har man dock fått. En av dem
är Annelie Sjölin, som bor i grann-

ÄLEKULLA

Ring för prisinformation.

Du kan även få vår nya timmerprislista.
Kontakta vår inköpare Lenny Andersson 0346-381 51
eller lenny@maa.se

Bygdens lokala sågverk
www.maa.se

Älekulla kyrkokör startade 1955. Hugo Nordgren, Brita
Andersson och  Dagmar Andersson (längst fram på bilden) har varit
med sedan starten. 
Foto: katarina johansson

byn Kungsäter.
– Kören i Kungsäter låg nere ett
tag, så då gick jag med här istället.
Och sedan trivdes jag så bra här, så
jag fortsatte vara med.
De flesta av medlemmarna har varit sin kör trogna i många år. Brita
Andersson, Dagmar Andersson och
Hugo Nordgren har varit med ända
sedan starten för 54 år sedan.
– Det har blivit en vana att vara här

i församlingshemmet på torsdagskvällarna, och det är roligt att träffa
sina vänner i kören, säger Dagmar
Andersson.
Brita och Hugo håller med, kören
är ett sätt att umgås. Och så är det ju
så roligt att sjunga!
– Ja, de som inte är med vet
inte hur roligt det är, säger Hugo
Nordgren.
Katarina Johansson

Geten Olga trivs
med hästarna.
Geten Olga är en
välbekant personlighet i
Älekulla. Hon går
tillsammans med
hästarna i hagen hemma
i Gäddarp, och följer
ofta med sina mattar
Jennifer, på den vita
hästen, och Cecilia
Stensson, på den svarta,
ut på ridturer runt om i
byn.
Foto: privat
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Sällsynt slända
på Ulvanstorp

Blomboden

Blommor för alla!

Säsongens Blommor

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

ÄLVSERED  På Ulvanstorps urgamla betesmarker växer klockljung, slåttergubbe och knägräs. I bäcken dyker strömstare
och forsärla, och längs naturstigen kan man se tranor, hägrar och en och annan älg. Och
nu har en ny art upptäckts på
Ulvanstorp, den sällsynta citronfläckade kärrtrollsländan.

I Ulvanstorp driver Marita och Bosse
Bengtsson sitt tunnbrödsbageri, med
bed & breakfast, café och bad i vedeldad tunna. Förra året anlade de också en naturstig, som är två kilometer
lång och går över Högsjö mosse. Ute
på mossen finns ett utkikstorn, där
man kan se både älg, rådjur och harar, och mycket fåglar, bland annat
orrspel och tranor på vårarna.
Här finns också en grillplats, och
Bosse och Marita tillhandahåller grillmat för den som önskar.
Naturstigen har blivit ett populärt
utflyktsmål, och lockar inte minst
de utländska turisterna, som ju allra
helst vill se älg.
– Det är ju inte så ofta man ser älgar, men vi hade riktig tur en gång
när en engelsman sov här. Han frågade efter älg, och då stod det en på
åkern utanför fönstret, säger Bosse.
Bosse och Marita bedriver sedan
många år ekologiskt jordbruk, något som gynnar sällsynta arter som
gulorange myrlilja, slåttergubbe och
klockljung. Här finns också gott

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

Tel. 0325-313 80
Älvsereds Shoppingcenter

SÄLLSYNT. Den citronfläckade kärrtrollsländan känns igen på den lysande citrongula
fläck som både hanen och honan har på bakkroppen.			
Foto: Ingemar Alenäs MÅNGSIDIGA. På
Ulvanstorp driver
Marita och Bosse
Bengtsson sitt tunnom fjärilar och insekter, och nu kan
brödsbageri, med bed
Bosse och Marita lägga en ny art till
& breakfast, café, badlistan: den citronfläckade kärrtrolltunna, naturstig och
sländan.
snart även en bastu.
– Det var kommunekolog Ingemar
Alenäs som upptäckte den när han
var här i somras, berättar Marita de sydöstra delarna av landet. Men
nu kan man alltså även finna den på
Bengtsson.
Den citronfläckade kärrtrollsländan Ulvanstorp.
är fridlyst i Sverige, och finns främst i
Katarina Johansson

Gör ett besök hos Lantmännen i Älvsered!
Stor sortering
Välkommen!

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

Telefon 0325-311 08

OMBUD FÖR:

• Kontantkort,

rabatt

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

Öppettider

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

till ett lägre pris!

till en välsorterad lanthandel!
Sverigelotten
Svenska spel
Bingolotto
Harry Boy
Apoteket
Systembolaget

Dagens Rätt
À la carte
Café

Märkesvaror

VÄLKOMMEN

•
•
•
•
•
•
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Du får 50:- i rabatt

Varuhuset
och tavernan
har öppet
alla dagar!

när du handlar för 300:-

Erbjudandet gäller t.o.m.
31/8-2009 vid uppvisande
av denna annons .
Gäller ej reavaror.

mobil

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

Hässelborgs Livs
Älvsered • Tel. 0325-310 11

   s -ITT I ¾LVSERED s WWWALVSEREDSSHOPSE
-ÍNnFRE n s LÚR n s SÚN n

T R I V S E L BYG D E N
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Ny bagare på Kringlan

Sommarknytis!
Lördag 27 juni kl. 19.30
60-talskväll

ÄLVSERED Torgny och Monica

med Elvis!

Spelar live!
Ta med picnickorg!

Platsbokning senast 22/6 till
0320-860 77
info@unosloge.se
www.unosloge.se

Servering - kaffe - våfﬂor - korv.

Mycke´ mer

Välkommen!

än ett dansband!

Dansa till

DEESEL

För info:
0705-79 26 29
0325-340 29
www.deesel.se

och lyssna på

ELVIS!

ULVANSTORP
i`ÊEÊ Ài>v>ÃÌÊUÊ >>Ê`ÌÌÊi}iÌÊÌÕLÀ`
Äventyr i skogen med bad i vedeldad tunna
Hjärtligt välkomna!
Gruppbokningar
året om hoss oss

Kaffestugan är öppen torsdagar kl.17–20,
och söndagar 13–17 i juli och augusti.

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

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

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT

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

Ny medarbetare
på Mjöbäcks
Sparbank
Vi hälsar Gunnel Karlsson
från Källsjö välkommen
till oss. Fr.o.m måndag
15 juni träffar ni henne i
banken

Karlsson drev bageriet Kringlan
i 18 år. När de bestämde sig för
att sluta var det osäkert om bageriet skulle finnas kvar.
Men till alla Älvseredsbors
glädje fortsätter verksamheten.
Och det är ingen novis som tagit över, Ingrid Englund har arbetat som bagare och konditor
i 35 år.
Ingrid har drivit bageri i Lindome
tillsammans med en väninna i sju år.
För fem år sedan flyttade hon med sin
sambo till Östra Frölunda, och till
sist tröttnade hon på pendlandet.
– När chansen kom att ta över här
så kände jag att jag måste ta den, men
det var väldigt nervöst. Jag var mest
rädd för vad folk skulle tycka om att
en utböling kom och tog över, men
det har gått över förväntan. De flesta verkar tycka att det är skojigt att
bageriet lever kvar, och jag har blivit
väldigt väl mottagen, säger Ingrid,
som tog över Kringlan i mars.
Torgny och Monica Karlsson har
hjälpt Ingrid att komma igång med
verksamheten, och delat med sig av
sina recept, bland annat det på den
omtyckta Älvseredskringlan, som ju
är något av ett måste på Kringlan.
Torgny är glad att Ingrid tagit över.
– Det är väldigt roligt att det fanns
någon som ville ta vid, så bageriet
kunde finnas kvar.
Ingrid målade om caféet innan
hon öppnade, men för övrigt är det
sig likt på Kringlan. Och kunderna
kommer att känna igen sig i sortimentet, även om Ingrid även prövar
nya recept. Valnötsbröd och plommonbröd med müsli är några nyheter som redan blivit populära bland
kunderna.
– Jag tycker det är så roligt med
bröd. När jag började i yrket var det
tårtorna som hägrade, men nu är det
brödet. Där är det bara fantasin som
sätter stopp. Det som är min svaghet är att jag tycker om att stå och
laborera, men att jag inte alltid kommer ihåg till nästa gång hur det var
jag gjorde.
Tre anställda i caféet
Ingrid håller som bäst på med att få in
rutinerna i bageriet. Hon bakar fyra
sorters bröd varje morgon, och kakor
en gång i veckan. Tårtor och smörgåstårtor bakas på beställning. Hon är
ensam bagare, men har två, snart tre
anställda i caféet. Veronica Josefsson
och Anna-Karin Sunnerdahl, båda
från Mjöbäck, jobbar där nu, och
snart börjar även Emma Karlberg
från Mårdaklev.
– Jag och Veronica är kontorister

BLANDAT SORTIMENT. Ingrid Englund tänker blanda gammalt och
nytt på Bageri Kringlan. Här håller hon på med Budapestrulle, men det
är det bröden som hon tycker är allra roligast att baka.
Foto: katarina johansson

som sadlat om, och vi trivs
jättebra, det här är så roligt så det känns inte som
man är på jobbet, säger
Anna-Karin.
– Ja, alla är så glada och
positiva när de kommer
hit, säger Veronica.
Förutom att stå i caféet
gör Veronica och AnnaKarin också smörgåstårtor.
– De har fått fria händer, det är otroligt viktigt
att man känner sig delaktig, säger Ingrid.
Ingrid säljer även lokala produkter i caféet, som NYANSTÄLLDA. Veronica Josefsson och
sylt från Joarsbo, och ost Anna-Karin Sunnerdahl jobbar med caféet
från Kalvs mejeri.
och brödförsäljningen.
Som bagare är det tidiga morgnar som gäller,
Ingrid går upp klockan tre på morgonen, och är på bageriet vid halv
fyra.
– Det gör mig inget att gå upp
tidigt, jag är ju van efter 35 år i yrket.
Ingrid har ett stort djurintresse,
och har nio morganhästar ihop med
sin sambo Hans-Erik, som föder upp
rasen, samt två hundar, nio hönor, NYBAKAT. Plommonbröd med
en tupp och fem katter.
müsli är en av nyheterna på ba– Morganhästar är ganska ovan- geriet.
liga, det finns bara 200 i hela Sverige.
Det är en bra allroundhäst, med ett
lukten av jord. Och egentligen skulle
enormt gott temperament.
Det verkar som du har fullt upp, jag vilja börja väva också...
Katarina Johansson
egen företagare och så alla dessa
djur?
– Ja, men det finns så mycket som
är roligt, jag gillar att jobba i trädFAKTA
gården också, gräva land och känna

Ingrid Englund

Välkommen in till oss!

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

Stressgrading
Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

Bor: Östra Frölunda.
Ålder: 51 år
Familj: Sambo.
Intressen: Hästar, trädgård en.
Tycker om: När man är färdig
med jobbet på kvällen, och kan
sätta sig på trappan och bara
lyssna på tystnaden.
Tycker inte om: Falska människor, som inte säger vad de
tycker.
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Hur arrangerar du din

återuppbyggt. För
ett år sedan
brann hyvleriet Teamwood
i Älvsered
ner till grunden. Men nu
bygger Bosse
Erlandsson och
de andra delägarna upp lokalerna igen.

materialresa?
Vi har över 30 års branscherfarenhet
av försäljning, installation, service
och underhåll av produkter och
maskinlösningar för
materialtransport,
torkning, malning
-och blandning.

Foto: katarina johansson

Teamwood byggs upp igen
ÄLVSERED Den 27 maj förra året

brann hyvleriet Teamwood
i Älvsered ner till grunden.
Nästan på pricken ett år senare
ska återuppbyggnaden vara
klar.
– Bottenplattan började gjutas i januari, och i början på juni ska vi vara
klara, säger Bosse Erlandsson, en av
företagets delägare.
Teamwood startades 1986 och har
fem anställda, varav tre också är delägare. Företaget hyvlar huvudsakligen
för export till England, Skottland
och Irland.
Branden förra året fick ett dramatiskt förlopp. Delägarna och de an-

ställda satt i ett möte med en kund i
lunchrummet när de plötsligt upptäckte svart rök utanför. På några
minuter var allt övertänt, och brandkåren fick inrikta sig på att hindra
branden från att sprida sig vidare.
Orsaken till branden kunde inte fastställas.
– Man får bara vara glad att ingen
skadade sig, säger Bosse Erlandsson.
Redan från början var delägarna
inställda på att hyvleriet skulle byggas upp igen, men diskussionerna
med försäkringsbolaget tog tid. Först
under hösten kunde ägare och försäkringsbolag komma överens.
– Nu är vi nöjda med den ersättning vi fick, men det gäller att ha koll

på sina försäkringar.
Kostnaderna för de nya byggnaderna beräknas bli runt 20-25 miljoner.
Under tiden efter branden har företaget hyrt in sig på grannhyvleriet
Panel & List. När personalen där gått
hem på kvällen har Teamwoods personal tagit över.
– Det har varit gott att ha något att
göra, och eftersom det varit lågkonjunktur har vi klarat av att leverera
det vi skulle. Nu börjar konjunkturen repa sig lite, så jag hoppas vi ska
ha full sysselsättning när vi kommit
igång i de nya lokalerna, säger Bosse
Erlandsson.
Katarina Johansson

Helvetet ligger i
Älvsered
Älvsered  I Strömma, cirka tre kilometer
norr om Älvsered, finns platsen med det fantasieggande namnet Lilla helvetet. Här har urberget spruckit och bildat en tio meter bred och tio
till femton meter djup klyfta.
Sprickan är en förkastning, som har bildats
när några av jordskorpans plattor förskjutits i
förhållande till varandra.
Den röda bergarten i Lilla helvetet är en
ögonförande granit. Den här delen av Sverige
tillhör egentligen den sydvästsvenska gnejsregionen, men just i Älvsered är granit den
vanligaste bergarten, och den har troligen bildats för cirka 1 400 miljoner år sedan. Då låg
berget långt nere i jordskorpan, men årmiljoners erosion har gjort att berget nu kommit
upp i dagen.
På bilden är det Torgny Karlsson, Älvsered,
som besöker Lilla Helvetet.
Foto: Thomas Karlsson

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

VÄ L KO M M E N
TILL
T R I V S E L BYG D E N

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

Telefon 0325-317 00 · www.centramec.com
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SLAKT PÅ MÖLNEBY. Kvinnan mitt i bilden är Anna Edlund-Hansson.

Fotoutställning under arbete
ÖSTRA FRÖLUNDA En tapper skara om sju personer håller som
bäst på att arbeta med den fotoutställning som kommer att
visas på Ulfshed med start den
7 november.

Lokalt Niagarafall. Strax intill förkastningen Lilla helvetet
ligger Niagaraforsen, även den en spännande naturupplevelse. - Det är
småsjöar och mossar uppe på Strömmaberg som bildar en fors som
rinner ut i Högvadsån, berättar Torgny Karlsson.
Foto: Thomas Karlsson

.
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i solsto

Vi står för
sommarbaket!

Välkomm..en.
till oss på

KRINGLAN
Älvsered · 0325-310 94

Öppet: Vardag 9-18 • Lördag 9-12 • Söndag stängt
Fax 0325 - 315 95

– Sju är precis lagom runt mitt köksbord, säger Åke Erlandsson, som leder arbetet.
Valet av Ulfshed som plats för utställningen föll sig ganska naturligt,
menar Åke:
– Ulfshed är en lokal med många
fördelar. Där är gott om plats att
hänga bilderna och det är generösa
öppettider i en väldigt fin miljö.
Arbetet med utställningen startade
med ett upprop om gamla foton.
– Vi har fått väldigt fin respons.
Över 400 foton har kommit in.
Naturligtvis varierar de mycket i kvalitet, men det får man räkna med och
finna sig i.
Allra helst har man velat ha bilder
från arbetslivet.
– Men det finns väldigt lite, säger
Åke. Skulle man kosta på sig fotografering ville man vara uppklädd och

KRIGSÅR.
Anders Anfast
i arbete. Den
unga grabben
på gengastraktorn är en Östra
Frölunda pojk.

fin. Hela familjen skulle vara med
och helst djuren också.
Scannar och identifierar
Nu när fotona finns tar nästa stora
uppgift vid. Den Åke arbetar som
bäst med nu, nämligen att scanna
in allt material.
– Efter att jag scannat kör jag ut
bilderna på A4-papper och så försöker vi identifiera alla personer så
gott det nu går.
Att göra en sådan utställning är
både ett omfattande och kostsamt
arbete. Inte minst bläckpatronerna
för utskrifterna kostar. Åke berättar

att man sökt bidrag från Sparbankens
stiftelse.
– Men så som tiderna är nu ser det
väl inte så hoppfullt ut.
Riktigt hur utställningen kommer
att presenteras har man inte bestämt
ännu. Kanske blir det byvis, kanske
temavis. Och Åke kan tänka sig att
lägga en del av materialet på dvd med
kommentarer. Som han gjorde med
det fotoalbum som skänktes för flera
år sedan till hembygdsföreningen,
men som knappast någon tittade i.
– Som dvd blir materialet mera
levande och lättillgängligt, så vi får
väl se.
Ann-Louise Kjellner

ÄLVSERED
Älvsered är en
gammal by i
skogsbygden på
gränsen mellan Västergötland och Halland
(nämns redan år 1030 i gamla böcker man hittat i England).
Nästan mitt i byn, vid Horsasjön,
ligger vår vackra badplats.
Därifrån är det gångavstånd
till det mesta i byn. Till exempel Älvsereds Shoppningcenter
(där det också finns restaurang),
bageri och konditori Kringlan,
Hässelborgs Livs, macken med sin
kiosk och mycket annat. Här finns
inte mindre än två bed and breakfast, ett i byn och ett några kilometer utanför.
Naturen är väl det vi har mest
att erbjuda. Härliga skogspromenader, fiske i någon sjö i närheten, och vill du inte bada vid vår
badplats finns det fler sjöar där du
kan ta ett dopp. Den lite äventyrligare söker sig upp på Horsaberg

för att kika på Ruckestenen, ett
klippblock som man kan sätta i
gungning bara genom att använda
ett finger, eller varför inte leta upp
Lilla Helvetet, en liten ravin som
ligger i skogarna här omkring.
Det finns också en hel del andra
fina platser värda en utflykt. Vill
man inte leta egna vägar har vi en
jättefin motionsrunda i skogen,
bara ett par hundra meter från
shoppingcentret. Där ligger även
ridhuset.
I Älvsered finns lite för alla att
hitta på.
Älvsered is an old
village in a forest area on the border between
Västergötland and Halland. (It
was mentioned way back in 1030
in old books found in England).
Our beautiful bathing place is located almost right in the middle of
the village at the Horsasjön lake.
From there most of the village is

within walking distance. For example, Älvsereds Shopping Centre
(where there is also a restaurant),
the Kringlan bakery and cake
shop, the food store Hässelborgs
Livs, the petrol station with its kiosk and much more. We even have
two Bed & Breakfasts – one in the
village and one a few kilometres
outside.
Our greatest asset is our countryside. There are wonderful forest
walks, fishing in one of the nearby
lakes, and if you don’t want to bathe at our bathing place, there are
many other lakes where you can
have a dip. If you are adventurous,
you can go up Horsaberg hill to
look at Ruckestenen, a boulder
you can set rocking with just one
finger. Or why not search for Lilla
Helvetet (Little Hell), a small ravine located in the forests around
here? There are many other lovely places well worth a visit. If
you don’t want to go off the bea-

ten track, there is an excellent
running track in the forest, just
a couple of hundred meters from
the shopping centre. The ridingschool 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
Liv, eine Tankstelle mit Kiosk
und vieles andere mehr. Hier gibt
es nicht weniger als zwei Bred &
Breakfast, eins im Dorf und eins

einige Kilometer außerhalb.
Die Natur ist unser Juwel:
Herrliche Waldwanderwege, Seen,
an denen Sie angeln können, und
reicht Ihnen unser Badeplatz
nicht, haben Sie mehrere Seen zur
Auswahl, in denen Sie sich vergnügen können. Abenteuerlustige
besteigen die Anhöhe Horsaberg,
um den „Ruckesten“ zu bestaunen, einen Felsblock, den man mit
nur einem Finger ins Schwanken
bringen kann, oder warum nicht
„Lilla Helvetet“, die kleine Hölle,
besuchen, eine kleine Schlucht
mitten im Wald. Außerdem gibt
es eine Reihe anderer interessanter Stellen, die einen Ausflug wert
sind. Will man keine eigenen
Pfade erkunden, können Sie sich
in den Wald auf den Trimm-DichPfad begeben, nur wenige hundert
Meter vom Einkaufszentrum entfernt. Dort liegt auch der Reitstall.
Älvsered hält für jeden
Geschmack etwas bereit.
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Frun till
Hamre

Vi utför allt som har
med däck att göra!

ÖSTRA FRÖLUNDA Frun till Hamre,
så kallade sig Anna EdlundHansson på Mölneby gård, när
hon började sin författarbana.
Anna Edlund-Hansson, prästdottern från Närke, som mötte
kärleken i Mölneby och länge
kom att sätta sin prägel på livet
i Östra Frölunda.

Anna föddes 1875 och kom som
16-åring till Östra Frölunda socken
för att tjänstgöra som guvernant hos
familjen Dahl i Lerbäcksbo. Redan
kort därefter blir hon bekant med
Johan Mauritz Hansson, ägare till
Mölneby gård. En gård av ryktbar
storlek med skog och mark som
sträckte sig ända till Falkenberg.
Tycke uppstår mellan de båda och
två år senare står Anna brud och blir
fru på Mölneby.
Trots sina unga år visar sig Anna
mycket kapabel i sin nya roll som
husfru med flera anställda. Hon
blir mamma till fem barn och håller många fester och stora kalas, som
omvittnats av bland annat Birgit Th.
Sparre. Författarinnan som skrev de
kända böckerna om Gårdarna runt
sjön. I boken Solen och sjön skriver
hon:
”Därhemma på gårdarna runt sjön
nämndes Mölneby med vördnad.
Sedan gammalt var gården berömd
för sina många specialiteter i matväg
– men främst för den feta mölnebyålen….Mölneby hade egna rökerier,
där ålen röktes guldbrun efter alla
konstens regler. På Mölneby serverades den rökta ålen STÅENDE på

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
ANNA SOM MOR. Anna Edlund-Hansson med sin förstfödda dotter
Gärd.

silverfat likt höga glimmande bronsstycken.”
Hur detta gick till förtäljer dock
inte historien.
Författarinnan
År 1929 förändras livet för Anna.
Johan Mauritz dör och hon står ensam med ansvaret för inte bara hushållet, utan hela godset. Men inte
heller denna uppgift är henne övermäktig. Hennes initiativ och enga-

MÖLNEBY IDAG. Sett från luften.

Foto: viavinga

gemang medförde förbättringar på
gården. Hon låter starta en fårfarm
på gården och hon driver restaurangen på Ulricehamns Sanatorium samt
en lunchbar i Borås.
Någon gång under 1930-talet
börjar Anna också att skriva. Först
veckotidningsartiklar under signaturen Frun till Hamre, men snart
också böcker. Den första boken, Vi
på Hamre, hämtar sin inspiration
från livet på Mölneby. Nu skriver
Anna under eget namn, med tillägg
av flicknamnet Edlund. I de två följande romanerna, Vi lyckliga människor och Vägen till Hamre, finns
mycket från Annas barndom och
hennes tid i Lerbäcksbo. Med åren
blir det flera böcker och böckerna
översätts också till danska, tyska,
holländska och finska.
Böckerna går fortfarande att hitta i
antikvariat och de lokala biblioteken
kan också stå till tjänst med några.
Anna Edlund-Hansson avled 1957,
82 år gammal och Mölneby gård
drivs idag av hennes dotterson, Per
Lennström och hans familj.
Ann-Louise Kjellner

• Värmepumpar
• Pannor
• Vattenfilter
• VVS–installation

Du hittar oss i Östra Frölunda
0325-301 56 • 070-542 68 25

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.

Ha en skön sommar!

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

Falkenbergsvägen 1 • 512 63 Östra Frölunda • Tel. 0325-303 27
Terje: 070-650 90 26 • Tony: 070-650 90 27 • frolundaror@telia.com

H2926

En bra bit av Västergötland
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De satte sina spår
ÖSTRA FRÖLUNDA Hur många
gånger har man inte vandrat
över kyrkogårdar och önskat att
gravstenar kunde tala? Undrat
över dem som vilar där. Vilka
var de, vad gjorde de?

Den 8 augusti ges en del svar på Östra
Frölunda kyrkogård när Kyrkliga arbetskretsen ordnar kyrkogårdsvandring.
Givetvis hinns inte alla gravar
med. Därför har Kyrkliga arbetskretsen valt ut sex personers gravar.
Sex personer som fortfarande sätter
sina spår i Östra Frölundabornas vardag. I den mån efterlevande finns,
I LJUST MINNE BEVARADE.
Stina Bergqvists dotterson,
Alfred, har slagit sig ner vid
Johannes och Johanna Jonassons
Foto: ann-louise kjellner
grav.

har dessa kontaktats och i något fall
kommer också dessa släktingar att
närvara och själva berätta.
En av gravarna är Johannes och
Johanna Jonassons. Med sina åtta
barn var de den sista familjen som
bodde i Hulkeshult. Den stuga som
idag är Östra Frölundas hembygdsgård. Den sista som bodde i stugan
var dottern Ida.
– Trots de åtta barnen finns
idag ingen efterlevande, men dottern Emma, som bosatte sig i Flen,
glömde aldrig sin hembygd. Genom
henne grundades Blomgrens donationsfond, från vilken högstadie- och
gymnasieelever kan ansöka om stipendier, berättar Stina Bergqvist i
Kyrkliga arbetskretsen
och fortsätter mot nästa
utvalda grav.
– Mauritz Johnsson,

som är begravd här, grundade även
han en fond, som varje jul ger en
uppskattad penninggåva till Östra
Frölundas pensionärer.
Andra minnesvärda personer som
får uppmärksamhet den här dagen
är Birger och Hildur Petersson, Sara
Abrahamsson, Tekla Magnusson,
som länge drev affär i Östra Frölunda,
och Nils Thorén, en profil i dåvarande byggnadsnämnden.
En vandring som säkert kommer
att ge upphov till många intressanta samtal och ny kunskap om bygden.
Ann-Louise Kjellner

ÖSTRA FRÖLUNDA
Östra Frölunda –
värt ett besök i sommar
Östra Frölunda har som namnet
antyder anor från den gamla vikinga- och asatiden.
Bynamnet är ju asaguden Frös
lund och här finns många fornlämningar och Tors ave. Enligt
legenden blev guden Tor vred när
frölundaborna byggde sin första
kristna kyrka. I sitt raseri tog han
kyrkklockan och slängde ut över
nejden. Där klockan landade bildades ett djupt hål som vattenfylldes - Tors ave.
Idag bor cirka 500 personer i
Frölunda, varav 330 i själva byn
och övriga i den natursköna omgivningen.
Det finns ett flertal mindre företag, 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 en båtramp
att färdigställas ån för att öka tillgängligheten för båtturister.
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. 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 around 500 people live in
Frölunda – 330 in the village itself,
the rest in the beautiful surrounding neighbourhood.
There are a number of small
businesses 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
a ramp will be built along the river
so as to increase accessibility for
tourist with boats.
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 500 Menschen
in Frölunda, 330 von ihnen im
Dorf, die übrigen in der wunderschönen Umgebung.
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
ein Rampe, um Touristen, die mit
dem Boots unterwegs sind, größere Nutzungsmöglichkeiten anzubieten.
Herzlich willkommen im
Sommerparadies Östra Frölunda.

ÄLDST. Den äldsta graven på Östra
Frölundas kyrkogård är från 1847, då
Måns Larsson från
Lerbecksbo öfre begravdes. I graven
vilar också hustrun
Anna Johansdotter,
död 1861.

Med känsla för trä
ÖSTRA FRÖLUNDA  Tårtspadar,
uppläggningsfat, skålar, marmeladskedar – alla känns som siden att ta på.
Åke Erlandsson ler:
– Jo, slipandet är ju liksom
min grej.

Göteborgaren Åke Erlandsson tillbringade mycket tid som grabb i
Östra Frölunda. För 30 år sedan,
när han jobbade som konstruktör
på Volvo, köpte han huset i Östra
Frölunda som fritidshus. Ett hus
med många minnen och där han
som grabb ofta hämtat mjölk.
– Men redan efter fyra år sa jag
upp mig för flytta hit permanent och
ägna mig åt mitt trähantverk, berättar han.
Mest arbetar Åke i körsbärsträ. Ett
lagom hårt trä med snygg färg och
trevligt att arbeta med, tycker han.
Några av hans produkter finns att
köpa hos Ulfshed, men Åkes största
kunder är Skansen i Stockholm och
hemslöjdsbutiker runt om i landet.
För de sistnämnda har Åke hittat en
egen nisch i textila redskap.
– Jag tillverkar skedkrokar, nålar för nålbindning, slynggafflar för
snörbindning och virkgafflar där jag
konstruerat en egen modell.
En hel del mässor och hantverksutställningar blir det förstås också,
som helt nyligen på Nääs.
Ann-Louise Kjellner

”Redan efter
fyra år sa jag
upp mig för
att flytta hit
permanent ”
åke erlandsson

Trähantverkare. Åke
Erlandsson i sin verkstad.
Foto: ann-louise kjellner
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Östra Frölunda
Skogstransporter
Mikael Berg
0325-303 00, 070-213 05 45

Smålandsstaket
Från
CIRKUS ÄR EN KONST. Att snurra tallrikar på käppar och trixa
med färgglada näsdukar var bara
två av konsterna som de blivande
artisterna fått lära sig.

130:-/m.

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

Foto: ann-louise kjellner

Barnen tränar till cirkusartister
Premiär på skolans familjefest
ÖSTRA FRÖLUNDA Under två heldagar har Östra Frölunda skola
och förskola förvandlats till cirkusskola, där barnen fått utbildning i en massa härliga cirkuskonster.

– Vi fick idén på en fest, där man
anlitat Magnus Bengtsson från
Falkenberg för att ta hand om barnen. Han lärde dem olika cirkuskonster, som de sedan framträdde med
inför alla gästerna och det var mycket uppskattat, berättar förskollärare
Elisabeth Lennström.
Skolan lämnade in en ansökan om
bidrag till Folkhälsorådet och fick
till sin glädje 11 000 kronor. Inte så
mycket för just träningen i cirkuskonster, utan för att idén ger eleverna
ett alternativ till gympa och sport.
– Det är ju inte alla som är intresserade av sport som träningsform.
Här får de pröva på ett annat sätt
att röra sig, som de kanske upplever
som roligare och mera stimulerande,
menar Elisabeth.

Och stor uppvisning blir det alltså på familjefesten den 14 maj, som
arrangeras tillsammans med ortens
alerta föräldraförening. Men festen
är inte bara för skolbarnen och deras föräldrar, utan för alla som vill
vara med.
Allas vår skola
Östra Frölunda föräldraförening är
något man hör talas om ”på byn”,
både av föräldrar till skolbarn och
andra. En aktiv förening med stor
betydelse.
– Jo, vi vill gärna att skolan ska
bli mera ”vår skola”, ”byns skola”, en
angelägenhet för alla, säger Annika
Salama, som är ordförande i föreningen och hoppas på ett vidare samarbete med både privatpersoner, företag och andra föreningar.
Som stödförening för skolan försöker man hjälpa till ekonomiskt vid
skolresor och när det behövs andra
saker. Till exempel har föräldraföreningen med gemensamma krafter
gjort en grillplats.

– Och vi skulle fått 500 000 kronor av kommunen för att rusta upp
hela skolgården. Pengar som kom
som en överraskning och försvann
lika fort, när den ekonomiska krisen kom.
Men det går inte an att hänga med
huvudet för det, tycker Annika.
– Nej, vi får jobba med de resurser vi har och försöka åstadkomma
stora saker med små medel.
Och det går, det vet hon. Som när
de förra året ordnade familjedag dagen efter att skolan börjat.
– Ett sådant oväder det blev! Och
ändå kom det över 100 personer!
Men även om det kom många då,
hoppas man förstås på bättre väder
i augusti i år!
Dessutom har föreningen varje år
något projekt i skolan med rörelse.
Ett mini-OS när det var aktuellt och
andra påhittiga saker andra år. Och
så skridskoresan till Nittorps ishall
varje sportlov, förstås. Den har funnits i säkert 20 år och är ett måste!
Ann-Louise Kjellner

Hembygdsgård
med anor
ÖSTRA FRÖLUNDA  Gården
Hulkeshult finns nämnd redan
1540, då som Hölkisholt. Att gården i början av 1700-talet brukades av Jöns Bengtsson finns också belagt, liksom vilka som brukat
och bott här ända sedan dess och
fram till Ida Jonasson, som var
den sista som bodde här.
Alltsedan 1956 har Östra
Frölunda hembygdsförening
haft Hulkeshult som sin hembygdsgård.

Foto: Ann-Louise Kjellner

OBS! Ekomuseets dag
31 maj och 19 juli

Almedals Åkeri AB
ALMEDALAKERI TELIACOM s    

s 6I UTFÚR DET MESTA INOM TRANSPORT OCH ENTREPRENAD ALLT FRÍN GRUSNING
AV VËG SALTNING TRANSPORTER AV OLIKA BERGMATERIAL OCH MATJORD
s 6I HAR ËVEN TËCKTA mAK OCH KRANmAK SÍ ATT VI KAN mYTTA SAKER
s 'RËVMASKIN AV STÚRRE MODELL  TON SOM ËR EN HJULGRËVARE
PERFEKT FÚR EXEMPELVIS DIKNING MM
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ÖVERLIDA
Överlida ligger
naturskönt omgiven av tre sjöar.
De flesta av oss har promenadavstånd till badplatser, servicebutik med livsmedel, två banker, två
postorderföretag, ett fint hotell
med restaurang och en prisbelönt campingplats med omtyckt
stugby. Entreprenörsandan är stor
vilket visar sig i vårt företagsrika
samhälle. Vi har en omtyckt skola
och en nyrenoverad förskola för
de yngsta.
Här finns ett aktivt föreningsliv med många arrangemang, däribland fotboll, bordtennis, gympa,
vintersport i vårt fina elljusspår,
men också fiske, tennis och konstnärsskap.
Här ligger även det välkända
Kullaberg för dans, disco, pub
och restaurang. På vårt 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

Överlidaljus

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!

Stort sortiment av bl.a.

säsongs- och landskapsljus

Butiken med
egen tillverkning!
Öppettider
Mån–Fre 10–18
Lör
10–13
Köpmansvägen 4, Överlida
Telefon 0325-322 22

Varmt välkommen!

trivs i sverige. Stefani och Heiko Dänhardt trivs i Överlidas vackra omgivningar.

Foto: marie dahlén

Stefani och Heiko tog steget till Överlida
överlida Många tyska turister
kommer till Sverige på sommaren. Stefani och Heiko trivdes
så bra att de tog steget fullt ut
och flyttade hit.

De har bott i Sverige i över ett år nu,
men det var i november förra året
de köpte huset på Hallångsvägen i
Överlida. Men bygden var inte främmande för dem. De hade varit här
flera gånger tidigare på semester eftersom Heikos föräldrar har ett sommarställe här.
Vad var det då som fick paret att
flytta till Sverige?
– Det var något vi hade tänkt på
länge. Vi tycker om lugnet här och
naturen. Och i Tyskland hade vi inget hus och inga barn, så om vi skulle
flytta så var det nu en passande tid,
berättar Stefani.
Mer naturligt att skaffa barn
De lämnade familj och jobb och flyttade. Men det tog inte lång tid innan
de hittade nya jobb i Sverige. Heiko
började jobba nästan direkt på ett lo-

kalt plåtslageri och Stefani jobbar nu sina händer och fötter när man ska
på ett logistikföretag i Älvsered.
förklara, skrattar Stefani.
De räknar upp många fördelar
Att svenskar och tyskar är ganska
med att bo i Sverige och framför lika är någonting Heiko och Stefani
allt i Överlida. De vackra omgiv- är överens om men att det finns en
ningarna och gemenskapen är två annan mentalitet märks också. Heiko
men de tycker även
menar att tyskar ockatt barnomsorgen är
så säger att saker och
bättre här. Heiko meting löser sig, men att
nar att det verkar mer
när en svensk säger det
naturligt att skaffa faså menar han verklimilj här.
gen det.
– Här tar man med
Det märks tydligt
sig barnen överallt och
att de trivs bra i sitt hur
det är inga problem,
i Överlida, men samtiStefani dänhardt
säger Stefani.
digt finns det något de
saknar med Tyskland
Svenskar och tysoch det är familjen och
kar ganska lika
vännerna. Även om de
Även om de bara bott
hälsar på och de pratar
i Sverige ett år är de duktiga i det med dem på telefon eller via datorn så
svenska språket. Innan de flyttade är det självklart inte samma sak.
hit läste de svenska i Tyskland men
– Men vi har vunnit mycket genom
framför allt har de lärt sig genom att flytta hit. Vi har mer tid tillsamsina svenska vänner.
mans med varandra och vi trivs så bra
– Nu går det bra med språket men med naturen så nära, säger Stefani
det är fortfarande svårt att prata i telefon ibland, då kan man inte använda
marie dahlén

”Här tar man
med sig barnen överallt
och det är
inga problem”

0325-321 37

Försäljning av rännor och rör samt spirorör med detaljer.
Ni hittar oss vid sjön Övre Hallången där vi funnits
sedan 1974

Öppet alla dagar!

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

Vi utför allt inom byggnationsplåt och ventilation.

Tel. 0325 - 323 00

Fax. 0325 - 320 20

www.overlidaplat.se
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Kan prova alla sporter
Överlida idrottsskola låter 7-12 åringar testa olika grenar
Överlida Varför välja en sport
när man kan prova på alla? Det
har man i alla fall möjlighet till
om man bor i Överlida.

Christer från en bekant i Älmhult.
Där har de haft igång sin idrottsskola
i över 20 år. Varför inte testa samma
sak i Överlida, tänkte Christer. Sagt
och gjort. De har hållit till i Överlida
Under vinterhalvåret har Överlida IK IK:s lokaler och i idrottshallen i ananordnat idrottsskola för barn mellan slutning till skolan. Allting har vasju och tolv år. Barnen har kunnat rit ideellt. Det enda som har kostat
testa olika idrottsgrenar, vilket kan pengar är medlemskapet i klubben
vara ett kul sätt att hitta ”sin grej”. på 100 kronor. Även Överlida tennisklubb har deltagit i
Christer Everås är
samarbetet.
en av initiativtagarChrister tycker att det
na för projektet.
varit ett roligt projekt
– Det var ett av
och de är många som tillde mål vi satte upp
sammans sett till att det
förra året då klubben
gått att genomföra. Alla
fyllde 90 år, beräthar hjälpts åt och ledartar han.
na har varit i alla åldrar,
Idén kommer
från 12 år upp till närfrån Älmhult
mare 70 år. Framförallt
christer everås
tycker Christer att det
Det har varit ett fyrär kul att ungdomarna
tiotal barn som har
engagerar sig och tyckfått prova på fem olier det är kul att även de
ka sporter: bordtennis, gymnastik, tennis, friidrott och prova på att vara ledare.
– Det är också positivt för klubinnebandy. I tre veckor har de testat
ben om vi kan få igång några grevarje sport.
Idén med en idrottsskola fick nar som varit vilande ett tag. I och

med idrottsskolan har vi fått upp ett
nytt intresse.
Eftersom det blev ett lyckat projekt finns det redan planer på en
ny omgång. Till hösten sätter den
andra omgången Överlida idrottsskola igång.
– I år får barnen förhoppningsvis
chansen att testa några nya grenar,
säger Christer Everås.
Marie Dahlén

”Det är positivt för klubben om vi kan
få igång några grenar som
varit vilande. ”

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

prova på.
Bor man i
Överlida får
man prova
på flera olika
idrottsgrenar.
På så sätt blir
det lättare att
hitta ”sin grej”.
Foto: marie dahlén
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GRUS & TRANSPORT
Telefon: 0325-320 62 / 070-577 83 73
www.overlidagrus.com

En bra bit av Västergötland
HÖGVAD
HOLSLJUNGA • ÖVERLIDA
MJÖBÄCK • ÄLVSERED

Högvadsbygdens enda
pensionärsförening.

ÖVERLIDA CAMPING

Vi blir allt flera
Välkommen att delta i
bussresor, trivseldans möten
med sång/musik, gymnastik
med bingo och mycket mera
Ring Frideborg 0325-321 32
eller Manfred 0325-322 31.

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

T R I VS E L BYG D E N
Tel. 0325-324 39 • www.overlidacamping.se
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Flottliv på Hallången
Ulf Aronssons
Bygg AB
Gamlavägen 7, 512 60 Överlida • Tel. 070-860 34 99

Söndag 12 juli kl. 9–16
EL • TELE • DATA • SERVICE
Ring om du
önskar ytterligare
upplysningar!

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

er
Nybyggnation
och
renoveringar!

www.synvillan.se

Östra Frölunda Det är inga

vanliga flottar som ligger och
guppar i Hallången. Familjen
Collianders flotte kan man både
grilla på, dyka från och ha fest
ute på sjön..
– Vi brukar ha minst en flottfest varje
sommar, berättar Cecilia Colliander
som tillsammans med sonen stolt visar upp sin flotte vid bryggan i sjön
Hallången.
– Det kan bli lite trångt ibland,
men finns det hjärtrum…
Som mest har de varit 18 personer.
Per Colliander berättar att flotten,
vars grund består av aluminiumpontoner och frigolit, håller för en mindre bil. Och det borde ju han veta
eftersom det var han tillsammans
med svärfar som byggde den.
– Vi brukar säga att han var ingenjören och jag var konstruktören,
skrattar Per och fortsätter.
– Från början var det bara en flotte
med räcke, men under årens lopp har
det tillkommit mer och mer grejer,
berättar Per.
Med den gamla båtmotorn som
kopplats in kan de ta sig runt i sjön
och bada precis var de vill.
Används flitigt
Det märks att man lagt ner mycket tid på flotten. Numera finns det
ett tak, som kom till efter en väldigt regnig sommar, som man kan
fälla bort om man vill. Belysning,
inbyggd utombordare och grill är
någon som kan var bekvämt att ha
när man är ute.
Familjen Colliander använder sin
flotte flitigt under sommaren och bjuder gärna in folk som vill prova på.
– Vi använder flotten så mycket
vi bara kan. Första rundan i år kommer så snart det blir lite varmare, sä-

Nyttjar sin flotte. Familjen Colliander har minst en flottfest varje år.
Foto: Marie Dahlén

ger Per.
Vem skulle inte vilja ta en tur ut
med en flotte och ta ett dopp mitt
ute i sjön en solig sommardag? När

hungern kommer är det ju bara att
starta grillen och blir det mörkt kan
man ju alltid tända lamporna.
Marie Dahlén

Magnus 070-344 67 79
Mathias 070-344 67 78

Vi hjälper dig med
din villa!

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

Porten med överlägsen kvalité

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

Regn eller sol. Alla väder passar för en tur med flotten, det finns både tak, grill och belysning.

Foto: Marie Dahlén

Bygdens tillverkare av profilerade
kultur och specialfönster.

Tel 0325-32040 Fax 0325-32573

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

Telefon
0325-322 33

Öppet söndagar 7 juni –16 augusti kl. 14 - 16
Hallavägen • Överlida Hembygdsförening

WÄSTGÖTA
Gfjkfi[\i
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miljövänlig bank. Roger Johansson är miljöansvarig på Mjöbäcks Sparbank som nu miljöcertifierar sig.

Foto: marie dahlén

Sparbanken miljöcertifieras
överlida Mjöbäcks Sparbank
genomgår tillsammans med fem
andra sparbanker ett miljöarbete som ska göra dem till miljöcertifierade företag.
– Även om vi aldrig sett oss
själva som några stora miljöbovar kan vi alltid bli bättre, säger
Roger Johansson, miljöansvarig
på Mjöbäcks Sparbank.

Det är ett omfattande arbete som ligger bakom en miljöcertifiering. Det
mesta inom bankens arbete ska ses
igenom för att se om man kan arbeta effektivare för att bespara miljön.
Många saker kan verka självklara,
men att veta vad som är mest miljövänligt kan ibland vara klurigare än

man tror, berättar Roger och nämner
exemplet med engångsprodukter.
– Är det bättre att diska porslinsmuggarna i en
halvfull diskmaskin
istället för att använda engångsmuggar?
Det är inte alltid
självklart.

på företag som de lämnar kredit till,
vilket är en säkerhet både för dem
själva och för företagen.
Mycket av arbetet går
ut på att hitta system och
få fram strukturer för
miljöarbetet som fungerar i längden. Roger berättar att tanken är att
man ska sätta upp egna
Minskar pappersmål och varje år utvärförbrukningen
dera hur målen har upproger johansson
Några av de förändnåtts.
ringar som Mjöbäcks
– Det gäller att ha
Sparbank genomfört
miljön i åtanke hela tiär att de nu får sin uppvärmning ge- den i vad man än gör. Det är ett stännom det lokala fjärrvärmeverket, att digt förbättringsarbete och på det här
de försöker minska pappersförbruk- sättet hålls frågan levande.
ningen och att de gör en miljöanalys
Marie Dahlén
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”Det gäller
att ha miljön i
åtanke hela tiden i vad man
än gör.”

Gfjkfi[

Ett givet utflyktsmål!
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ÖVERLI DA

Det är lätt att byta bank!
Vi är en fristående Sparbank med hög
personlig service. Välkommen!

Enda banken med huvudkontor och uttagsautomat i

TRIVSELBYGDEN

Ny arrendator på hotellet. Christofer Bengtsson tar över
driften av Överlida hotell efter Henrik Petersen. Christofer, som är 23 år
gammal  och kommer från Skåne, tänker driva hotellet på samma sätt
som tidigare. Rumsuthyrningen startar 25 maj, och restaurangen
öppnar 1 juni.					           Foto: privat

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

09-04-23 14.10.24
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Lena vill bekämpa fördomarna
ÖXABÄCK  Lena Werdelin var en

brukshundsmänniska, och inte
alls intresserad av greyhounds.
– Jag skulle inte ha några sådana där spjälstaket, det var ju
inga hundar, tyckte jag – men
det har jag fått äta upp, säger
hon.
Lena är utbildad hundfysioterapeut,
och jobbar med rehabilitering och
friskvård av hundar.
– Det var under min utbildning
jag först kom i kontakt med greyhounds, men sen dröjde det ett par år
innan jag fick min första egna greyhound.
Lena föll för greyhoundarnas personlighet och sociala förmåga. Sin
första greyhound skaffade hon år
2000, och nu driver hon tillsammans med maken Palle greyhoundkenneln Magic Runners hemma på
Hagabacken i Öxabäck.
– Det började med att jag startade
hundpensionat, men jag fick sluta
med det efter tre-fyra år, jag hade
för många egna hundar för att hinna
med det. Det var en rolig tid, men
jobbig. Då jobbade jag 365 dagar per
år, 24 timmar om dygnet.
Lena har även drivit butik med foder och hundtillbehör, under några
år i Kinna, och senare hemma.
– Men den finns i stort sett inte
kvar längre, jag har bara lite foder
och tillskott nu, för maten ligger mig
varmt om hjärtat.
Springer för att de älskar det
Lena har för närvarande tio greyhounds och en whippet. Hon har ett
stort engagemang i sina hundar, och
lägger all sin lediga tid på dem. Hon

SMOKIE i full fart. Lena åker ofta på kapplöpningar med sina hundar. - De älskar att springa, säger hon.                   Foto: Lena Werdelin

har svårt för människor som inte sköter sina hundar på ett bra sätt, och
anser att många inte tänker sig för
före hundköpet.
– Jag propagerar för att man ska förstå vad man skaffar för hund. Köper
man en arbetande hund måste den
få jobba, annars mår den inte bra.
Vill man ha en hund som ligger i
soffan ska man köpa en typisk sällskapshund. Det är till 99,9 procent
aldrig hundens fel om den beter sig
illa, problemet sitter i andra änden
av snöret.
Det finns två linjer av greyhounds,
kapplöpningshundar och utställningshundar. Lenas greyhounds är
kapplöpningshundar, och Lena är
ofta iväg på tävlingar. Nu är siktet
inställt på SM i Landskrona i juli.
Men hundkapplöpningar omges ofta
av fördomar, säger Lena:
– Det heter att vi ”tvingar” våra
hundar att springa – men du kan
aldrig tvinga en hund att springa.
Greyhounden är en jakthund, och de
springer för att de älskar det.

Jagar med synen
Många tror också att greyhounden
är aggressiv, på grund av att de har
munkorg. Men munkorgen har de
för att greyhounden är en jakthund,
som jagar med synintryck, förklarar Lena.
– Om de får syn på en hare eller
katt när jag är ute och går med dem,
så blir de så frustrerade av att de inte
kommer loss att de kan ge sig på varandra istället.
Tvärtemot fördomarna är greyhound en underbar sällskapshund,
säger Lena. Och hennes hundar ger
skäl för det påståendet. De hälsar
vänligt vid intervjun, och är inte det
minsta aggressiva. Och mycket mjukare i pälsen än vad man kan tro när
man ser dem.
– Det blir folk ofta förvånade över,
att de är så mjuka, säger Lena.
Vid intervjun har Lena inga valpar på kenneln, men hon har en tik,
Cobra, som ska paras i maj. Dels har
Lena förfrågningar på valpar från
henne, men främsta orsaken är att

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.

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.

SNART VALPAR PÅ HAGABACKEN. Lena med greyhoundarna
Tomba,  Cobra och Fred. Cobra ska paras i maj, och Lena längtar efter
valpar. – Jag är enormt sugen på ”bäbisar”, det är tre år sedan jag hade
valpar nu					         Foto: Katarina Johansson

Lena vill bevara hennes linje. Cobra
är av en australisk linje, som ger snabba hundar.
– Och så är jag enormt sugen på
”bäbisar”, det är tre år sedan jag hade
valpar nu.
Lena vill gärna dela med sig av sina

kunskaper om greyhounds.
– Om någon har några frågor får
de gärna höra av sig till mig. Jag hjälper gärna till, om jag kan ta kål på
fördomarna och sprida intresset för
sporten.

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 teilneh-

men 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.

Katarina Johansson

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

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
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om greyhounds
FAKTA

Ålder: 45 år
Familj: Gift, en
son på 16 år
Yrke: Personlig assistent, och
driver greyhoundkenneln
Magic Runners
Intressen: Djur har alltid legat
nära till för mig. Jag har hållit på
med hästar också, och skulle
kunna ha en hel farm om inte
min gubbe satte stopp.
Bra sida: Snäll, generös, ställer
gärna upp och hjälper andra.
Dålig sida: Dåligt tålamod i vissa lägen, inte mot djuren, men
mot människor och hur de hanterar sina djur.
Tycker om: Mycket! Trevligt
sällskap, god mat, umgås med
vänner. Och jag älskar mina
hundar över allt annat.

Puss på dig, matte! Greyhounds är vänliga och sociala, och passar
bra som sällskapshundar, säger Lena Werdelin.

onsthantverksrundan

FAKTA

Lena
Werdelin

En bra bit av
Västergötland

Greyhound
Greyhounden ingår i gruppen
vinthundar.
Greyhoundens ursprung
sträcker sig cirka 7000 år tillbaka vilket gör den till en av de nu
äldsta levande hundraserna.
Med sitt vänliga kynne och
lugna temperament passar de
utmärkt som sällskapshund
även om de mestadels används
som kapplöpningshund.
Greyhound är snabbast av alla
hundar och kan uppnå en toppfart på närmare 70 kilometer i
timmen

aff.indd 1

i Marks kommun
27 juli - 2 augusti
2009

Öppet alla dagar kl. 13 - 19
www.konsthantverksrundan.se

Turistbyrån 0320-21 72 70

0703-29 29 42
www.tbschakt.se

Diplomerad Avloppsentreprenör

Välkomna till oss på...

Måndag – torsdag 9–18 • fredag 9–19 • lördag 9–13 • söndag stängt

Vi har en välsorterad butik i lantlig miljö där du kan finna allt när det gäller kött och chark.

Det är vi som säljer Öxabäcksköttet! Beställning av nötköttslådor!
Ett hängmörat kött av absolut högsta kvalitet. Märkta detaljer - klara att lägga i frysen!
För leverans - beställ en månad i förväg.

KÖTTLÅDA 1 (10 KG)
2 kg nötfärs
1 kg grytbitar
2 kg bringa
2 kg bog
2 kg köttben
1 kg nötstek

KÖTTLÅDA 2 (10 KG)
3 kg nötfärs
2 kg grytbitar
2 kg nötstek, benfri
2 kg högrev, benfri
1 kg entrecóte eller
skivad ryggbiff

43

KÖTTLÅDA 3 (10 KG)
1 kg oxfilé
1 kg lövbiff
3 kg nötfärs
2 kg högrev, benfri
2 kg nötstek
1 kg entrecóte eller
skivad ryggbiff

2009-04-19 17:52:41
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Några frågor

Marianne Pettersson
är med i kommittén som anordnar hemvändardag i Öxabäck i september.

Är detta första gången ni anordnar hemvändardag?
– Nej, vi har haft en tidigare, för precis tio år sedan. Då var det den 4 september, och nu är det den 5, så det stämmer nästan på dagen. Vi tyckte
det var rätt tid att ha en ny hemvändardag nu igen, när det gått tio år.
Vilka är det som är med i kommittén?
– Föreningarna i Öxabäck har med en representant var. Själv representerar jag idrottsföreningen.
Vad har ni planerat för aktiviteter?
– Hemvändardagen startar i idrottshallen, med invigningstal och sång.
Det kommer att gå buss till Brokvarn, Prekebo, Långås, Hallstorpsfallen
och Stockasjöarna, om man vill titta på någon av dessa platser. Det
kommer att vara hantverksutställning i idrottshallen, utställning om
damlagets historia på Antikhuset, tipspromenad, och i skolan och församlingshemmet visas gamla foton från bygden. Dagen avslutas med
aftongudstjänst i kyrkan, med en hemvändarkör som sjunger, och efter
det blir det pubafton i bygdegården.
Hur når ni utflyttade Öxabäcksbor?
– Vi har tagit fram ett vykort, ”Hälsning från Öxabäck”, som kan köpas i affären, och som man kan skicka till utflyttade vänner och släktingar. Vi kommer att annonsera också, men många utflyttade bor
långt bort och nås inte av annonser i de lokala tidningarna, så vi tror
mycket på vykorten.
Hur många hoppas ni ska komma?
– Det är svårt att säga. Förra gången kom över 1 000 besökare, så vi
hoppas på att det ska bli ungefär som då. Den gången hade vi väldig tur
med vädret, det var en av de finaste dagarna den sommaren, och det är
ju en stor fördel om det blir fint nu också.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER. Det närproducerade nötköttet säljer bättre än Hans-Olof Johansson och
Roland Rickardsson, köttproducenter, samt Micael Andersson, handlare, räknat med. – Detta har varit en
läroperiod, och hur stort det kan bli beror på hur stor del av min tid i butiken jag kan lägga på det här, säger
Foto: katarina johansson
Micael Andersson.							

Satsar på närproducerat kött
ÖXABÄCK Markerna hålls öpp-

na, affären får ytterligare ett
ben att stå på, och kunderna
får färskt, närproducerat kött.
Öxabäckskötts affärsidé gynnar
alla parter.
För några år sedan höll bygdelaget i
Öxabäck ett möte. Många lantbrukare hade lagt ner verksamheten, och
byn höll på att växa igen. Vad skul-

le man göra för att rädda de öppna
landskapen? Hans-Olof Johansson
och Roland Rickardsson, båda köttdjursuppfödare vid sidan av sina heltidsjobb, var med på mötet.
– Vi kom på idén med närproducerat kött, och tog kontakt med Micael,
som driver affären, säger Hans-Olof
Johansson.
Micael Andersson nappade direkt
på idén.

Vad är det som lockar med hemvändardagar?
– Det är ju mycket nostalgi, att tänka på hur det varit och hur det är
nu. Många av de som kommer på en hemvändardag är lite till åren, och
aktiviteterna är egentligen inte det viktigaste för dem, utan det är om
man hittar någon gammal kompis från förr att prata med.
Är du själv uppvuxen i Öxabäck?
– Ja, men jag har varit härifrån i 15-20 år och återvänt hem. Fast vi har haft
kvar huset här, så jag har hållit kontakten med Öxabäck hela tiden.
Katarina Johansson

FRITT LIV. Kalvarna går ute och diar kon i sex till åtta månader. På vintern går de i lösdriftsstall, innan de vid ett års ålder skickas till slakt.

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

Öxabäcks Fiskevårdsområdesförening
Vi erbjuder varierat fiske i hela 18 sjöar!

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

Fiska regnbåge och öring i vildmarksmiljö.
Fiske i övriga vatten samt båtuthyrning.
Kontakta Hans-Eje Persson, telefon 0320-593 48

– Jag är utbildad styckare i grunden, och har drivit affären i 20 år. Jag
tycker det är viktigt med bra kött, och
så kom det två stycken som ville satsa på det. Det blev en väldigt lyckad
kombination.
– Ja, jag har gått och lurat på detta
i många år, varför man ska skicka djuren till slakterier i Norrland, istället
för att de skulle komma till affären
här, säger Roland Rickardsson.
Bra timing
Tillsammans arrenderar HansOlof och Roland cirka 25 (!) gårdar
i Öxabäck, och håller markerna öppna till glädje för både Öxabäcksbor
och turister. Nu har de runt 180 köttdjur av rasen Blonde, samt Charolais
och Simmental, som används som
moderdjur.
Det var Micaels önskemål att uppfödarna skulle satsa på rasen Blonde,
som har ett fintrådigt, saftigt kött
med låg fetthalt. Och Hans-Olof och
Roland vill satsa på kvalitet, det är
de allra bästa djuren som skickas till
Mikaels allköp, säger de.
Köttdjuren slaktas i Dalsjöfors,
och Hans-Olof och Roland har investerat i en kylvagn, så kylkedjan
inte ska brytas på väg till affären.
Micael styckar köttet, och säljer det
som tiokilos köttlådor. Kunderna
kommer från när och fjärran, och
väntetiden på en köttlåda är nu två
månader.
– Vi kunde nog inte ha timat detta bättre än vi gjorde, säger Micael
Andersson. Med alla skriverier som
varit om den ommärkta köttfärsen
så är folk väldigt medvetna om hur
köttet hanteras. Och här vet de var
köttet kommer ifrån, och vilka som
haft hand om djuren. Mer närproducerat än så här kan det inte bli.
Katarina Johansson
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Med Västsverige som arbetsplats
ÖXABÄCK Torbjörn Bengtsson

Planerar lägenheter i byn
I höstas gick Torbjörn en utbildning
i att anlägga egna avlopp, och är nu
diplomerad. Nu synar både Mark
och Svenljunga avloppen i kommunerna, med miljöaspekten i fokus,

VÄ L KO M M E N
TILL
T R I V S E L BYG D E N

Antikhuset i Öxabäck

$OCKUTSTËLLNING s -USEUM OM ¾XABËCKS
DAMLAG s &ÚRSËLJNING AV MÚBLER OCH KURIOSA

arbetar inom ett vidsträckt område med sitt företag TB schakt.
Nu har han även planer på
byggnation hemma i Öxabäck.
Trivselbygdens tidning träffar
Torbjörn utanför Horred, där han
håller på med husgrunder för en villa
och ett stall.
– Jag arbetar mycket för
Mjöbäcksvillan, så då blir det ett
stort område. Den senaste tiden
har jag bland annat varit i Gnosjö,
Falkenberg och Kungälv. Men jag
är van vid att åka långt, så det är
helt okej.
Torbjörn har arbetat som grävmaskinist i 20 år, och startade sitt eget
företag för fyra år sedan.
– Det har väl alltid lockat att starta
eget, och skulle jag göra det så var det
dags. Tiden går ju. Men jag ångrar
inte att jag jobbade som anställd såpass länge, jag har fått mycket lärdomar av det.
Torbjörn trivs bra som egen företagare, det är en frihet att rå sig själv,
och kunna lägga upp sin tid. Just nu
har han med sig sonen Lukas, 14 år,
som prao. Lukas är intresserad av arbetet, och kan tänka sig att gå i sin
pappas fotspår.
– Det är skoj, ett roligt arbete, säger han.
Torbjörn håller med. Eftersom han
arbetar med både husgrunder, avlopp, trädgårdsanläggning och dränering blir arbetet omväxlande, och
han har aldrig tråkigt.
– Det roligaste är nog att anlägga
golfbanor, det är ett skapande arbete.
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ANTIKHUSET
Ord. öppettider:
/NSDAGnFREDAG KL n s ,ÚRDAG KL n
Söndag, måndag och tisdag stängt

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

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

ÅTERVÄXTEN TRYGGAD. Torbjörn Bengtsson har med sig sonen
Lukas som prao på arbetet i Horred, där han håller på med husgrunder
för en villa och ett stall. Lukas är intresserad av arbetet och kanske går
Foto: katarina johansson
han i pappas fotspår.

så Torbjörn räknar med att det blir
mycket jobb framöver.
– Men jag har inte märkt av lågkonjunkturen, det har varit mycket
att göra hela tiden, säger han.
Torbjörn har även planer på
byggnation hemma i Öxabäck.
Tillsammans med sin svåger Christer
Larsson har han köpt två tomter, där
de planerar att bygga åtta lägenheter.
Nu pågår diskussion med banken om

finansiering.
– Vi håller på att bearbeta bankerna, men de är lite svårflirtade, speciellt när det gäller oss på landsbygden. Men det vore kul om vi i alla
fall kunde bygga de fyra lägenheter
som vi tänkt göra i första etappen.
Det är viktigt att det finns boende
om byn ska leva kvar.
Katarina Johansson

www.svans.se

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

Vid behov av

MARKARBETEN
– tag kontakt med oss!

Schakt grus, transporter och bergsprängning.
Ring för kostnadsfri offert

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

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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troll på greenAtt det kan gå troll i saker och ting vet vi alla, inte minst i golf.
På golfbanan i Mårdaklev finns de. I alla fall om man får tro Gunnel Nielsen.

Hur besegrar man trollet på tian?
Tror ni på troll? På stenåldern
visste man med bestämdhet
att de fanns, redan dom gamla grekerna trodde på trollens
makt, kineserna använder sig
av mångtusenårig trolldom än
i dag.
Moderna människor säger sig
veta att troll endast existerar
i mindre vetande människors
fantasi. Men ...
Jag kan med största visshet stå inför de mest belästa vetenskapsmän
och andra besserwisser och med bestämdhet hävda att, hemma på vår
golfbana, på hål nr 10 bor ett trolltyg av värsta sorten.
Okej, hålet är marigt, men på nåt
sätt känns det som om illbattingen
ruvar nere i vassen och väljer ut sitt
offer med sitt bästa hånflin så att hans
enda gulsvarta tand lyser. Han slår
sig för bröstet och plirar med dom
små äckliga, röda ögonen och fäster
blicken på den stackare som för dagen
är utvald till offer och som nu står beredd på tee för att slå ut. Denna gången, liksom många andra gånger råkar
offret vara jag. Han iakttar noga när
jag peggar upp, hur jag tar stansen,
triggar, koncentrerar mig …
Schvischhhh plopp!
Ner bakom buskarna, ner i den
höga vassen bland grodyngel, vattensnokar, blodiglar, mygglarver och
annat oknytt.
Spelare nr två slår sin boll. Trollet
håller på att skratta sig fördärvad över

mitt utslag, så han ser inte att tvåan
slår sitt slag, ett perfekt, så att bollen
hamnar där den förväntas hamna.
Även min andra medspelare lyckas lura trollet, för även han slår sin
boll precis som man skall göra, och
kan sedan slå upp sitt andra slag på
green.
Man ska aldrig ge upp
Alltså: Tre golfspelare kavlar upp
byxbenen, travar ut i vassen och börjar härja som yra hönor för att leta rätt
på min boll. Givetvis uppmärksammas tilltaget av de spelare som just
då befinner sig på nian.
– Hallå, vad gör ni där – fairway
ligger mer till höger, det går mycket lättare att slå därifrån! Eller skall
ni ut och fiska och letar efter mask?
Jösses vad ”roligt”, jag måste ju
bjuda på detta, så jag klistrar på min
bredaste flin, förmodligen också det
mest onaturliga jag kan hitta, och
letarvidare. Vi hittar faktiskt bollen, halvt nerpluggad i dyngan. Jag
tar upp den och får droppa den med
ett slags plikt. Okej, jag är ju i alla
fall på fairway nu, så loppet är faktiskt inte kört, har jag fått lära mig
att tänka.
Göran Zackrisson som kommenterar golf i tv upprepar flera gånger
varenda gång:
– Man skall aldrig ge upp, vad som
helst kan hända i golf …
Jag vet.
Måste upp på green

gömmer sig. Ibland ligger de där i buskarna och bara väntar på en intet ont anande golfare.

Var vill du känna grönt gräs
mellan tårna och höra fåglarna
sjunga för dig?
Vi har lägenheter och lokaler
i Ale, Falkenberg, Gislaved,
Hylte, Ljungby, Svenljunga,
Tranemo och Värnamo kommun.

Bofast finns på ett 30-tal orter i
västra Sverige. Se www.bofast.se
Bofast AB, Hyltebruk
Tel: 0345-408 40
epost: info@bofast.se

småtroll. Jodå, visst finns det troll på golfbanan i Mårdaklev.

Det förbaskade trollet höjer med ens
på sina buskiga ögonbryn.
– Va, vad händer? E´ de´ slut på
det roliga? I helskotta heller!
Jag tar fram pitchen, skall slå säkert så att jag kan gå in med min
sjua.
Nu är det koncentration som
gäller, axlarna, händerna, armarna,
stansen, blicken på bollen …
Schvischhhh plopp!
Rätt i aven. Gässen som simmat
där i lugn och rofylld familjestämning får panik och flaxar febrilt
med vingarna för att komma därifrån, skränar i 110 decibel och flyr
dit pepparn växer.
Trollet knäcker sig av skratt, hans
röda ögon lyser ikapp med inköpsföreningens röda fasad. Det är hans
dag idag.
Mina medspelare lägger upp sina
bollar snyggt och prydligt på green,
jag vet faktiskt hur man gör, men varför blir det inte så? Trollusling!
Så, vad kan jag göra, jo jag tar fram
en ny boll, droppar med ytterligare
ett slags plikt. Nu måste jag över aven
till varje pris, upp på green.
Jag droppar, tar stansen och provsvingar, en gång, två gånger, tre gånger. Jag liksom hör samtalen i bilarna
som kör förbi:
– Konstigt att dom har placerat
en väderkvarn mitt ute på en golfbana.
Det är ingen väderkvarn, det är jag
som skall up på green. Tjo ho! Jag tar
i för kung och fosterland.
Det där underbara, diskreta klickljudet som uppstår då man får ren
bollträff kom av sig, i stället ekade
ett ljudligt SMACK över hela golfbanan, jag hade dragit med med en
halvskottkärra med jord och hookat
rakt ut i Ätran.
Bara att trava ut i vassen
Vid det här laget kiknar trollet av

skratt, tappar andan och kissar på
sig. Skam den som ger sig, jag ler lite
uppgivet mot mina medspelare, den
ena låtsas knyta sin sko, den andre
låtsas leta efter nåt i bagen, allt för
att dölja att dom inte kan hålla sig
för skratt.
– Det är inte säkert att den gick
ner i Ätran, den kanske klarade sig,
säger den ena.
– Det tror jag med, uppmuntrar
den andre.
Det är bara till att trava ut i vassen
i förhoppning om att hitta bollen. Jag
kollar och kollar, för undan vassen,
går längre och längre fram …
Givetvis drattar jag på ändan, åker
kana på rumpan rätt ner i Ätran.
Änderna som simmar där, lyfter fort
som attan och flyger skränande därifrån med skräck i ögonen – vad i all
världen var det där?
Lugn, bara lugn, pippi, det är bara
jag som spelar golf.
Jag tar mig upp med hjälp av en
driver och en järnfemma som mina
tålmodiga, hjälpsamma medspelare gulligt nog undsätter mig med.
Dyngblöt, lerig och med blodet rinnande från ena handen, jag har skurit mig på vassen i ett försök att hålla
mig kvar på torra land, droppar jag
en ny boll, nu har jag bara sådär 50
meter kvar till green, det ska jag väl
kunna fixa?
Klofs, klofs
Trollet inser snabbt läget, han har
inte fått nog, nu är livet på topp,
verkligen!
Jag toppst den förbenade bollen så
den far rakt över green, fortsätter över
bunkern, dyker ner och gömmer sig i
dyngan mellan tian och elvan.
Vi drar oss mot green, mina tåv
medspelare trippar ljudlöst fram
som lätta fjun med sina torra, snygga, välputsade skor. Jag går tre meter bakom, knappast ljudlöst, klofs,

Foto: Tina HjortH Svensson

klofs, klofs.
Jag ger mig inte, bollen skall i koppen, det var syftet med mitt utslag
från tee.
Vid detta laget är trollets totala
lycka gjord, jag hålar ut på 14 slag, jag
skulle klarat det på fyra. Eller åtminstone fem. Eller i sämsta fall sex.
Hämningarna hos mina två medspelare har nu släppt, och vi skrattar
hejdlöst åt min situation och åsynen
av min uppenbarelse: Plaskvåt, näckrosblad i håret och halvruttna vassblad som sticker upp ur fickan. Det
är nära att det kom grodor ur munnen också. Tänk vad man offrar för
att spela golf.
Naturligtvis fortsätter jag rundan,
och, hör och häpna: jag gjorde birdie
på elvan och par på tolvan, vilket bevisar att jag trots allt kan få till det.
Det kan ju bara inte vara så att det är
mig det är fel på, det måste gå troll
i det …eller?
Till sist ett litet tips: Innan du slår
ut på tian, snegla åt vasskanten till,
där bor faktiskt ett riktigt troll, och
passa er, för det är en riktig liten illbatting!
Gunnel Nielsen

gunnel nielsen. Golfare som
inte gillar tionde hålet. Foto: privat
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Sökes hus, torp och gårdar
till våra utländska och svenska köpare.
Bra betalning, kontanta pengar.

Mjöbäcks sparbanks
fotbollsturnering
Deltagande lag BK viljan/älvena, Kindaholms ff,
Högvads BK, Torestorp/älekulla ff och öxabäcks if.

0325-522 25 · 0735-45 2138 · www.lorenzfast.com

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

Hillared

nda
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r
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a
Östr

ga
Svenljun

Priser: 1:a 10.000:-, 2:a 9.000:- , 3:a 8.000:-,
4:a 7.000:-, 5:a 6.000:-

Lördag 1 augusti 2009
på Hagavallen i Ö Frölunda
TID
9.30

Lag
Kindaholms FF – Öxabäcks IF
Torestorp/Älekulla FF- Viljan /Älvéna (2 straff)

pLan
A
B

10.20

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

A
B

11.15

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

A
B

12.00

Viljan/ Älvéna (2 straff) – Högvads BK
Kindaholms FF (1 straff) – Torestorp / Älekulla FF

A
B

12.55

Kindaholms FF- Viljan / Älvéna (1 straff)
Högvads BK – Öxabäcks FF (1 straff)

A
B

Matchtid 35 min. 1 straff för varje lägre
division. Vid lika poäng, målskillnad.
Vid lika: 3 straffar därefter 1 & 1 straff.

Tävling för
UngDOMAr!
I pausen mellan matcherna har
vi utslagstävling för ungdomar 8-12 år,
4 st uttagna från vardera klubb.
Kl. 12.35 tävlar 10 finalister om priserna
2000:-,1500:-,1000:- och 7x500:- som
tillfaller respektive klubb.

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

Telefon 0325/ 61 90 90

gratis entré - välkomna!
östra frölunda if i samarbete med...

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

Lokaltidningen som når alla*
*STT når alla hushåll och kontor via posten inom
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner
samt Aplared, Dannike och Älvsered, 22 600 ex.
Dessutom distribueras tidningen till prenumeranter,
ställ och dylikt. Totalupplaga: 24 600 ex.
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Vill du också
vara med
och annonsera?

Är du trött på
det orange
kuvertet?
Vi hjälper dig reda
ut begreppen!
Anders 0325-327 06
Tobias 0325-327 05

Enda banken med huvudkontor och uttagsautomat i

TRIVSELBYGDEN

Tel: 0325-40 000 · 0321-53 13 70
annons@stthuset.com · Fax: 0325-40 658
Hemsida: www.stthuset.com

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

Call 0733-16 10 01 Mårdaklev
Price for guided adventures
200 SEK p. p.

3.5 hour • 9 am or 2 pm
Canoeing or kayaking
Climbing or caving

MJÖBÄCK

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

B R A

ÄLEKULLA

B I T

Ä LV S E R E D

A V

Ö. FRÖ LUN DA

one canoe or
one kayak
one day
one hundred SEK

K A LV

At your own

HÅCKSVIK

www.svenskkanoferie.dk

HOLSLJUNGA

Svensk Kano Ferie

Reservation

2 guided adventures daily
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