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Den lilla byn med tre hus utan-
för Älekulla är bara ett av alla 
Trivselbygdens smultronställen.  

I Eva och Bengt Johanssons träd-
gård är blomsterprakten stor hela 
säsongen.

 Läs mer på sidan 28.>>

De trivs i   
  Nockakulla

Tidningen som ger dig en bra bit av Västergötland

 Backa loge är en av bygdens  
oaser. Tobias Andreasson bor och verkar på gården Snärsbo. foto: privat

HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV

ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖVERLIDA ÖXABÄCKÖ.  FRÖLUNDA
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D U  Ä R  A L L T I D  V Ä L K O M M E N  T I L L  T R I V S E L B Y G D E N

 En paddeltur på lugnt vatten.

foto: katarina johansson

 Hela bygden är full av härliga 
badsjöar.
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Det är otroligt vad tiden går fort! Vi skri-
ver redan 2010 och Trivselbygdens egen 
tidning kommer ut för sjunde året i rad.  
 Jag tycker att det känns som igår när vi 
startade upp med den första upplagan. 

Vare sig du läser tidningen för första gången el-
ler har tagit del av samtliga upplagor hoppas vi 
att du finner något som faller just dig i smaken 
och ett smultronställe att återkomma till. För 
visst har väl detta samarbete mellan tio byar i 
tre kommuner något att erbjuda alla; både dig 
som bor här, är på besök eller bara på genom-
resa i Trivselbygden.
 Om du är på genomresa eller tillfälligt besök, 
stanna upp och läs igenom tidningen. Kanske 
hittar du något som intresserar just dig eller får 
en aha-upplevelse. Tag iså fall gärna kontakt 
med kontaktpersonerna i tidningen eller orts-
befolkningen, vi hjälper gärna till med tips om 
utflyktsmål och sevärdheter. Vi hoppas att fler 

ska upptäcka vår fantaskiska bygd och kanske 
rent av slå ner sina bopålar här, så att vi blir ännu 
fler ”Trivselbygdare”. 
 Vill även passa på att skänka en tacksamhetens 
tanke till alla annonsörer, föreningar och byalag, 
och inte minst Mjöbäcks Sparbank, som gör det 
möjligt att driva detta smått unika projekt.
 Så, efter en osedvanligt lång, kall och snöig 
vinter ser vi fram emot en ny vår och en varm och 
skön sommar, där vi möts i Trivselbygden!

Trivselbygden i våra
hjärtan

Vi blir gärna fler! Alla byalagsrepresentanter från Trivselbygden samlas åtminstone en 
gång per år. Foto:  katarina johansson

bernT anDersson, 
ansVarig uTgiVare

Kalv

Älekulla

Här f nns vi!

En bra bit av
Västergötland



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

Byalag i 
samverkan

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

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

Överlida 
byalag

Mårdaklevs 
byalag

Holsljunga 
byalag

Överlida byalag arbetar för ett 
levande samhälle och en by i 

utveckling. För att uppnå detta 
anordnar vi olika evenemang 
i byn och håller arrangemang 

som främjar hälsan. 

Vi är också en aktiv part i de 
samhälls frågor som rör Över-

lida och vårt närområde, såsom 
skola, omsorg och vägar.  

Vi ger, i samarbete med 
Mjöbäcks byalag, ut vår tidning 

ÖMT  4 ggr om året.  

Besök oss på 
www.overlidabyalag.se. 

Välkomna till
Överlidadagen den 3  juli!

Mårdaklevs byalag jobbar för 
en levande landsbygd och byns 

framtid!

Vid olika tillfällen försöker 
vi samla byn för festligheter 
i vår bygdegård för att öka 

gemenskapen mellan byborna 
– gamla som unga!

En gång- och cykelväg är en 
sak som vi jobbat länge på 

och inte ger upp!

Byalaget är även ett språkrör 
som bevakar byns olika intres-

sen och stöttar föreningar.

Kontaktperson: Irene Persson 
070-6018503

Vi jobbar för att behålla och utveckla 
de tillgångar vi har, såsom affären, 
skolan, campingområdet, Näset, 

före tagande, osv. Byalagets värdin-
nor hälsar välkomna och tar emot 
nyinflyttade med informationsma-
terial och en gåva att handla för i 
Anitas Handel. Tillsammans med 
frivilliga Holsljungabor sköter vi 

städningen av Lövsta rastplats. Två 
gånger om året ger vi ut bytidningen 

”Spegeln”. För att uppmuntra och 
sporra våra eldsjälar, delar vi ut pris 

till ”Årets Frivilligarbetare”. 
Vi stöttar också  Holsljungas 

föreningar i sin verksamhet och i de 
”större” aktiviteter som ordnas:

Loppis 
Midsommarfirande
Hosljungamarschen 
Tomtepromenaden 

Luciafirande
Kontaktperson: Elionor Larsson

byalaget@holsljunga.com
www.holsljunga.se

Öxabäcks
 bygdelag

Älvsereds 
byalag

Valborgsmässofirande med 
fyrverkeri, vårtal och brasa.

Planerar en vandringsled

Byalaget stödjer följande 
aktiviteter: 

Midsommarfirande

Årliga Tomtepromenaden i 
december.

Luciafirande

Kontaktperson: 
Tomas Karlsson, 

0325-310 23, 070-673 34 05

Älekulla 
byalag

Vi jobbar för att Älekulla nu 
och i framtiden ska vara en 

bra plats att bo på.

Aktiviteter i Älekulla:
Skållareds marknad, 

tredje lördagen i april samt 
oktober.

Rotekamp, 
sista lördagen i augusti.
Valborgsmässofirande

Midsommarfirande
Tomtepromenad

Byfest:
1:a lördagen i juli, 3/7

Kontaktperson:
Lars Håkan Hansson

0320-501 62
0703-36 98 06

Ö Frölunda 
byalag

Aktiviteter i Ö Frölunda:

Nationaldagsfirande 
i Hulkeshult

Cykelfest

Midsommarfirande

Musik i sommarkväll med 
dikter av Evy Stjärnborg 

i kyrkan.

Slåtter och öppet hus 
i Hulkeshult

Melodikryss 
i Hulkeshult

Mjöbäcks 
byalag
Mjöbäcks Byalag –
något för alla åldrar 

Vi arbetar för ett 
trivsamt Mjöbäck: 

Vi för en aktiv dialog med 
 byinvånare och kommun 

Underhåll av den gamla 
dansbanan ”Hagalund” 

Utger tidningen 
”ÖMT - Överlida Mjöbäck 

Tillsammans” i samarbete med 
Överlida Byalag 

Vi anordnar:
Allsång på Hagalund 17/5, 

31/5 och 14/6 kl 19.00
Fritidsgård för ungdomar

Knytkalas på Hagalund 21/8
Julbazar i bygdegården 

1:a advent

Håcksviks 
byalag

Håcksviks byalag arbetar för 
sammanhållnig och trivsel 

genom att ordna: 
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 28/8!

Kontaktperson : 
Christian Bengtsson
 Tel. 070-301 59 05

E-mail: sliprum@lidatimber.se

Kalvs
 byalag

Byalaget verkar för syssel-
sättning 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.

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

Bygdelagets målsättning är 
bl.a. att arbeta med frågor 

som rör invånarnas allmänna 
intressen, verka för bygdens 
utveckling och vara informa-
tionsorgan 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
Kontaktpersoner: Bengt 
Bengtsson 0320-560 34

Prekebo-guidning:  
Anna Karlsson 0320-128 88, 

0738-17 19 09
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Varför fest? 
– Det var en så stor händelse när 
vi äntligen, efter många poli-
tiska turer, fick en idrottshall. 
Kommunstyrelsen sa nej men 
förslaget gick igenom i kom-
munfullmäktige ändå, med en 
rösts övervikt, så det var en liten 
seger för oss. 
 Och det var ett väldigt stort 
engagemang i bygden när hal-
len byggdes. Allt byggdes med 
hjälp från byn, och alla hjälpte 
till, gammal som ung. Det var 
en himla kul tid! 
 Engagemanget hängde i efter 
att hallen stod klar, vi har haft 
ett frivilligt hallvärdsskap där 
man turats om att ha ansvaret 
för tillfällig uthyrning och viss 
tillsyn. Så jag tyckte att 20-år-
sjubileet var en bra anledning 
att samla byn till en gemensam 
fest den 5 juni!

Vilka är ni som ordnar detta?
– Vi är en festkommitté på sju-
åtta personer som håller i trådar-
na, och sedan måste vi engagera 
lite fler som ska hjälpa till under 
den dagen. 

Vad blir det för festlighe-
ter? 
– Det blir olika aktiviteter under 
dagen; bland annat är det öppet 
på hembygdsstugan och gamla 
stationen; och en jättetrevlig fest 
på kvällen, med musik och dans 
och god mat. Det blir uppträdan-
den av Drega Band, Håcksvik 
Rockers, systrarna Liljegren, 
samt lokala förmågor.

Vilka ska komma på fes-
ten?
– Festen är till för både gam-
mal och ung, och även för de 
som flyttat ut. Vi tänker att det 
kan bli något av en hemvän-
dardag. Och den gäller inte bara 
Holsljungabor, utan alla från 
byarna runt omkring är också 
hjärtligt välkomna!

Har ni många anmälda till 
festen?
– Inte så många än, man kan-
ske väntar in i det sista. Men jag 
hoppas många kommer och del-
tar i festligheterna!

Katarina joHansson

Fredrik Höper
som tagit initiativet till en jubi-
leumsfest när Ljunghagahallen i 
sommar firar sitt 20-årsjubileum.

Några
frågor

a

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

- Känn dig trygg anlita...

HoLsLjunga  Mitt i skogen mel-
lan Överlida och Holsljunga, 
ligger Gold City, en fritidsan-
läggning utformad som en vil-
davästernstad från 1800-talet, 
med både saloon och sheriff-
kontor. En anläggning som lig-
ger rätt i tiden.

– Det har skett en enorm ökning av 
både vilda västernintresset och in-
tresset för natur och fritidsaktivite-
ter de senaste 30 åren, säger Morgan 
Nordenberg som tillsammans med 
sambon Annika Röcklinger driver 
Gold City hemma på Gräne Gård 
mellan Överlida och Holsljunga. 
 Gold City startades 2000, men 
Morgans intresse sträcker sig långt 
tillbaka i tiden. Han har drivit lik-
nande anläggningar i Sätila och 
Kungälv och även jobbat på High 
Chaparall.
 – Jag har hållit på med det här hela 
livet men det har alltid bara varit en 
hobbyverksamhet som jag gjort vid 
sidan om mitt ordinarie arbete, sä-
ger han.

ridande kunder
På Gold City an-
ordnar Morgan och 
Annika företagsfes-
ter, födelsedagska-
las och bröllop samt 
privata fester. De tar 
också emot grupper 
för femkamper, populärt bland både 
skolklasser, företag och idrottslag. 
Det finns också möjlighet för över-
nattning på sheriffkontoret. Förra 
årets nyhet, ett café med våfflor, 
smörgåsar och hembakat, slog väl ut 
och fortsätter även denna säsong. 
 – Alla tycker det är så lugnt och 
skönt här, när de sitter och lyssnar på 
fågelkvittret, säger Annika
 Till caféet kommer både turister 
och närboende. 
 – Många som är ute och prome-
nerar och cyklar kommer på oss av 
en slump. Ibland kommer också ri-
dande kunder, och det är väldigt kul 
när det rider in tre-fyra hästar på går-
den, säger Annika. 

i fädernas spår
Den 6 juni öppnar Gold City för sä-
songen, med Holsjötrampet, ett mo-
tionslopp på cykel runt den naturskö-
na Holsjön. Det finns två startplatser, 
en vid Anitas Handel i Holsljunga, 
och en i Gold City , och naturligtvis 
blir det paus för fika på Gold Citys 

café
 I år satsar 
Annika och 
Morgan också 
på cykel- och 
vandringsleder. 
 – Vi vill gär-
na slå ett slag för 
naturen och mo-

tionerandet, det är en bra kombina-
tion , säger Annika.
 Morgan håller bland annat på att 
anlägga en vandringsled kallad I fä-
dernas spår. Längs leden finns både 
fornlämningar och rester av gam-
la torp. 
 – Vi har kartor, så de som vill, kan 
gå själva eller också ordnar vi guid-
ning. Längsta leden är ungefär tre 
mil lång, men det finns många va-
rianter, allt från en timmes vandring 
och uppåt, säger Annika. 

Gången runt Hallången
Även Kurirleden och Sverigeleden går 
förbi Gold City, så det finns myck-
et vandringar att välja på i omgiv-
ningen.
 Morgan och Annika har också 
gjort en cykelled kallad Fem sjöar 
runt, med start antingen i Svenljunga 
eller på Gold City, och för den som 
inte har egen cykel finns det att hyra 
i Gold city.
Det finns planer för fler aktiviteter 
i sommar, som till exempel Gången 
runt Hallången, en motionsvandring 
runt sjön som går av stapeln den 4 
juli. Det blir även en veterantillställ-
ning med gamla traktorer, och kan-

ske även andra veteranfordon, den 
28 Augusti.
 – Vi försöker utöka mer och mer, 
säger Annika.
 – Men vi har den fula ovanan 
att smyga igång saker och lyssna 
och känna av vad folk vill ha, sä-

ger Morgan.
 Så det gäller att hålla ögon och 
öron öppna, kanske händer det snart 
något nytt i den gamla västernsta-
den! 

Katarina joHansson

saloon tjursKallEn. Här anordnar Morgan nordenberg och annika Röcklinger både födelsedagskalas 
och företagsfester. FOTO: AnnikA RöcklingeR

MorGan oCH anniKa
FOTO: evA Heinke 

traKtorburna GästEr. Till gold city kommer både cyklister, ryt-
tare – och traktorförare. Här en bild från midsommardagens traditions-
enliga traktorrally i Holsljunga.            FOTO: AnnikA RöcklingeR

soMMarFäGrinG. Trädgården på gräne gård är en lugn oas för be-
sökarna på gold city.               FOTO: AnnikA RöcklingeR

På Gold City är det rena vilda västern

”Alla tycker det är 
så lugnt och skönt 
här! ”

AnnikA RöcklingeR
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Manuell Charkdisk

Kyckling, kamben, hemmagjord 
potatissallad m.m.

Vi fixar festen!

Gott från grillen!

Spela på Harry Boy eller 
Lotto och fyll på din mobil.

Beställ din smörgåstårta
 eller festbricka hos oss.

Nypremiär : Bensin och Disel från 1 juli.

Rolfs Flyg & Bussresor bokar du på 

www.kindsresor.se 
eller 0325-330 16 

Välkomna! Kindsresor Astor Carlsson

Holsljunga� I fyra år studerade 
Emmelie Larsson i Skottland. 
När hon sedan flyttade till Oslo 
träffade hon engelsmannen 
Stephen. Nu har de båda flyttat 
till Holsljunga.

– Jag trivdes inte med suset och duset 
i Oslo. Det är skönare att bo lokalt 
och kunna kompostera. Det är ju 
kanske inte det man tänker att man 
ska sakna, men varje gång jag gjort 
grönsakssoppa och stod där med en 
hel diskho full med skal och skulle 
kasta i soporna, det kändes inte rätt, 
säger Emmelie Larsson.
 Emmelie är född i Öxabäck och 
uppvuxen i Holsljunga, och efter 
gymnasiet åkte hon till Skottland 
och studerade till socialantropolog 
under fyra år. 
 – När jag kom hem bodde jag någ-
ra månader hos min syster som då 
bodde i det här huset.  Jag visste inte 
vad jag skulle göra, så jag flyttade till 
Oslo och jobbade på BBS, Bankenes 
BetalningsSentral. Där träffade jag 
Stephen genom en kompis.

Skrubbat äppelträd
Men Emmelie trivdes i längden inte i 
storstaden, och Stephen, som växt upp 
utanför London, ville också flytta ut 
på landet. Så när Emmelies syster flyt-
tade så tog de över huset i Lindhult, 
några kilometer utanför Holsljunga 
samhälle. Strax före jul förra året in-
stallerade sig paret i huset, och Stephen 
har fått jobb i Borås.
 Själv är du utbildad socialan-
tropolog, vad gör en sådan egent-
ligen?

 – Som socialantropolog studerar 
man samhället och kulturen som hel-
het, hur man interagerar med varan-
dra inom en kultur, och mellan olika 
kulturer. Socialantropologi har man 
nytta av vad man än gör, och många 
blir lärare eller projektledare. 
 Kanske blir det också lärarstudi-
er för Emmelie så småningom. Men 
hon har inte bråttom. Nu gäller det 
först att komma i ordning i huset 
och komma igång med lite odlingar 
i trädgården.
 – Jag har gjort sådant som man ald-
rig tänkt på tidigare, som att skrubba 

äppelträden. Och vi har haft turen 
att Sven, som varit ekologisk odlare 
uppe i Åh, har lovat att komma och 
hjälpa oss med grönsakslandet.
 Ekologisk odling ligger Emmelie 
varmt om hjärtat:
 – Jag är intresserad av transition, 
som innebär att allt ska vara lokalt, 
både maten och jobben. Det var lite 
därför vi flyttade hit, för att komma 
närmare jorden, och för att det är 
lättare att få tag på lokalproducerad 
och ekologisk mat som man vet var 
den kommer ifrån.

katarINa JOHaNSSON

Hon ville komma närmare jorden
Emmelie flyttade tillbaka till Holsljunga

HEmväNdarE. Emmelie larsson flyttade i julas tillbaka till Holsljunga 
med fästmannen stephen. Intresset för lokalproducerat och närodlat 
var en anledning till flytten, en annan var att många av de gamla vän-
nerna bor kvar i byn. – Man saknar sina riktiga kompisar, dem man känt 
sedan man var liten.          Foto:Katarina Johansson   

Emmelie 
Larsson
Familj: stephen, 
samt katten rudi
Ålder: 25 år
Intressen: Foto, träning. – Jag 
jobbar lite som pilatesinstruk-
tör, bara privat och med små-
grupper än så länge. Men jag 
funderar på att starta eget som 
pilatesinstruktör, fast då bara på 
deltid. Pilates är roligt, lite mer 
kravlöst än yoga. 
Lyssnar på: Massor av musik! 
speciellt Danko Jones, han fun-
kar i alla lägen.
Läser: Det är nästan lite pin-
samt, men vi har en halv bok-
hylla full med star Wars-böcker. 
Det är ett stort intresse för oss 
båda.
tittar på: Vi har ingen tV just 
nu, men vi ser på DVD. Det blir 
mycket sci-fi, och så tycker jag 
mycket om koreansk film. De får 
in humor och mänsklighet även i 
skräckfilmer.
Bra egenskap: Glad
Sämre egenskap: Jag har för 
mycket skor, en hel garderob 
knôkfull...
motto: Var dig själv!

Fakta

Stationshuset har fått nytt liv
HOLSLJuNga År 1959 gick sista tåget på Pyttebanan, mellan Falkenberg 

och Limmared. Men ännu finns det gamla stationshuset i Holsljunga kvar, 
och mycket ser fortfarande ut som det gjorde på Pyttebanans tid. Huset ägs 
av Eva och Rüdiger Heinke, som varje sommar kommer hit med ungdoms-
grupper från kyrkan i Tyskland.
 – Vi bor en vecka i huset och har trevligt tillsammans, med simning, 
paddling, fotboll, andakt och meditation, och sedan tillbringar vi en vecka 
i Gold City eller i Fegen, berättar Eva Heinke.
 Eva och Rüdiger bor i Göttingen, som ligger mellan Frankfurt och 
Hannover. Där arbetar Eva som församlingspedagog, och redan i mitten av 
1980-talet började hon och Rüdiger att ta med ungdomsgrupper till Sverige. 
De upptäckte att de behövde ett eget hus, och fastnade för det kulturhistoriskt 
intressanta stationshuset när det blev till salu år 1998. Huset, som byggdes år 
1899, har de sedan varsamt renoverat med hjälp av lokala hantverkare.
 De har bevarat mycket av det gamla, som till 
exempel husets fem (!) kakelugnar, expeditions-
luckan, samt de gamla postfacken, där namnlap-
parna på Holsljungas invånare fortfarande sitter 
kvar på hyllorna.
 – Vi ville bevara charmen med huset, och ung-
domarna vi tar hit känner att det är gjort med kär-
lek och tycker om att vara här.  Foto: EVa hinKE, Katarina Johansson
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VARMT I 
BILEN?

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!

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

KÖP NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån

www.meca.se

Kontroll AC från 

500:-

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

VI ERBJUDER ÄVEN

· Service av alla fordon
· Reparation av AC · Försäkringsskador

· 4-hjulsmätning
· Vindrutebyten
· Feldiagnos

www.meca.se

Rabattkupong!
150:- vid reparationer!

Alv. 7 • Holsljunga
Tel. 0325-333 35

Gerds
Hårvård

  

Ehn Consulting 
Er partner inom utbildning och effektiv logistik 

 

Bo Ehn 
 
Mobil: 070-5678 457 

E-post: Bosse@ehnconsulting.se 

www.ehnconsulting.se 

 
Årekulla 1 

512 64 Holsljunga 

Prova fiskelyckan i Holsljunga FVO

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

Köp ett fiskekort till hela området på 7 sjöar!

www.snickerispecial.se

Vi kan hjälpa er med detta!

Holsljunga • 0325-330 20

Trappor - Räcken - Ledstänger

Holsljunga� Det är inte svårt 
att se var traktorsamlaren Åke 
Johansson bor. Ute på gården i 
Håkanhult står inte mindre än 
åtta veterantraktorer.

– Men alla är inte framme, jag har 
några till i gömmorna, säger han.
 Åke har samlat traktorer sedan 
början av 1990-talet. Traktorn som 
blev starten på samlingen är en Zetor 
25A. 
 – Att jag köpte den beror på barn-
domsminnen. Min morbror hade en 
sådan, och jag var med honom och 
körde. Sedan vaknade intresset mer 
och mer. Jag spårade alla Zetor 25A 
genom registret, och ringde runt till 
ägarna och frågade om de ville sälja. 

 Det fanns det de som ville, och så 
var samlandet igång. Sedan har det 
fortsatt av bara farten. Åke arbetade 
länge som teletekniker på dåvarande 
Televerket. Med ett stort distrikt blev 
det många chanser att kolla runt ef-
ter traktorer.
 – Det blev en sväng runt lagården 
på varje ställe.
 Favorittraktorn är fortfarande den 
första Zetorn, men en Lanz 20 ligger 
också varmt om hjärtat. 
 – Det är en tysk traktor, ganska 
ovanlig.

”Det ska ryka ur skorstenarna!”
Åke är naturligtvis medlem i nystar-
tade föreningen Kinds motorvetera-
ner, och under säsongen brukar det 
bli ett och annat traktorrally.

 – I år har jag planerat att vara med 
på midsommardagen i Holsljunga, 
och Holsjön runt, och sedan lär det 
bli något mer också. I föreningen ska 
vi försöka ordna något tillfälle om året 
när vi är ute på åkrarna och kör, så 
traktorerna verkligen kommer i arbete. 
Det ska ryka ur skorstenarna! Jag tror 
att folk gärna vill komma och se när 
traktorerna är i arbete, hellre än när de 
står uppställda på ett museum.
 Åke har traktorer av många olika 
sorter, men än finns det plats för fler. 
De udda sorterna som inte finns så 
många av är roligast, tycker han, och 
passar på att göra en efterlysning:
 – Jag vill gärna ha tag på en lite 
äldre John Deere!

katarina JoHansson

Traktorsamlaren
som gillar det udda

starten till Det Hela. Åke johansson vid den Zetor 25a� som blev början till hans traktorsamlande. – 
Den går lite fortare, ungefär som dagens traktorer. Den gör 40-50 kilometer i timmen, 60 med om det är så. 
Åke har sina traktorer framme på sommaren, till förnöjelse både för sig själv och för förbipasserande: – jag 
kan inte ha dem undanstoppade i byrålådan, jag vill ju kunna njuta av detta. Foto: KAtARINA JoHANSSoN

krUtpaket. Bandtraktorn Marshall 
är från runt 1940. Den startas med en 
patron fylld med krut, som stoppas 
in i ett rör. sedan slår man till med en 
hammare på ett stift, och traktorn är 
igång. – Det är den enda traktorn jag 
känner till som startas på det sättet, 
säger Åke.

3 snabba frågor till Åke Johansson
Bästa traktorminne:
 – Jag hade en BM 2:a där mo-

torn inte gick runt för den var så fast-
rostad. Det kändes så himla bra när 
jag och mina grabbar efter mycket 
renovering skulle ut och köra den för 
första gången: John körde en trak-
tor, Ola sprang med gasolen, och jag 
satt på BM-traktorn. Rätt vad det 
var small den igång. Det var så roligt 
så den fick gå halva natten!.

Värsta traktorminne:
 – En pingstafton när jag 

var 15 år skulle jag hjälpa min pap-
pa. Han hade lånat en traktor av 

en granne, men den trilskades, och 
när jag skulle veva igång den vän-
de motorn och ville starta åt andra 
hållet. Jag bröt armen och fick till-
bringa hela pingstaftonen på Skene 
lasarett. Sedan dess vevar jag aldrig 
igång en traktor, jag sparkar igång 
den istället.

Drömmer om:
– En av drömmarna är att 
kunna köra på gengas. Jag 

ska till Borås en dag och hämta ett 
gengasaggregat som fanns liggande 
på ett ställe.

1

2

3

Åke 
Johansson
Bor: Håkanhult, 
Holsljunga
Familj: Fru och fyra barn. – 
Några av barnen delar trak-
torintresset, men absolut inte 
frugan.
Gör: Arbetar på Lantmännen i 
Älvsered.

Fakta

Turgrens pub &
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Välkomna till 
Påarps Gård i Håcksvik! 

www.paarpsgard.se 
info@paarpsgard.se

Tel. 0325-530 11
0325-530 01

Välkomna!
Anders & Pernilla

Välkommen till sängs i vår idyll mitt i Trivselbygden!

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.

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.

Nytt hotell: Vi bygger 
ett nytt fräscht hotell som 
kommer stå färdigt i oktober 
för att ta emot bokningar. 
Välkommen med era  
bokningar då!

En glänta, e
n röd stuga med vita 

knutar, en stor
 ek - detta

 är idyll.

Kom och upplev idyllen i skogen, låt 
tysnaden tala, hör fåglarnas sång, 
vakna till en ljuv sommarbris...

Öppet alla dagar hela sommaren!

7
HÅCKSVIK

Håcksvik På Påarps Gård i 
Håcksvik finns restaurang, 
äventyrscenter, stug- och rums-
uthyrning, naturcamping och 
fiske för allt från den inbitne 
fiskaren till den glada amatö-
ren. Och snart finns här också 
ett hotell.

– I Sverige finns inte den typen av 
boende på landet, så vi tror att det 
finns en marknad, säger Anders 
Mårtensson, som tillsammans med 
sin fru Pernilla driver Påarps Gård.
 Hotellet kommer att vara byggt i 
markplan, som ett vinklat U, och där 
kommer att finnas tolv dubbelrum. 
Samtliga med egen ingång, dusch 
och toalett, och med en egen terrass 
med utsikt mot sjön. Hotellet kom-
mer att stå klart till hösten, och byg-
get skapar arbete i bygden, Anders 
och Pernilla använder sig enbart av 
lokala hantverkare.
 – Vi presenterade hotellet på 
TUR-mässan i Göteborg, och det 
var många som kom och sa att det är 
helt rätt sak att satsa på, så det känns 
positivt, säger Anders.
 Och även innan hotellet står klart 
har Anders och Pernilla fullt upp. 
Påarp håller öppet alla dagar un-
der juni-augusti, och på program-
met i sommar står bland annat 
Bondemilen, som för tredje året i rad 
går av stapeln på själva nationalda-
gen. Bondemilen är en löpartävling 
på en mil som går ett varv runt den 
natursköna sjön Torstholmen. 
 – Förra året var det fler seriösa 
löpare med än första gången, och 
det är roligt, men många går också 
banan bara för att det är kul, säger 
Anders.

Mc-onsdag och torsdagsbuffé
Vid sjön Torstholmen finns också 
en fin sandstrand, med en badbryg-

ga som Anders och Pernilla anlade 
förra året. Här kan man hyra båt el-
ler kanot och prova paddling.
 – Ibland kanske man inte vill padd-
la en hel dag i en å, utan bara prova på 
någon timme, speciellt barnfamiljer 
kan tycka det är lagom.
 Något annat somär populärt bland 
barnfamiljerna är torsdagsbuffén. 
Med både fisk, fågel och kött på me-
nyn finns något för alla, och när bar-
nen ätit klart finns stora utrymmen 
att leka på, medan föräldrarna kan 
sitta kvar och prata. Och språkbar-
riärer hindrar inte leken:
 – Det kan vara ett tjugotal barn 

här som springer och leker dunk-
gömme, både tyska, danska, svenska, 
och så våra egna, berättar Pernilla 
Mårtensson.
 En nyhet för året är mc-onsdag, ett 
tips för utflykten, där motorcyklis-
terna kan samlas och äta Påarps egen 
mc-macka. Och i juli anordnas för 
andra året en metartävling.
 – Förra året regnade det så man 
knappt kunde vara ute, men det var 
ändå 60 deltagare som fiskade rätt 
tappert, säger Anders.

Fiskeguide
Runt Påarp ligger ett stort antal fis-

kesjöar, med allt från abborre, gös 
och gädda, till mört, ål och lake. Här 
finns också en ädelfisksjö med bland 
annat regnbåge. Man kan hyra båtar 
och fiskeutrustning på Påarps Gård, 
och det går även att boka en egen 
fiskeguide.
 – Det är en kille från Småland som 
är väldigt kunnig, han kan ta allt från 
en familj som aldrig fiskat innan, till 
mer avancerade fiskare, som vill veta 
var i sjön det finns bäst chans att få 
fisk, berättar Anders och Pernilla.

Katarina JOHanssOn

Mycket på gång på Påarps Gård

ny bryGGa. sjön Torstholmen 
är en populär badsjö, med en 
brygga anlagd förra ået.  

sOv i Laxen. De nyrenoverade 
rummen på Påarps Gård har na-
turligtvis fisknamn, som Laxen, 
Gösen och Abborren. vad rum-
men i det till hösten färdiga ho-
tellet kommer att heta har inte 
Anders och Pernilla Mårtensson 
bestämt än, men någon sorts na-
turanknytning blir det nog där 
också.  Foto: katarina Johansson

HOteLLet under uPPFörande. i mitten av maj kom takstolarna på plats på Påarps hotellbygge. Foto: Privat
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Välkomna till 
Påarps Gård i Håcksvik! 

www.paarpsgard.se 
info@paarpsgard.se

Tel. 0325-530 11
0325-530 01

Anders & Pernilla

Välkommen till sjöss i vår idyll mitt i Trivselbygden!

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.

Gårdens Badpla
ts

Här på Påarp kan du hitta på 
mycket skoj med dina vänner eller 
kollegor. Varför inte en kick-off 

eller en teambuildning?!

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.

Öppet alla dagar hela sommaren!

Kinds Transport
Joakim 070 - 348 49 94

Mattias 070 - 348 49 06 

Håcksvik Att fyra kvinnor i sina 
bästa år bildar ett rockband 
ihop är inte det vanligaste, så 
bandnamnet för Susanne, Siw, 
Anna-Lena och Ann-Margret 
var ganska självklart: ”Mot alla 
odds”. 

– Vi är mogna kvinnor som spelar pop 
och rock – eller är vi så mogna egent-
ligen? säger Anna-Lena Johansson 
när hon ska beskriva bandet.
 Det hela började med att sjukskö-
terskan Susanne Elofsson kom hem 
till Sverige efter att ha tjänstgjort 
utomlands. Hon ville ha något att 
göra, och eftersom hon alltid hållit 
på med musik föddes idén att bilda 
ett band. Susanne frågade runt ef-
ter möjliga bandmedlemmar. Siw 
Andersson, Anna-Lena Johansson 
och Ann-Margret Larsson nappade 
på idén och bandet Mot alla odds, 
eller Håcksvik Rockers, som de också 
kallar sig, startades i februari 2009. 
 – Det är ju rätt fantastiskt, att få 
ihop ett popband i Håcksvik, säger 
Susanne Elofsson.
 Repertoaren består av klassisk pop 
och rock, med mycket Creedence, 
Beatles och Gessle.

 – Vi försöker spela sådant folk 
känner igen och blir glada av, säger 
Susanne.
 Än har de inte skrivit några lå-
tar själva, men med skrivartalangen 
Ann-Margret, en av huvudförfat-
tarna till Håcksviksrevyns fyndiga 
texter, i gänget, kanske det kommer 
så småningom. Och bokningarna 
strömmar in. 
 – Det har spridit sig som en ring på 
vattnet, plötsligt har vi fått en massa 
förfrågningar, säger Anna-Lena.

”Målet är att ha kul”
I sommar blir det bland annat fram-
trädanden på Holsljunga idrottshalls 
20-årsjubileum, Håcksviksdagen, 
och på allsången i Svenljunga. Bandet 
är också inbokat på två bröllop och 
en födelsedagsfest under sommaren. 
Men bandmedlemmarna kommer 
inte att satsa på någon heltidskarriär 
som musiker, 
 – Hela målet är att ha kul, säger 
Susanne, och de övriga instämmer:
 – Vi bjuder på oss själva, och hop-
pas att de som lyssnar på oss ska ha 
kul de också, säger Siw Andersson. 
 Att det är ett glatt gäng märks, 
när Trivselbygdens reporter möter 

bandet vid en repetition hemma hos 
Anna-Lena, där källaren inretts till 
replokal. Stämningen är hög, och 
visst svänger det om Mot alla odds, 
där Susanne spelar bas, Siw gitarr, 
Anna-Lena trummor, medan Ann-
Margret är mer osäker:
 – Jag vet fortfarande inte om det 
är synt eller keyboard jag spelar, sä-
ger hon.
 Förra året spelade bandet in en 
egen skiva i Krister Classons studio 
i Kalv.
 – Jag vägrade fira min 50-årsdag, 
så istället gjorde vi ett releaseparty 
för skivan, säger Susanne.    
 Kanske blir det en ny skiva i fram-
tiden. Bandet är tryggare och mer 
samspelt nu, och det borde ju do-
kumenteras, tycker bandmedlem-
marna. Och kanske får man i fram-
tiden också höra talas om fler band 
från Håcksvik. Både Siw och Ann-
Margret arbetar på Håcksviks skola, 
och barnen där har tagit intryck av 
att fröknarna spelar rock:
 – Det har inspirerat många av 
skolbarnen att börja spela, och de 
har bildat egna grupper, säger Ann-
Margret.

kAtArinA johAnSSon

De rockar mot alla odds

i repLokALen. Anna-Lena Johansson, siw Andersson, Ann-Margret Larsson och susanne Elofsson repar i 
Anna-Lenas källare. Anna-Lenas man P-G har slagit ut en vägg för att bandet ska få plats att repa: – Han är vår 
kombinerade manager, groupie och roddare, säger Anna-Lena Johansson.   Foto: katarina Johansson

AJAB Smide AB, 512 95 Håcksvik Telefon: 0325-475 80 

www.ajabs.se

Vi öppnar för 
alla möjligheter!

Vi bygger vik- och slagportar till olika 
industrier, lantbruk och privatpersoner 
runt om i Sverige och Norden. Hitta Dina 
möjligheter på vår hemsida!

I mer än 25 år har vi tillverkat olika 
portar i Håcksvik. I vår smidesverkstad 
tillverkar vi även trappor, räcken, grin-
dar, entrépartier och jordankare.

www.trivselbygden.se
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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. Köttet kommer från 
våra egna marker, fisken från våra egna 
sjöar och grönsakerna från odlare i trakten.

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.

• I sommar serverar vi varje torsdagkväll 

   TORSDAGSBUFFÈ!
• Varje söndag serverar vi en tvårätters

   SÖNDAGSMIDDAG!
Välkomna till 

Påarps Gård i Håcksvik! 
www.paarpsgard.se 
info@paarpsgard.se

Tel. 0325-530 11
0325-530 01

Anders & Pernilla

Sommarspecial:

Välkommen till bords i vår idyll mitt i Trivselbygden!

Bo
ka

 b
or

d!

Öppet alla dagar hela sommaren!
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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. Köttet kommer från 
våra egna marker, fisken från våra egna 
sjöar och grönsakerna från odlare i trakten.

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.

• I sommar serverar vi varje torsdagkväll 

   TORSDAGSBUFFÈ!
• Varje söndag serverar vi en tvårätters

   SÖNDAGSMIDDAG!
Välkomna till 

Påarps Gård i Håcksvik! 
www.paarpsgard.se 
info@paarpsgard.se

Tel. 0325-530 11
0325-530 01

Anders & Pernilla

Sommarspecial:

Välkommen till bords i vår idyll mitt i Trivselbygden!
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Öppet alla dagar hela sommaren!

Restaurangen: På Påarps Gård kan du i lugn och ro avnjuta allt 
från en middag 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 och använder gärna kött med lokal 
anknytning, fisk från våra egna 
sjöar och grönsaker från odlare i trakten.

Café: Kom o njut av vårt hembakta utbud!
Kakor, bullar, smörgåsar, pajer m.m.
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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. Köttet kommer från 
våra egna marker, fisken från våra egna 
sjöar och grönsakerna från odlare i trakten.

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.

• I sommar serverar vi varje torsdagkväll 

   TORSDAGSBUFFÈ!

• Vår populära MC-macka serveras varje onsdag! 

   MC-ONSDAG

• Varje söndag serverar vi en tvårätters
   SÖNDAGSMIDDAG!

Välkomna till 
Påarps Gård i Håcksvik! 

www.paarpsgard.se 
info@paarpsgard.se

Tel. 0325-530 11
0325-530 01

Anders & Pernilla

Välkommen till bords i vår idyll mitt i Trivselbygden!

Bo
ka

 b
or

d!

Öppet alla dagar hela sommaren!

På onsdagar har de något som kallas MC fika.

MC-onsdag
Varje onsdag serverar vi vår populära MC-macka!

Konferens · CAfÉ · Pub  ·  restAurAng  ·  fisKe  ·  båtAr  ·  KAnoter  ·  stugor  ·  rum  ·  CAmPing 

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. Köttet kommer från 
våra egna marker, fisken från våra egna 
sjöar och grönsakerna från odlare i trakten.

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.

• I sommar serverar vi varje torsdagkväll 

   TORSDAGSBUFFÈ!
• Varje söndag serverar vi en tvårätters

   SÖNDAGSMIDDAG!
Välkomna till 

Påarps Gård i Håcksvik! 
www.paarpsgard.se 
info@paarpsgard.se

Tel. 0325-530 11
0325-530 01

Anders & Pernilla

Sommarspecial:

Välkommen till bords i vår idyll mitt i Trivselbygden!

Bo
ka

 b
or

d!

Öppet alla dagar hela sommaren!

När du behöver skjuts...

HÅCKSVIKS TAXI
     

0325-520 29
Håcksvik Kindaholmskamp, 
bakluckeloppis och talang-
tävling för ungdomar. Årets 
Håcksviksdag har ett späckat 
program.

Den 28 augusti anordnar Håcksviks 
byalag för nionde året ortens egen 
dag. Som vanligt blir det en rafflan-
de Kindaholmskamp, där lag från 
Håcksvik, Kalv, Mårdaklev och 
Östra Frölunda möts i olika grenar. 
Årets Håcksviksbo koras, och dess-
utom bjuds det på bakluckeloppis, 
lotterier och fika, och besökarna 
kan också köpa sig en alldeles egen 
Håcksvikströja. Till talangtävling-
en är alla ungdomar välkomna med 
anmälan, man behöver inte vara 
Håcksviksbo för att delta. Och pre-
cis som i TV:s Talang fungerar vilka 
talanger som helst.
 – Kan man spela något instru-
ment, steppa, trolla eller något an-
nat, då är man välkommen, säger 
Anna-Lena Johansson.
 – Vi har inte en halv miljon i pris 
som i TV, men något pris ska vi 
nog kunna ordna fram, säger Kina 
Bengtsson.  
 På kvällen blir det knytkalas, där 
det lokala bandet Mot alla odds (se 
vidstående artikel) står för under-
hållningen. 
 Förra årets Håcksviksdag hölls i 
samband med ortens hemvändardag 
och skolans 50-årsjubileum.
 – Då hade vi extra mycket folk, 
det var säkert 300 personer, säger 
byalagets ordförande Christian 
Bengtsson. 
  Arrangörerna hoppas på myck-
et folk även i år, och hälsar både 
Håcksviksbor och ”utsocknes” hjärt-
ligt välkomna.
 – Och vi brukar alltid ha fint vä-
der, tillägger Kina Bengtsson.

Katarina JoHansson

Håcksviksdagen firas i augusti

arranGÖrEr. kina Bengtsson 
och Lars karlsson från Håcksviks 
byalag visar tröjorna som kom-
mer att säljas på Håcksviksdagen. 
De beundras av resten av bya-
laget: Jeroen van Nijkerken, 
solweigh Lundqvist, Anna-Lena 
Johansson, christian Bengtsson 
och claes-Erik Eriksson. På bilden 
saknas adjungerade ledamoten 
kristina svensson.

Foto: Katarina Johansson

PoPulär byaKamP. kindaholmskampen är ett popu-lärt inslag på Håcksviksdagen.
Foto: arKiv

Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM

KlOcKAReGåRden
Mellan skolan och kyrkan med de unika 

bonadsmålningarna.
Öppet söndagar 4 juli – 1 augusti kl. 13–16

Övrig tid ring: 
0325-521 95 • 0325-520 30 • 0325-520 11

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

Bemannad 4, 25 juli och 1 augusti
kl. 13–16.

Övrig tid ring 0325-520 30

OlOfSByGGet
Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering 
söndagar 27 juni – 1 augusti kl. 14–17

MOR BRittAS StuGA
S. Ingårdebo, nära smålandsgränsen.

Vacker plats för fikakorgen.
För visning ring 0325-520 30

Kvarnagården i naturskön miljö
HÅcKsviK Vid bäcken mellan Kvarnsjöarna och Ballasjön ligger 

Kvarnagården, en nygammal industrianläggning där vattenhjulet driver såg, 
svarv och stickhyvel. 
 De ursprungliga fabrikörerna i Kvarnagården var bröderna Carl, Hans, 
Enoc och Gotthard Mårtensson, som drev såg och möbeltillverkning under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  Foto:Katarina Johansson
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Kalv� Precis när man undrar om 
man verkligen kört rätt, när vä-
gen bara verkar fortsätta utan 
ände, öppnar sig landskapet 
och en vidunderligt vacker plats 
vid Fegens strand breder ut sig 
– Backa Loge!

I Svenljunga kommuns sydligas-
te spets, där Västergötland möter 
Småland och Halland ligger Backa 
Loge med caféet i den gamla ladu-
gården, uteplatsen på ”dyngan” och 
mangårdsbyggnaden med sitt char-
miga vandrarhem alldeles invid sjön 
Fegens glittrande vatten.
 Backa Loge är resultatet av ett lyck-
at samarbete mellan ideella krafter, 
privat företagsamhet och kommunalt 
ägande. För den privata företagsam-
heten svarar Christina Andersson och 
hennes man Hans, som driver både 
vandrarhemmet och caféet med mid-
sommarfirande, visaftnar och andra 
aktiviteter.  
 För några år sedan blev också 
Backa Övre rikskänt genom TV 4:s 
trädgårdsprogram där trädgårdsarki-
tekten varsamt och smakfullt öppna-
de upp utsikten ner mot sjön, anlade 
sittplatser och öppnade generösa ytor 
för barn med spring i benen.
Backa Loge är ett av sammanlagt 80 
besöksmål som ingår i Ekomuseum 
nedre Ätradalen.
 – En fantastisk förening med 
ett mycket gott samarbete, säger 
Christina.

Backamacka och kalvdans
I mitten av maj varje år slår Backa 
Loge upp dörrarna till sitt café med 
våfflor, smörgåsar, glass och hem-
bakt och kan också erbjuda delika-
tesser som lokalt tillverkad ostkaka 
och kalvdans med lika lokalt pro-
ducerad sylt. I smörgåssortimentet 
är det Backamackan som är speci-
aliteten.
 – Fegen är en av tre sjöar i världen 

med vårlekande siklöja, tyvärr inte så 
många nu som förr. Vår Backamacka 
görs med kall färskpotatis, en röra 
med sikrom och mycket lök.
 – Visst har vi haft funderingar 
på att bygga om köket så vi skulle 
kunna laga all mat, 
men det blir för stort 
och för mycket, säger 
Christina och tycker 
det finns andra lös-
ningar som fungerar 
minst lika bra.
 – För stora midda-
gar kan vi anlita en 
duktig cateringfir-
ma som får ta ansva-
ret för maten och jag 
själv kan ägna mig åt 
allt det roliga med planering, duk-
ning och pyntning tillsammans med 
brudparet eller jubilaren.
 I år lär det bli mest brudpar. 
Beställningarna har duggat tätt. 
 – Paren gifter sig i Sandviks kyrka 
tvärsöver sjön, efteråt tar vi brudparet 
i båt hit till festen. Det är så vackert! 

säger Christina och det syns att hon 
tycker det är lika roligt varje gång.

Äppelkriget i Backa
Men det kunde varit annorlunda, om 
inte Selma på Backa Övre varit så 

stark och driftig. Just 
på Backa Övre utspe-
lades samma drama 
som i Hasse & Tages 
film Äppelkriget, all-
deles i verkligheten. 
 – Det fanns de 
som trodde att hän-
delserna på Backa 
Övre låg till grund 
för filmen, men så 
var det inte. Det var 
rena tillfälligheter, 

säger Christina och berättar histo-
rien om Selma.
 Selma kom som ung hushållerska 
till gårdens två ungkarlar. Hon gifte 
sig med en av dem och kom att stanna 
på gården hela sitt liv. Under 1950-ta-
let sålde hon gården till Svenljunga 
kommun, med avtal att få bo kvar 

så länge hon önskade. Så hände det 
sig 1973 att några tyskar turister för-
älskade sig i platsen och ville bygga 
stugbyar och hotell. Det var inget 
som passade Selma och hon vägra-
de att flytta.
 – Hon var inte ensam, hon hade 
många i bygden med sig, men hon 
kom att stå som förgrundsfigur för 
kampen, som man också vann, sä-
ger Christina och ger Selmas bild en 
tacksam blick.

Ann-Louise KjeLLner

10

Bergsprängning · Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

Kalv • Tel. 0325-511 55

Ostar från mejeriet i KalvOstar från mejeriet i Kalv
RefillkortBensinManuell chark

Sommartid

Butiksbakat    Viltkött från Kalvs Viltköttsslakteri

All ost smakar inte likadant

LÄS MER PÅ

www.mejerietikalv.se

Köp hos

Handlarn i kalv

0325-511 43, 076-846 72 44

Kalvs Viltslakteri HB

Slaktar och 
styckar vilt.

Natursköna Backa Loge är Selmas förtjänst

DuKAT FÖr FesT. Foto: viavinga
seLMA PÅ BACKA ÖVre satte, 
tillsammans med engagerade 
ortsbor, stopp för byggandet av 
hotell och stugbyar.

uTsiKT FrÅn CAFÉeT

CHrisTinA AnDersson gläds 
åt den öppna utsikten efter besö-
ket av Tv�4:s trädgårdsarkitekt.

sMiDe AV Per-AnDers 
LoriCK i VessigeBro. Inom 
Ekomuseum nedre Ätradalen 
hjälper man varandra.

gÄsTToFFLornA i VAnDrAr-
HeMMeT. Dem är stickade av 
Christinas 102-åriga mamma!

”Det fanns de som 
trodde att händel-
serna på Backa 
Övre låg till grund 
för filmen, men så 
var det inte.”

Christina anderson

Backamacka från
Backa Loge
Grovt bröd
Kall kokt färskpotatis i skivor
Röra på sik-, löj- eller stenbitsrom, 
gräslök (mycket), gul lök, röd lök, 
majonäs, gräddfil, creme fraiche, 
senap, salt och peppar. 
Garnera med mera gräslök och/
eller vad du tycker passar.

På Backa Loge serveras 
Backamackan på Christinas eget 
stenugnsbakade bröd och som dryck 
rekommenderas ett gott öl.

RECEPT

KALV

matTrivsam 
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Öppet onsdag-fredag 11–18
drop-in i mån av tid.

Tidsbeställning: 070-249 54 12

FURULUND

kalv� Mycket egna jordgub-
bar var starten till Joarsbo 
Naturprodukter i Kalv. Eva 
Johansson och maken Kenneth 
Karlsson började tillverka saft 
i liten skala. Idag finns en rad 
olika drycker och sylter i sorti-
mentet. Allt enligt gammaldags 
recept.

– Vi startade 1992 i vår egen käl-
lare och 1995 byggde vi vår nuva-
rande tillverkningslokal, säger Eva 
och visar runt i huset, som byggts 
på egna gården.
 När tillverkningsmöjligheterna 
blev större växte också sortimen-
tet och produktionen blev KRAV-
godkänd.
 – Vi lyssnade på vad kunderna frå-
gade efter och det fick styra. Sedan 
gör vi allt så enkelt som möjligt, inga 
tillsatser, inga konstigheter utan en-
ligt gamla recept och med en hög rå-
varuhalt på 70 procent.
 Nästan alla bär som används, jord-
gubbar, hallon, blåbär och hjortron 
är svenska. De vilda bären köps från 
Haparanda, berättar Kenneth.
 Från början var saften den stora 
produkten, men nu har sylten gått 
om, även om den egna blåbärsglöggen 
är en väldigt populär storsäljare. 

7-häradsmat
Förutom att finnas i ett 20-tal ICA-
butiker runt om i västsverige, sam-
arbetar man också med 7-häradsmat 
och ingår givetvis i deras presentför-
packningar. Dessutom går det att 
handla direkt hos Eva och Kenneth 
i Joarsbo, där man också säljer gran-
nens honung.
 – För det mesta finns vi här, men 
vill man vara på den säkra sidan är 
det naturligtvis bäst att ringa först, 
säger Eva.
 Några planer på att utöka ytterli-
gare har de inte. Med det egna skogs-
bruket och Evas arbete som kom-
munalråd i Svenljunga kommun, 
tycker de att verksamheten är på la-
gom nivå.
 – Vi vill gärna ha det småskaligt, 
där vi själva kan ha kontroll på tillverk-
ningen och styra vårt arbete, så nej, vi 
har ingen önskan om att växa.

ANN-LouIsE KJELLNEr

Saft och sylt som förr

KENNETH oCH EVA JoHANssoN hälsar välkomna till sitt Joarsbo 
Naturprodukter. FOTO: VIAVINGA

PrEsENTFÖrPACKNINGAr 
i vackra lådor med ett urval av 
Joarsbos produkter.

BAG IN BoX även för sylt och 
där Grövelsjöns fjällstation är 
största kunden.

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.

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

Vad hände?
– Jag tog studenten förra våren 
och sökte jobb lite överallt. Jag 
fick napp i Stockholm och efter-
som min farmor bor där flytta-
de jag dit, men ville ju fortsätta 
med fotbollen också. Sedan var 
det en slump att mamma hit-
tade att Djurgården sökte nya 
spelare till sitt juniorlag och jag 
kontaktade dem.

Men du är inte kvar i juni-
orlaget?
– Nej, när jag hade spelat där 
några månader ville de att jag 
skulle provträna för A-laget och 
i slutet av januari skrev jag kon-
trakt med dem.

Hur ser livet ut nu?
– Det är fantastiskt roligt att få 
en sådan här chans, att få spela 
fotboll på heltid. Fast jag måste 
ha ett arbete också för att eko-
nomin ska gå ihop, så visst är 
det tufft.

Hur ser framtiden ut?
– Nu kommer jag att stanna här 
några år i alla fall, men annars 
är jag nog en person som tar en 
dag i taget och inte lägger upp 
några stora planer.

Har du någon dröm?
–  Självklart vill jag utvecklas 
som spelare och ett SM-guld 
med Djurgården vore ju häf-
tigt!

om du fick en dag alldeles 
för dig själv, vad skulle du 
göra då?
–  Umgås med familj och vänner. 
Det är något jag saknar. Kalv är 
ganska långt bort och vi är knap-
past aldrig lediga. Sedan skulle 
jag nog spela lite gitarr också och 
vara ute i naturen.

ANN-LouIsE KJELLNEr

Klara Lindberg
kalv, har varit fotbollstjej så länge 
hon kan minnas och alltid varit 
hemmalaget kindaholm trogen, 
men sedan början av februari i år 

spelar hon i Djurgårdens a-lag.

Några
frågor

FOTO: prIVAT

KALV

En bra bit av Västergötland

matTrivsam 
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International Venue for
New Music Development

Svenljunga August 13–15 2010

Musik för eftertanke
Utvecklingsplats för 
musik och människa. 
www.kalvfestival.se

 

FREDAG 13 AUGUSTI

Linnékvintetten 
Ny och gammal musik för brasskvintett. Verk av Luciano Berio, 
Britta Byström, Sven-David Sandström, Carlo Gesualdo, 
Fredrik Högberg, Toru Takemitsu och Ennio Morricone.

Obstinat jazz med Prylf

LÖRDAG 14 AUGUSTI

Workshops med Den elektroakustiska skåpbilen

Filosofikafé med Kim Solin och Sven-Eric Liedman.

Barry Guy och Maya Homburger
Barry Guy, den virtuose och fantasifulle improvisatören på 
kontrabas, spelar tillsammans med experten på barockviolin, 
Maya Homburger.

Kallocain - en opera för två röster
Kalvfestivalens projektlabb ger en föreställning om sanning. 
Med Girilal Baars och Juha Valkeapää, regi Kaja Kann.

Sten Sandell – Borduna spatial, en rumslig ljudinstallation.

SÖNDAG 15 AUGUSTI

Konstmusikalisk Pilgrimsvandring

ALLA DAGAR: Videokonst från Borås konstmuseum.

 

 

 

a

Camping • Stugor
Uthyrning av kanoter och båtar

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.

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

aa

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

Vi tillverkar:

Påsar, slang, säckar och folie i polyeten

Sommarcafé
14.00–18.00

Allsång, midsommarfirande, 
visaftnar, musikkyryss m.m.

Tel. 0705-84 24 20
www.backaloge.se 

Välkomna!

Café & Pensionat

klav� Blåmögelost, camembert 
och caprin, ostkakor, kalvdans 
och egenkärnat smör, allt på 
mjölk från jerseykossor på lokal 
KRAV-gård. Produkterna från 
det lilla mejeriet i Kalv växer i 
anseende och efterfrågan ökar.

Och snart hoppas man också få ar-
beta i egna lokaler. Med ökad ka-
pacitet kan både produktionen och 
produktutvecklingen öka. Ännu så 
länge hyr man in sig hos Joarsbo 
Naturprodukter, som själva tillver-
kar sylt och saft i lokalerna.
 – Det är väldigt bra lokaler och 
har fungerat bra, men det är ju lite 
bökigt när vi är tvungna att boka 
tid och bara kan arbeta när Joarsbo 
inte själva behöver lokalerna, säger 
Helen Nilsson.
 Men nu ser det alltså ut som om 
Kalv får sitt eget mejeri och byggstar-
ten ska inte ligga långt borta.

Specialbutiker och saluhallar
Allt började med ett EU-projekt 
2003. Ett antal lantbrukare ville 
testa möjligheterna att själva föräd-
la sina produkter. Helen blev tillfrå-
gad om hon var intresserad av att lära 
sig ysta ost.
 – Det lät spännande och jag gick 
på en kurs i Östersund. Sedan tog det 
ganska lång tid innan vi kom igång 
med andelsföreningen som driver 
mejeriet.
 Men 2007 fanns alla bitar på plats 
och då hade Helen fått en medarbe-
tare i Anita Karlsson, som idag också 
svarar för ostkakorna, kalvdansen 
och smöret.
 Nu, tre år senare, har produkter-
na från Kalvs mejeri hittat till spe-
cialbutiker och saluhallar i både 
Stockholm och Göteborg, förutom 
butiker i Sjuhäradsområdet.
 – Ja, vi har fått väldigt fin respons 
och det är fantastiskt roligt, säger 
Helen medan hon och Anita vänder 
alla de nygjorda ostarna.

Nya sorter
Ibland, när Helen och Anita har tid 
och lust, testar de också nya sorter, 
som kittost och hårdost. Men till för-
säljning nöjer man sig ännu så länge 
med de inarbetade sorterna blåmö-
gelost, camembert och caprin.
 – Caprin betyder ju get, men get-
mjölk har inte vi, vi gör ko-caprin, 
förtydligar Anita för att förekomma 
eventuella missförstånd.
 Oftast ligger produktionen på runt 
50 kilo i veckan, men den här hel-
gen blev det 80 kg. All mjölk kom-
mer från Christian Dohbers KRAV-
märkta gård Vibäcksred. En mjölk 
så fet och god att det räcker till både 

smöret och ostarna.
 Någon egen försäljning har meje-
riet inte möjlighet till, men alla de-
ras produkter finns hos Handlar’n 
i Kalv.

ANN-LouiSe KjeLLNeR

Små ostar med stor smak

Med VAN hANd vänder anita karlsson och Helen Nilsson dagens pro-
duktion av ostar.                Foto: viavinga

oSTKAKA, sylt och vispgrädde 
… Mmm.

MjÖLKKRuKoR, på väg tillbaka 
till mjölkbonden Christian Dohber.

kalv� Ryktet om den stora mu-
sikupplevelsen i annorlunda 
miljö sprider sig. Förra årets 
Kalvfestival - festivalen för ny-
skriven konstmusik - var den 
mest välbesökta och arrangörer-
na bygger i år vidare på fjolårets 
uppskattade pilgrimstema.

En ny pilgrimsvandring med nyskri-
ven musik blir ett av huvudinslagen 
under Kalvfestivalen 2010, som hålls 
den 13-15 augusti. Utvald poesi från 
hela världen till ny musik blir ut-
gångspunkten för eftertanke.
 Men pilgrimsvandringen är fes-
tivalens avslutning på söndagen och 
innan dess har mycket musik spritts 
över nejden. Inte minst av brassgrup-
pen Linnékvintetten, som inleder 
festivalen med musik från kyrktor-
net och fortsätter sedan med konsert 
inne i kyrkan.
 Första kvällen avslutas i bygde-
gården med obstinat jazz med Prylf, 
mingel och servering av lokala spe-
cialiteter.

Vila för stressat sinne

Bland de internationella gästerna 
finns kontrabasisten Barry Guy och 
barockviolinisten Maya Homburger. 
En improvisationsduo som väckt stor 
uppmärksamhet internationellt. 

De framträder på lördagen på Backa 
Loge, efter filosofikaféet med Kim 
Solin och Sven-Eric Liedman.
 Mera på årets program är Kallocain 
– en opera för två röster och resultatet 
av projektlabbet som arbetat sedan 
förra festivalen, Borduna spatial, där 
Sten Sandell ger en ljudföreställning 
i en akt för orgel, röst och elektro-
nik och Borås Konsthall, som visar 
videoverk ur sina samlingar under 
hela festivalen.
 Arrangörerna för Kalvfestivalen 
menar att ett av vår tids växande 
hälsoproblem är att förmågan att 
koncentrera och fördjupa sig avtar 
på grund av det stora informations-
flödet och kraven på att hålla många 
bollar i luften samtidigt. 
 Konst- och musikupplevelser 
kan vara vägar till större harmoni. 
Precis som naturens stillhet – under 
Kalvfestivalen samlas allt på en och 
samma plats!

ANN-LouiSe KjeLLNeR

Musik med eftertanke

KALV

BLÅMÖGeL, camembert och caprin.
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Mjöbäcksbaren
Du & Jag

0325-344 44
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Är ni flera, 
lagar vi mera! 

 Ring för info. 

Mån–ons .............8–14.30 
Tors .................................8–20
Fre  ..................................8–21 
Lör–sön ....................14–21

 

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

Gno å Feja är din hjälp i vardagen
Erbjuder hushållsnära tjänster

Hej!
Vi är Din  flexibla

husleverantör från Mjöbäck. 

Vi gör det enklare för dig!

Se vad vi kan göra på

www.arvidhus.se Mjöbäck, tel. 0325-344 40

20-årsjubileum

MJÖBÄCK

MJÖBÄCK� I Västkuststugans ny-
renoverade bygghandel finns 
det mesta, både för hemmafix-
arna och för proffsen.

– Nu har vi i stort sett allt! Vi har 
dubblat sortimentet av skruv och 
spik, och utökat med verktyg och må-
larfärg. Tanken är att detta ska vara 
en byggvaruhandel för alla, med bra 
kvalitet till bra priser, säger Anders 
Selfors, vd på Västkuststugan. 
 Mitt under lågkonjunkturen pas-
sade Västkuststugan på att utveckla 
företaget. En del var renovering av 
byggvaruhandeln. I de ljusa nyreno-
verade lokalerna finns nu en utställ-
ning av tak, dörrar, fönster och panel. 

Här visas även utställningar av kök 
och badrumsinredningar.
 – Det är lättare att se hur det ser ut 
när det är uppsatt än att bara se det 
på bild, säger Anders Selfors.

Utställningskontor
Västkuststugan har även tidigare 
haft bygghandel i lokalen, men un-
der renoveringen har mycket ändrats. 
Lokalen har fått nytt tak, golv och 
väggpanel, samt helt nybyggda kon-
tor, som samtidigt är en utställning av 
panel, tak, dörrar och fönster.
 – Det var en gammal lagerlokal ti-
digare, det har blivit en väldigt stor 
skillnad efter ombyggnaden, säger 
Bengt Josefsson, ansvarig för bygg-
varuhandeln.
 Även öppettiderna har utökats. 

Numera har butiken lördagsöppet, 
och har även öppet en timme längre 
måndag till torsdag.  
 Personalen är nöjda med de för-
bättrade lokalerna.
 – Det har blivit jättebra, det är 
roligt att företaget vågar satsa på det 
här, säger Håkan Larsson.
 Invigningen prickades in under 
de första vårdagarna, sista veckan i 
mars, och nu har verksamheten varit 
igång i ett par månader och personal 
och kunder börjar bli hemtama i lo-
kalerna. För många kunder har det 
varit, i vårens byggartider. 
 – Mest snickare, men även en hel 
del privatpersoner, det är ju många 
som bygger altaner nu, säger Morgan 
Karlsson.

KatarIna Johansson

För både proffs och hemmafixare
Utökat sortiment i nyrenoverad bygghandel 

nyrenoVerad arbetsmIlJö. Morgan K�arlsson, Håkan Larsson 
och Johnny Johansson arbetar nu i nyrenoverade, fräscha lokaler. 

Foto: Västkuststugan

nöJda. Anders Selfors, vd på 
Västkuststugan, och Franz Patrna, 
produktionschef, är nöjda med  
att de nu har plats för utställning 
av kök och badrum i byggvaru-
handeln. Foto: katarina Johansson
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Öppettider:
Måndag - Torsdag 07:00-18:00
Fredag   07:00-16:00
Lördag   09:00-12:00

Västkuststugan Byggvaror  |  Öxabäcksvägen, Mjöbäck
Telefon: 0325-186 16  |  E-post: vksbyggvaror@vastkuststugan.se  |  Hemsida: www.vastkuststugan.se

Utställning av:
Fönster  |  Kök  |  Badrum  |  Dörrar  |  Verktyg  |  mm

Byggvaruhandel för alla!
Byggproffs som privatperson.

Byggvaro
r

Byggvaro
r

PRISER SOM TÅL ATT JÄMFÖRAS
VÄLKOMNA!

Mjöbäck �Tobias Andreasson och 
Johanna Gustafsson på gården 
Snärsbo har många olika sträng-
ar på sin lyra: Skogskörning 
med häst, seldonstillverkning, 
inkörning av hästar och körkur-
ser. De har nyss byggt nytt stall, 
och i sommar drar de igång gui-
dade turer med häst och vagn.

– Tanken är att plocka fram värdet 
som finns här och kunna dela med sig 
av det, säger Tobias Andreasson.
 Tobias är i grunden skogsentrepre-
nör och kör under vintern i skogen 
med sina hästar. För att komplettera 
verksamheten planerar han och sam-
bon Johanna Gustafsson nu att köra 
guidade turer med häst och vagn un-
der sommaren, när det är mindre att 
göra i skogen. De tror att nutidens 
människor har ett behov av att kom-
ma ut i naturen:
 – Det är rätt mycket stress i da-
gens samhälle, och naturen har en 
läkande effekt. Att komma ut mitt 
i naturen med en kaffekorg och lite 
historieberättande bör vara rätt av-
stressande, säger Tobias.
 Och det finns många gamla skrö-
nor att berätta om området runt 
Snärsbo. Om backstugusittare, Olaus 
stuga och Gubben Kultin, för att bara 
nämna några exempel.

 – Det är inte så länge sedan livet 
såg helt annorlunda ut. Man behöver 
inte ens gå 100 år tillbaka i tiden. 

Byggt nytt stall
På Snärsbo har Johanna och Tobias 
ett sextiotal nötkreatur av köttras, 

sex tackor, sju egna arbetshästar samt 
en hingst på station för betäckning. 

De ordnar även körkurser och in-

körningar i sitt företag Snärsbo’s 
Hästtjänst.
 – Vi satsar rätt brett kan man säga, 
säger Tobias.
 Nu har paret just byggt ett nytt 
stall, dels för sina egna hästar, och 
dels för de hästar de kör in.
 – Tanken med den här investe-
ringen är att slippa ta så mycket tjänst 
utanför gården, säger Tobias.
 Tobias deltar även på olika show-
er med hästarna, tillsammans med 
Linus Elmelid. De kör ungersk post 
och spannkörning, och har upp-
trätt runt om i Sverige. Globen, 
Scandinavium, Åre, Malmö och 
Norrköping är bara några av de plat-
ser där man kunnat få ta del av deras 
körskicklighet.
 – Det är roligt att visa vad man 
kan göra med välhanterade hästar 
och sunt bondförnuft. Nu närmast 
ska vi till Axevalla i början av juni, 
de räknar med 25 000 åskådare på 
tre dagar. 

Syr seldon
Johanna arbetar 75 procent utanför 
gården, men deltar även hon i lant-
bruket. Dessutom syr och renoverar 
hon seldon.
 – Det är ett fritidsintresse som 
blivit större. Jag gör allt vi använ-
der på gården, och syr även på be-

Häst och vagn, gamla skrönor  och en kaffekorg 
Johanna och Tobias vill hjälpa människor att stressa av

lever på GårDen. Tobias �Andreasson �och �johanna �Gustafsson �satsar �på �sin �verksamhet �på �gården �
Snärsbo. �Nu �har �de �byggt �ett �nytt �stall, �där �clydesdalehingsten �Dillars �cracker �nu �delar �utrymmet �med �går-
dens �sju �egna �arbetshästar, �och �de �hästar �som �kommer �till �gården �för �att �köras �in. � Foto: katarina johansson
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Vi har hyreslägenheten du söker!

Solidhus erbjuder dig en
bostad i enfamiljshus, radhus,

parhus samt flerfamiljshus
i trivsamma miljöer.

ETT FASTIGHETSBOLAG I MJÖBÄCKSGRUPPEN

Tfn 0325- 61 82 50    Fax 0325-61 82 59
www.solidhus.se

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

www.steriks.se

Tak i generationer
Mjöbäckspannan 
blir S:t Eriks

Häst och vagn, gamla skrönor  och en kaffekorg 

Tobias och Rask i våR-
bRukeT. 

Foto: katarina johansson

lädeRaRbeTe. Johanna syr och renoverar seldon, både till gårdens 
hästar och på beställning. Även fårskinn från gårdens får kan beställas.

ställning.
 Johanna och Tobias har två små 
barn, och man kan undra hur de hin-
ner med allt. Men de trivs bra med 
livet på gården.
 – Det är varierande, och man får 
vara med om naturens alla skiftning-
ar. Jag avundas inte dem som står 
inne och jobbar och tittar ut genom 
ett fönster. Även om det är kusligt 
en regnig dag på hösten så njuter 
man desto mer en solig vårdag, sä-
ger Tobias.
 Att köra med hästar i skogen lå-
ter lite gammaldags?
   – Folk tror att det är så dyrt, men 
det har hänt mycket, med innovatio-
ner på redskapen. Det blir bara fem 
till tio procent dyrare, och på vissa 
skiften kan det till och med löna sig. 
Och så får man räkna in miljöaspek-
ten. Efter stormarna har det blivit fler 
som tycker att man bör gå fram var-
sammare. Och större maskiner och 
hästredskap kan komplettera varan-
dra i skogen. 

kaTaRina johansson
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0325-186 80
furulids-snickeri@telia.com

Tillverkning av 
väggelement

Åkeri för Mjöbäcks-
gruppen m. fl. 

Välkommen in till oss i serviceverkstaden. 
Vi reparerar lastbilar, traktorer m.m.

Vi hjälper dig! Ring 0325-340 95.

Furulids Serviceverkstad

Vi ses på Hagalund!
Måndag 31 maj Allsång 

kl 19.00 Hagalundsbandet spelar. Henry Augustsson från 
Radio Sju gästar oss.

Måndag 14 juni Allsång 

kl 19.00 Hagalundsbandet spelar. CAB gästar oss.

Lördag 28 augusti Knytkalas 

kl 19.00. ”Alla två” spelar upp till dans. Inträde 120:- 
Anmälan betalas sen. 20 aug genom bg 5818-0571. 18 års gräns.

Mjöbäcks Byalag

Sommarkafé

Välkommen! • Mjöbäcks  hembygdsförening

Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck
Onsdagarna 7, 14, 21 och 28 juli kl. 18-20
Servering, visning av samlingar, utställningar och lotteri.

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

Ett riktigt lackskydd. Grundteknik

Husgrunder
Murning
Gjutning

0703-25 87 80

Mjöbäck� Carina Lundin driver städ-
företaget Gno å Feja i Mjöbäck. 
Och hon trivs med sitt yrke: – Jag 
har alltid tyckt det varit roligt både 
att städa och att jobba med män-
niskor, så jag är väldigt nöjd med 
mitt val.

Carina Lundin har drivit Gno å Feja 
sedan hösten 2008. Och en sak vill 
hon göra klart när det gäller hushålls-
nära tjänster: 
 – Det här de säger om att det bara 
är höginkomsttagare som anlitar 
städhjälp, det stämmer inte!
 Carinas kundkrets består istället 
mest av pensionärer, men hon jobbar 
även med flyttstädningar och med 
dödsbon. Hon är utbildad underskö-
terska och har tidigare bland annat 
drivit pizzeria, arbetat i affär, inom 
barnomsorgen och hemtjänsten.
 – Jag har gjort det mesta, men all-
tid jobbat med människor och tyckt 
det varit roligt.
  Det var när Carina arbetade inom 
hemtjänsten som hon såg att det be-
hövdes ett komplement:
 – Att de äldre ska få gjort alla sa-
ker de gjort tidigare men som de själ-
va inte längre klarar av, många vill 
ju bo kvar i sina hus så länge som 
möjligt.

 Och det behöver inte bara handla 
om städning: 
 – Jag gör nästan allt, bara jag kla-
rar av det. Hos en äldre dam började 
jag med att tvätta lakan och hänga ut 
på tork. Hon var överlycklig, för det 
var flera år sedan hon kunde hänga 
tvätten ute. En annan dam ville att 

jag skulle baka en sockerkaka. Hon 
sa: ”Jag kan köpa kakan – men inte 
lukten!”.

RUT-avdraget viktigt
Carina driver företaget utan anställ-
da. Det har flera orsaker:
 – Mina kunder vill ha tryggheten 

att det är samma person som kommer 
varje gång. Det är synd om många 
äldre, som har så många olika perso-
ner som kommer till dem. Dessutom 
är det svårt att anställa någon, för 
det blir lite hattigt med tiderna, två 
timmar här och tre timmar där. Men 
många gånger skulle jag behövt nå-
gon mer, för jag jobbar mer än jag 
skulle.
 Carina tycker att det är konstigt 
att inte fler yngre, som har fullt upp 
med jobb och barn, anlitar hushålls-
nära tjänster.
 – Man vill kanske inte släppa in 
någon i sitt hem, men jag har inget 
intresse av att plocka i människors 
privata saker, och dessutom har jag 
tystnadsplikt. Det skulle ju inte vara 
bra för mig heller att gå ut och tala om 
var jag varit och hur det såg ut.
 RUT-avdraget är viktigt, säger 
Carina. Om det slopas kommer det 
bara att bli höginkomsttagarna som 
har råd med hushållsnära tjänster. 
Och hon har svårt att förstå pigde-
batten:
 – Jag tycker man ska se det som att 
man utför en tjänst, samma som en 
frisör, en massör eller en fotvårdare. 
Om jag dammsuger eller klipper hår 
spelar ju ingen roll!

KaTaRina JOhanssOn

Carina trivs med att gno och feja

sTädaR GäRna. carina Lundin tycker det är roligt att städa, och fast 
hon arbetar med det i sitt företag städar hon gärna hemma också: – Fast 
jag har inte lika mycket tid nu, när jag jobbar så mycket.

Foto: katarina johansson

Carina 
Lundin
Bor: Mjöbäck
Familj: Man och fyra barn
Gör: Driver städföretaget Gno 
å Feja 
intressen: städa, måla porslin, 
scrapbooking, familjen
Vad krävs för ditt yrke? – 
Man måste ha ordningssinne 
och disciplin, och vara effektiv.
Fördelar med yrket: – Det 
finns jättemycket fördelar! 
Flexibiliteten, kundkontakten, 
man träffar många nya männis-
kor, och det ger så mycket att se 
glädjen det ger. 
nackdelar: – Det finns inga! 
jo, kanske att det är lite slitsamt, 
det sliter på ryggen.
Bästa städtips: – jag använ-
der mest vanlig såpa, diskme-
del och mirakeltrasor, det räcker 
långt. jag är inte mycket för star-
ka medel eller engångstrasor.

FaKTa

Allt
inom glas!

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



Livsrum och känsla

www.vastkustvillan.se  ●  0325-186 00

www.borohus.se  |  0325-186 20

Hem för din livsstil
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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 
I direkt anslutning till butiken finner du Paroy tankstation för bensin och diesel.  
Alla bankkort och Paroykort 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 till Monicanders  på en gourmetvandring i butiken hälsar Liselotte, Göran,Christina, Jan-Anders och Monica

Må–to  9–18
Fredag  9–19
Lördag  9–14

Monicanders
Mjöbäck 0325-340 04

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Mjöbäck �Vällagad husmans-
kost, lagad från grunden. Det är 
recept för Marie och Mikael på 
Mjöbäcksbaren Du & Jag.

Marie Terol tog över Mjöbäcksbaren i 
december förra året. Då hade restau-
rangen varit stängd i tre månader, och 
det var mycket uppskattat av kun-
derna när verksamheten drogs igång 
igen. Och receptet för att driva en res-
taurang är enkelt: Vällagad mat! 
 – Vi försöker laga allt från grun-
den, och vi har fått cred för det av 
våra kunder. Det är roligt att höra! sä-
ger Marie och hennes sambo Mikael 
Henriksson, som också jobbar på res-
taurangen. 
 Till och med en så tidskrävande 
rätt som pannkakor är hemlagad:
 – Då lagar vi på 27 (!) ägg. Vi bör-
jar klockan nio och är färdiga lagom 
till lunch...
 Mjöbäck är rikt på företag, och 
de anställda där är basen i restau-
rangens verksamhet, men en skylt 
ute vid vägen ska locka även förbi-
passerande till restaurangen i som-
mar. Och Marie och Mikael tycker 
om att skämma bort sina kunder med 
något extra ibland:

  – Vi gör lite tårta eller fikabröd 
till efterrätt de dagar vi har tid. Men 
jag hörde när stamkunderna diskute-
rade hur mycket de gått upp i vikt, så 
vi kanske inte ska göra så mycket så-
dant, säger Marie med ett leende.

Delat upp arbetet

Måndag till fredag serveras frukost 
och lunch, och från torsdag kväll till 
söndag är det pizza som gäller. Men 
det tog ett tag innan pizzan kom på 
menyn. Först ville Marie och Mikael 
träna på att få till dem på rätt sätt.
 – Det är roligt att laga pizza – men 
svårt. Vi var ute på internet och le-
tade tips, men det verkade hemligt 
allting. Men Liselotte i affären har en 
syster som har pizzeria i Italien, hon 
har varit här och tipsat oss.
 Marie och Mikael fick kläm på 
pizzabakandet, och har satt ihop en 
pizzameny med både klassiker och 
egna recept, som deras personliga fa-
vorit: Gorgonzolapizzan med vitlök, 
bacon, gorgonzolaost, champinjoner 
och oxfilé eller kyckling.
 Paret har delat upp arbetet i restau-
rangen: Mikael bakar pizzor, Marie 
gör deg, svarar i telefon och lägger 
upp strategin.
 – Och det där åbäket med lysande 
siffror som står där, det är jag inte 
mycket för, säger Mikael och pekar 
på kassaapparaten.

 Det är mycket jobb med en res-
taurang som är öppen alla veckans 
dagar, men Marie och Mikael trivs 
med arbetet:
 – Det roligaste är när folk kom-
mer och säger: ”Åh, vad gott det var!” 
säger Marie.

katarina Johansson

Du & Jag satsar på hemlagat

gillar sitt Jobb. Marie �Terol �och �Mikael �Henriksson �på �
Mjöbäcksbaren �Du �& �jag �trivs �med �att �driva �restaurang: �– �Det �blir �
många �timmar, �men �det �är �roligt �och �omväxlande! �  FOTO: JONATAN RIBERTH 

Filmjölksbröd
– Ett smidigt bröd, bara att blanda 
ihop, behöver inte jäsa. Gott till 
soppor! säger Marie Terol.
ingredienser:
1 liter filmjölk
1,5 tsk bikarbonat
2 dl mörk sirap
2 tsk salt
420 g vetemjöl special
180 g grahamsmjöl
120 g grovt rågmjöl
1 dl solrosfrön
1 dl linfrön
1 dl russin
1,5 dl hackade nötter

Blanda filmjölk, bikarbonat och 
sirap, rör ner resterande ingredien-
ser. Arbeta försiktigt ihop en deg. 
fördela i två smorda formar (1,5 
liter). Grädda i 175 grader i cirka 
en timme, prova med sticka. Låt 
svalna innan brödet stjälps upp.

RECEPT

matTrivsam 
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Välkommen till 
Vår fyndbutik!

www.citylook.se • Mån–fre 8.00–17.00
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Välkommen till ett boende hos oss

Kontakta oss för information och visning. 
Vi finns på nätet www.svenljungabostader.se 
Besöksadress: Boråsvägen 11 i Svenljunga 

Telefon 0325/ 61 90 90

Hillared

Östra Frölunda

Svenljunga

Vi har praktiska och välplanerade 
lägenheter på sju orter i kommunen.

Hjärtligt välkomna! Inger

Mårdaklevs 
klipp- och hälsostuga 

PresenttiPs  
Har även försäljning av 

Rapsodine rapsprodukter och 
magnetsmycken Energetex.

Vi finns nu i gamla affären 
för att få lite mera plats för 
pedikyr, manikyr och 

ansiktsmassage. 
Bokas på övrig tid.

F r i s ö r e n  F ö r  h e l a Fa m i l j e n 
Dropp in tisdagar och torsdagar mellan kl 10-14

Övrig tid ring 0325-509 10, 0706-500 450

mårdaklev� Efter många yrkes-
år i stora hotell både i Sverige 
och utomlands hittade Bosse 
Modigh och hans fru Eva sin 
dröm i anrika och kulturmin-
nesmärkta Klevs Gästgiveri. En 
unik miljö som de vårdar med 
varm omsorg.

 – Nu lever jag i min dröm, säger 
Bosse och berättar om restaurang- 
och hotelltraditionen i familjen och 
hur han levt i branschen sedan barns-
ben.
 Sin egen karriär började han som 
köksmästare på Billingehus i Skövde. 
Sedan blev det andra hotell, bland an-
nat hotell Riverton, men då på mana-
gementnivå och långt från köket. På 
den banan bar det också av till både 
Danmark och England, men nu har 
han hittat hem.
 – Vi har en privat bostad på andra 
våningen och att kunna sitta på bal-
kongen och dricka mitt morgonkaffe 
med landsbygdens lugn omkring mig, 
det är sanslöst skönt! säger han.

Närproducerat
Ryggraden i verksamheten är för-
stås golfklubben. Ätradalens golf-
bana ligger alldeles tvärsöver vägen. 
Själva gästgiveribyggnaderna ägs av 
Stiftelsen Klevs Gästgivargård, en 
enligt Bosse, framåt och alert stif-
telse. 

 Hela platsen med sina byggnader 
är från 1600- och 1700-talen och var 
från början en livaktig tullstation.
 – Byggnaderna har hållits i gott 
skick och själva gästgiveriet är fan-
tastiskt. Precis lagom patina, prydligt 
och väl underhållet utan en massa 
nytt och överarbetat. Inget nytt, men 
heller inget förfall, säger Bosse när vi 
slagit oss ner i det inre rummet med 
utsikt över golfbanan med kyrkan i 
bakgrunden.
 Närproducerat är ett honnörsord 
för Bosse. Så nära och så färskt det 
bara går.
 – Både nöt- och fläskkött kom-

mer från gårdar i bygden, precis som 
grönsaker och potatis. Mycket odlar 
vi också själva. Fisken däremot får 
vi köpa i Göteborg, men brödet ba-
kar vi själva.
 En assiett med det alldeles nygräd-
dade hälsobrödet ställs fram på bor-
det. Ett fantastiskt gott bröd, som 
alltid ingår i gästgiveriets måltider 
och som Bosse gärna delar med sig 
receptet till.

Gästrum och byakrog
När Bosse och Eva fått gästgiveriet 
som de ville ha det, började de titta 
efter utvecklingsmöjligheter. Inför 

sommaren har de inrett ett antal gäst-
rum och startar också sin byakrog i 
en av gårdens andra byggnader. 
 – Själva huset är byggt på 1600-ta-
let och byakrogen är oförändrat se-
dan 1700-talet, säger Bosse och vi-
sar runt.
 En gammal skänk har fått bli bar-
disk, möblerna är udda och varieran-
de. Hit kan man komma för att um-
gås och få något enkelt i magen.
 – Det är kanske inte alltid man 
känner för att sitta ner vid bord med 
vita dukar.

 Från byakrogen passerar vi rum-
met som ska bli kaffeservering med 
kakbuffé och därifrån kommer vi in 
i de pittoreska och fräscha gästrum-
men med sina enorma golvplankor.
 – Eftersom huset är kulturmin-
nesmärkt har vi inte fått ändra nå-
gonting. Det var bara att ladda med 
såpa och skurborste! säger Bosse och 
visar stolt på rariteten i ett av rum-
men. En lavoar från Amerikalinjens 
m/s Gripsholm!
 Så hörs stegen på grusgången. Ett 
hungrigt golfsällskap är på väg.
      ANN-LouiSE KjELLNEr

Fann sin dröm i Klevs Gästgiveri

FANN SiN DrÖM på klevs Gästgiveri gjorde Bosse modigh, ny krögare 
sedan årsskiftet.

Foto: viavinga oMTANKE. Glasögon att låna lig-
ger bredvid matsedlarna.

KAFFET serveras självklart i kanna.

Hälsobröd från Klevs 
Gästgiveri
Ugn 175° - baktid 75 minuter

Ingredienser:

2 dl grahamsmjöl 
3 dl rågsikt
2,5 dl havre- eller rågkross
1,75 dl rågmjöl
2,5 dl vetegroddar
5 dl vetemjöl
2 tsk salt

Allt blandas i en bunke

1 l filmjölk
2 dl mörk sirap
5 tsk bikarbonat

röres i mjölblandningen och för-
delasi tre avlånga brödformar.

RECEPT

matTrivsam 
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Vill du veta mer?  www.sv.se/sjuharad 
Mark 0320-109 39 • Svenljunga/Tranemo 0325-103 83

Gå en kurs på hemmaplan!

Tyska

MoTorsågskurs

Chokladprovning
sCrapbooking

akvarell

buggkurs

vävning
daTa/inTerneT

Tovning

afTernoon Tea

Min Mobil

MaTlagning för singlar

TillsaMMans i 
Trivselbygden

OBS! Ekomuseets dag 
30 maj och 25 juli

mårdaklev� Det är tidig fre-
dagsmorgon i slutet av april.  
Carsten Yde har just välkom-
nat Welther Gyldenlöve och 
Flemming Jarläk med sönerna 
Jarl och Holger. Kanoterna har 
Carsten på släpkärran och pack-
ningen har gästerna redan burit 
ner till strandkanten.

Platsen är Södra Svansjön i Götshult 
utanför Kalv. Sjön har förbindelse 
med både Kalvsjön, Ätran och sjön 
Fegen med hela sitt system av bisjö-
ar. En perfekt plats att börja sin ka-
notutflykt.
 Welther är en gammal bekant 
till Carsten och var en av hans all-
ra första gäster när han startade 
Svenskkanoferie i slutet av 1970-ta-
let.
 – Sedan dess har jag varit här två 
till tre gånger om året, förkunnar 
Welther glatt. Welthers son, Jarl, 
har också varit med någon gång 
förut, precis som Flemming. Men 
för Holger är det premiär och spän-
ningen är stor. Han vill inget hellre 
än att komma iväg!

Upplevelse som inte är dyr
Naturen och ron är det som lockar 
Welther tillbaka gång på gång. Flera 
gånger har han haft ungdomsgrup-

per med sig.
 – Jag vill visa dem att det går att 
få fina upplevelser utan att det kostar 
mycket pengar, säger Welther.
Och Welther är inte ensam om att 
komma tillbaka. Ungefär 80 procent 
av Carstens 3 000 gäster årligen gör 
så. Danskar och tyskar mest, men 
också alltflera svenskar.
 – Jag tror kanske svenskarna är 
lite rädda för att jag är dansk, de tror 
inte de ska förstå vad jag säger, säger 
Carsten med ett varmt leende och på 
en mycket begriplig dansk-svenska.
Kanotgästerna, det finns kajaker ock-
så, tar oftast en tur på några dagar. 
Paddlar sig genom de fina sjösyste-
men, slår läger vid någon av läger-
platserna, lagar sin mat och njuter av 
stillheten. Och apropå lägerplatser, 
Carsten knallar iväg mot bilen, han 
har glömt ge gästerna sina biljetter. 
Biljetter som ska lämnas till de mark-
ägare som svarar för lägerplatserna de 
väljer att övernatta på. Markägarna 
får sedan betalt av Carsten.

Väder och humör bestämmer
Så, kanoterna är på plats i vattnet 
och grabbarna börjar genast lasta i 
packningen. Jarl kollar extra noga 
att både boken och chipsen är med. 
De tar på sina flytvästar och ropar 
på papporna att komma – det är dags 

att ge sig iväg!

 I tre dagar ska sällskapet vara bor-
ta, det är det enda de har bestämt. 
Sedan får väder och humör bestäm-
ma resten.
 – Tre dagar räcker den här gång-
en, vi måste tänka på de små, säger 
Welther som är en inbiten natur-
människa och gärna är borta myck-

et längre.

Vi ser dem paddla iväg allt längre 
bort.
 – Visst är det märkligt, det är 
nästan alltid fäder och söner, säger 
Carsten. 
 – Ibland är det förstås döttrar ock-
så och ibland hela familjer, men är 
det en förälder ensam är det alltid 

papporna. Kanske är mammorna i 

Ullared och handlar, skrattar han 
och de paddlande gästerna försvin-
ner ur sikte.

Ann-LoUise KJeLLner

nATUren oCH ron är det bästa med paddelutflykten tycker fr v 
Welther Gyldenlöve med sonen Jarl och Flemming Jarläk med sonen 
Holger. Foto: viavinga

HeJ Å HÅ! Jarl och Holger får hjälp av Carsten Yde att bära kanoterna till sjön.

BärHJäLp. Tur att man slipper 

bära hela vägen tycker Jarl och 

hivar upp sin tunga ryggsäck på 

ryggen.

proVTUr. Flemming Jarläk och sonen Holger tar ett 

provvarv innan det bär iväg på allvar.
BoKen oCH CHipsen. då är nog allt med!

CArsTen YDe. Han driver sedan över 30 år Svenskkanoferie i mårdaklev.

www.mjobackssparbank.se · 0325-327 00

Mjöbäcks Sparbank

Vi bryr oss särskilt om våra 

barn och ungdomar 
från nyfödd till student med flera bra 
erbjudanden.

De har semester med flyt
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Tel. 0325-502 08 • 070-671 62 24

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB

Skyltar
Dekaler
Magneter

Öppet i sommar:
Vardagar kl. 13–18 • Lördag och söndag kl. 10–14

Med reservation för en del helger och semesterdagar.

Ring för info. 0325–501 33 alt. 073-064 08 26

Violas Hantverksstuga
Källäng, Kyrkbyn, Mårdaklev

mårdaklEv� I flera år har Sammy 
och Ute Born haft sin antik- och 
kuriosahandel i Mårdaklevs 
gamla kvarn med anor från 
1600-talet, där man sommar-
tid även har café. I år har paret 
också tagit över den nedlagda 
Ica-affären och fått en riktig bu-
tikslokal.

– Det känns jättebra, säger 
Sammy.
 De tidigare lokalerna har mest va-
rit som lagerutrymmen där det varit 
både tungt och svårt att få fram det 
kunderna varit intresserade av.
 – Vi har naturligtvis haft en del 
i kvarnens café också, men då har 
våra gäster mest betraktat sakerna 
som en del i inredningen, inte som 
att de var till salu.
 I de nya lokalerna är utställningsy-
torna generösa och i bakomliggande 
lager kan Sammy lätt lasta och lossa 
och även arbeta med större möbler. Ja, 
lokalerna är till och med så stora att 
man kan rymma en hyresgäst, näm-
ligen frisören Inger Johansson, som 
driver Klippstugan i Mårdaklev.
Ute, som sköter mycket av företagets 
administration, är minst lika glad 
som Sammy åt förändringen.
 – Nu får jag ett riktigt kontor och 
behöver inte sitta hemma med mitt 
arbete, säger hon och tycker att med 
kontoret hemma har hon aldrig kun-
nat känna sig riktigt ledig.
 – Det ska bli skönt att kunna stänga 
dörren till kontoret och få känna att 
nu är arbetet slut för idag.

Behåller bensinförsäljningen
Sommarlivet i den pittoreska kvar-

nen, med caféet, kakorna, pajerna, 
bamseglassarna och kuriosasakerna 
kommer att utökas med lite loppis, 
nu när det inte längre blir lika trångt. 
Dessutom hoppas Sammy att det re-
dan under maj blir klart med att köra 
igång bensinförsäljningen igen.
 – När livsmedelsaffären var igång 
sålde de också bensin, hela utrust-

ningen finns kvar och i mitten av 
maj ska allt vara klart och man kan 
återigen tanka i Mårdaklev, sä-
ger  Sammy.
Från och med i år ingår Mårdaklevs 
kvarn antikt café & kuriosa också i 
Ekomuseum nedre Ätradalen.

Ann-LoUISe KjeLLner

Ica-affären som blev 
antik- och kuriosahandel

SAMMY oCH UTe Born driver mårdaklevs kvarn och har nu också ta-
git över f d Ica-affären för sin antik & kuriosahandel.

Foto: ViaVinga

mårdaklEv� när man i någon de-
likatessbutik, gårdsbutik eller 
konditori får syn på Vildvuxet & 
Hemgjorts produkter, eller träf-
far Ulla-Britt Bengtsson själv på 
någon marknad, vet man att det 
alltid finns nya smaker att upp-
täcka. De annorlunda och udda 
smakerna har blivit Ulla-Britts 
signum.

Företagssamhet, nyfikenhet, expe-
rimentlusta och en del slump var 
upptakten till vad som kom att bli 
Ulla-Britts företag Vildvuxet & 
Hemgjort.
 – Det började 1993 på Klevdagens 
marknad. Jag tömde min frys på 
skogshallon, björnbär och jordgub-
bar, gjorde sylt. Allt tog slut, berät-
tar Ulla-Britt.
 Hon gjorde ny sylt inför Överlida 
marknad och samma sak hände där. 
Sedan rullade det bara på. Ulla-Britt, 
gjorde marmelader och prövade andra 
bärsorter och nya spännande smak-
sättningar. Jordgubbsmarmelad med 
grönpeppar, limemarmelad med chi-
li, rosenmarmelad, rödbetsmarmelad 
och blåbärsmarmelad med choklad, 

för att nämna några. 
 – Udda smaker har blivit poängen 
i min affärsidé, säger Ulla-Britt och 
berättar hur en smak ger upphov till 
en annan.
 – Kan jag göra så här, tänker jag 
att jag nog kan göra så här också och 
så testar jag. För det mesta blir det 
helt ok.
 Ibland kan en ny smak rent av vara 
resultatet av ett misstag, som med ra-
barbermarmelad med vanilj.
 – Jag överdoserade, gjorde fel och 
tog matskedar av vanilj istället för 
teskedar och då blev det en riktig 
försäljningssuccé!

Givande samarbete
Med åren som produktionen växte 
var det inte längre möjligt att plocka 
alla bär själv.
 – Nu köper jag en del via grossis-
ter, men björnbär, rosor, fläder och 
skogshallon plockar jag fortfarande 
och sedan samarbetar jag med någ-
ra gårdsbutiker i trakten där jag kö-
per av det de odlar, gör marmelad 
och sylt, som de sedan köper tillbaka 
till sin butik. Ett nätverkande inom 
7-häradsmat.

 I närområdet finns Ulla-Britts 
produkter att köpa hos bland annat 
Klevs lanthandel vid gästgivargår-
den, hos Ulfshed i Östra Frölunda 
samt hos ICA i Svenljunga.  Tidigare 
hade Ulla-Britt själv också en egen 
försäljningslokal, men det går fortfa-
rande att ringa henne och bestämma 
tid för att handla direkt.

Ann-LoUISe KjeLLner

Annorlunda smaker hos Ulla-Britt

PÅ MArKnADer får Ulla-Britt 
Bengtsson veta vad kunderna 
tycker om hennes nya smaker.

Foto: ann-louise kjellner

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

Vi har kontantköpare
från hela världen!

Vi söker gårdar, skog, villor och torp.

Välkommen till 
Klev, Mårdaklev!
Hembygdsgård  •  Museilanthandel 

Hantverk Trädgård  •  Promenadstigar
Hembygdsgårdens/Lanthandelns öppettider:

Söndagar 16/5–15/8 kl. 14–17  •  Dagligen 5/7–7/8 kl. 12–17
Grupper välkomna även andra tider efter ö.k. på tel. 0325-500 88.

MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

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

Bo på golfbanan
Övernattning i 4-bäddsstuga

Eluttag för husvagnar finns

Från 355:- 
inkl. GreenFee

Greenfee 290:- Golfpaket från 355:-

i Mårdaklev
Ätradalens GK

 TA
CHANSEN!

Grönt kort-kurs +  
årsavgift 2.900:-



Älekulla

Gamla gångbron
Älekullas bokstav finner du vid en myck-
et gammal gångbro över Skållaredsån i 
Skållared. Bron har medletida anor. ett 
markerat motionsspår passerar idag över 
bron.

För att enklast hitta till bron (ock bokstaven) kör man in vid 
Skållared mot Gäddarp. Skållared ligger utmed vägen mel-
lan Torestorp och Älvsered ca 0,8 km NNO från Älekulla kyr-
ka. Man kör 100 m in på Gäddarpsvägen. Bil kan parkeras 
på vänster sida om vägen, ett tiotal meter framför den gamla 
väg som leder ner till Skållaredsån och gångbron.  

Från Gäddarpsvägen är det ca 100 m att gå 
ner till ån. Vid ån har förr funnits ett vat-
tendrivet sågverk och ån delar sig i flera 
olika fåror vilket skapar en vacker och rogi-
vande stämmning till platsen. Bänkar finns 
att fika vid. För den med spring i benen 
rekomenderas en promenad längs mo-
tionsspåret över bron och upp till Älekulla 
kyrka. Spåret passerar även ”kal i Boas” 
dynamitkällare. 

HåckSVik

Påarps Gård
På idylliska Påarps Gård finns en nyrenove-
rad restaurang med fullständiga rättigheter, 
pub och äventyrsaktiviteter i olika svårhets-

grad. Här finns stug- och rumsuthyrning, 
naturcamping   och mycket mycket mer. 

Fiskesugen? Här erbjuds fiske för allt från 
den inbitne fiskaren till den glada amatören.

X 63 54 009   Y 13 43 304

ÖXaBÄck

Brokvarn
Brokvarn är återställt till ett fungerande 
gammalt sågverk och det går även att 
mala mjöl, det finns även anlagda spång-
ar som tar dig på en tur i omgivningen.

ÄlVSered

Ulvanstorps 
Tunnbrödsbageri
ett utflyktsmål i storslagen, vacker natur. 
du kan baka ditt eget tunnbröd eller njuta 
något av kaffestugornas godbitar. du kan 
bada i tunna mitt inne i djupa skogen och  
övernatta i vårt vandrarhem.

www.ulvanstorps.se

ÖStra FrÖlunda

Kindahus fästning
resterna av kindahus fästning ligger på en halvö 
bildad där lillån (kalvån) har sitt utflöde i Ätran 
kindahus var på 1300-talet en stor anläggning, ett 
av Sveriges södra fästen mot danmark ca. två mil 
från gränsen. kvar att se numera är resterna av 
vallgravar, alla byggnader är borta sedan länge.

(Mer information finns på skylt vid kindahus.)

X: 6359986   Y: 1333216

MårdakleV

Klev
klev är inte ett besöksmål, utan fyra! 
Golfbanan, en av Sveriges vackras-
te. anrika klevs gästgiveri med utsökt 
god mat. den fantastiska utsikten från 
klevaberg, och Hembygdsgårdens lant-
handel där kan du köpa karameller i strut, 
lotter och slöjd i en gammaldags miljö”

WGS 84: n57° 15.302’ , e12° 59.031` 

Ordjakten
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– med Kringlan
Gör en tur runt i trivselbygden! På var och ett de elva besöksmålen här nedan finns en bokstav gömd. 
Samla bokstäverna – bilda ett ord – lämna in din talong på Mjöbäcks Sparbank och vinn fina priser! 

HolSljunGa

Predikostenen i 
Holsljunga

Predikostenen strax utanför Holsljunga 
var samlingsplatsen för de ”hoofianer” 

som följde  jacob otto Hoof (1769–
1839), Hoof var präst och komminister 

i Svenljunga  församling 1803-1839 och 
efter en omvändelse 1808, blev han om-

talad som väckelsepredikant.

n57.425142°
e12.941011°
6370250.00
1327955.00

kalV

Backa 
Loge

café och pensionat 
vid Fegen. Vår bok-
stav hittar man om 
man äter våfflor på 

terrassen.

ÖVerlida

Toppstugan
toppstugan är Överlidas högst blägna ut-
flyktsmål med bedårande utsikt över tre 
sjöar. Här finns grillplats och en stor altan 
där du har möjlighet att inta medhavd fika. 
Platsen är också start för Överlidas elljus-
spår, som har slingor av olika längd.

rt90:6363242   1325069
SWereF99:6359542, 373561
WGS 84:n 57° 21.669’, e 12° 53.882’
57.36115, 12.89803

ÖVerlida

Trivselbygdens egen bank
Behöver du göra ett kontantuttag eller låna en slant 
till drömboendet i trivselbygden? kom in till oss på 
Mjöbäcks Sparbank. Se även utlottningspriserna  
i vårt skyltfönster. Vi ligger mitt i Överlida!

rätt svar är...

när du hittat alla 11 bokstäverna ska dessa bilda ett ord. klipp ut talongen och lämna in den till Mjöbäcks Sparbank i Överlida  
senast 31 augusti, så får du en present. du kan också skicka in talongen till: Mjöbäcks Sparbank, Box 4025, 512 04 ÖVerlida,  
så får du din present per post. Vinn ÄVen Fina PriSer i Vår utlottninG! Priserna sponsars av bygdens egen bank – Mjöbäcks Sparbank.

namn

adress

telefon

Ordjakten

10 b

10 a

7

MjÖBÄck

Tokabo Hembygdsgård
i Mjöbäck finns tokabo Hembygdsgård med hus från 1700-talet på 
gården. detta hus är det äldsta i Mjöbäck.  Huvudbyggnaden är från 
1860. På gården finns samlingar från tre generationer träsnidare.

Vägbeskrivning: Från väg 154 sväng av mot Mårdaklev, kör ca 600 m 
och ni är framme.
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MAJ
söndAg 30 MAJ
Holsljunga  Ekomuseets dag, 
Gräne Gruva. Guide finns 14.00 
–16.00
Mårdaklev  14.00 – 17.00 
Ekomuséets dag. Öppet hus, Klev. 
Mårdaklevs naturskyddsförening.

MÅndAg 31 MAJ
Mjöbäck  19.00 Allsång. 
Hagalundsbandet spelar. Vi gäs-
tas även av Henry Augustsson, 
Radio7. Inträde 40:-

JUnI
OnsdAg 2 JUnI
öxabäck  19.00 Fotboll på 
Hagavallen. Div 5 södra. 
Öxabäcks IF–Kindaholms FF.

fredAg 4 JUnI
Älekulla  19.00 Fotboll på 
Äbyvallen. Div 4 södra. TÄFF–
Grimsås IF.

LördAg 5 JUnI
Holsljunga  14.00 –16.00 Öppen 
Stuga, Högelycke. Kaffeservering 
och kakbuffé, Kinds folkdanslag 
dansar 14.30.  
Holsljunga hembygdsförening. 
18.00 Hallfest. Holsljunga byalag.
öxabäck  15.00 Fotboll på 
Hagavallen. Div 5 södra. 
Öxabäcks IF – Viskafors IF.

söndAg 6 JUnI
östra frölunda  Nationaldags-
firande med tipspromenad i 
Hulkeshult. Hembygdsföreningen.
Mjöbäck  15.00 Tipspromenad 
Åsebo, Älvsered. Kör från 
Älvsered mot Mårdaklev, följ 
snitslad väg. Medtag kaffekorg. 
Mjöbäcks byalag.  
17.00 Fotboll på Hallevi. Div 5 söd-
ra. Högvads BK–Horreds IF
Kalv  16.00. Fotboll på 
Kalvsjöhov. Damer Div 5 Borås. 
Kindaholms FF– Södra Vings IF.
Holsljunga  14.00 Holsjötrampet, 
sjön runt på cykel. Goldcity.

fredAg 11 JUnI
östra frölunda   19.00 Fotboll 
på Hagavallen.Div 5 södra. 
Kindaholms FF–Högvads BK.

LördAg 12 JUnI
överlida  Cykelfest.  
Överlida byalag.

MÅndAg 14 JUnI
Mjöbäck  19.00 Allsång. 
Hagalundsbandet spelar. CAB 
(killar från Mjöbäck, Överlida och 
Svenljunga) gästar oss.  
Inträde 40:-

TOrsdAg 17 JUnI
Älekulla 19.00 Fotboll på 
Svansjövallen. Div 4 södra. TÄ FF – 
Tvärred/Vegby FC.

fredAg 18 JUnI
öxabäck  19.00 Fotboll på 
Hagavallen. Div 5 södra. 
Öxabäcks IF– Sätila SK.
Holsljunga  19.00. Fotboll på 
Stråvi. Div 5 södra. Högvads BK–
Viskafors IF.

söndAg 20 JUnI
öxabäck  16.00 Friluftsgudstjänst 
i Minneslunden.  
Öxabäcks hembygdsförening.

TIsdAg 22 JUnI
Mårdaklev  19.00 Fotboll på 
Björkvallen. Damer Div 5 Borås. 
Kindaholms FF–Gånghester/
Målsryd.
Mjöbäck  19.00 Fotboll på Hallevi. 
Div 5 södra. Högvads BK–
Svenljunga IK

fredAg 25 JUnI
Holsljunga  10.00 klär vi midsom-
marstången, 14.00 traditionsenligt 
midsommarfirande, Högelycke. 
Holsljunga hembygdsförening.
Mårdaklev  14.30 Midsommar-
fest vid Hembygdsgården. Dans 
kring stången, skämtlekar, tipspro-
menad m.m. Mårdaklevs natur-
skyddsförening.
Kalv  Midsommarafton på Backa 
Loge. 12.00 Buffé (obs anmä-
lan).14.30. Dans och traditionella 
lekar.
Älekulla  Midsommarfirande 
vid Hembygdsgården. 10.00 klär 
vi midsommarstången. 18.00 
Midsommarstången reses, lotteri-
er, fiskdamm, boll- och pilkastning 
samt tipspromenad. Dans och  
lekar. Musik Gerd Trommestad. 
Älvsered  13.00 Midsommar-
firande, bygdegården. 15.00 på 
Nabben.

LördAg 26 JUnI
östra frölunda  14.00 
Midsommarfirande i Församlings-
hemmet. Hembygdsföreningen.

söndAg 27 JUnI
Håcksvik  14.00-17.00 Kaffe-
servering, Olofsbygget.  
Håcksvik hembygsförening.

MÅndAg 28 JUnI
Mårdaklev  19.00. Fotboll på 
Björkvallen. Damer Div 5 Borås. 
Kindaholms FF– Åsunden FK.

JULI
Holsljunga  Gruvans dag i Gräne.
Datum – se annons vid affären.
TOrsdAg 1 JULI
Älekulla  19.00 Fotboll på 
Äbyvallen. Div 4 södra. TÄFF – 
Gällstad FK.

fredAg 2 JULI
Kalv  19.00 Fotboll Div 5 södra 
på Kalvsjöhov. Kindaholms FF– 
Hyssna IF.
öxabäck  19.00 Fotboll på 
Hagavallen. Div 5 södra. 
Öxabäcks IF –Björketorps IF

LördAg 3 JULI
Älekulla  14.00 Byfesten på grus-
planen. Älekulla byalag.
Älvsered  Musikfestival
överlida  Överlidadagen. För mer 
info se www.overlida.se.

söndAg 4 JULI
Mjöbäck   15.00 Friluftsgudstjänst.
Hembygdsgården Tokabo. 
Håcksvik  14.00-17.00 Kaffe-
servering, Olofsbygget. 13.00-
16.00 Klockaregården med de 
unika bonadsmålningarna öppen. 
13.00-16.00 Kvarnagården med 
såg, svarv och smedja öppen. 
Håcksvik hembygsförening. 
Holsljunga  Gången runt 
Hallången. Vandring runt sjön. 
Goldcity.

söndAg 11 JULI
Håcksvik  14.00-17.00 Kaffe-
servering, Olofsbygget. 13.00-
16.00 Klockaregården med de 
unika bonadsmålningarna öppen. 

söndAg 18 JULI
Håcksvik  14.00-17.00 Kaffe-
servering, Olofsbygget. 13.00-
16.00 Klockaregården med de 
unika bonadsmålningarna öppen. 

LördAg 24 JULI
Kalv  18.00 Musik i sommarkväll. 
Lars Svensson, violin och Martin 
Lindman, piano.

söndAg 25 JULI
Håcksvik  Ekomuseets dag. 
14.00-17.00 Kaffeservering, 
Olofsbygget. 13.00-16.00 
Klockaregården med de uni-
ka bonadsmålningarna öppen. 
13.00-16.00 Kvarnagården med 
såg, svarv och smedja öppen. 
Håcksvik hembygsförening.
Mårdaklev  14.00 Ekomuséets 
dag. Friluftsgudstjänst vid 
Hembygdsgården. Kyrkkaffe.
Mårdaklevs naturskyddsförening.

AUgUsTI
Holsljunga  Kyrkogårdsvandring 
– dag se annons.

söndAg 1 AUgUsTI
östra frölunda   11.00 – 
16.00 Hembygdsstugans dag i 
Hulkeshult. Hembygdsföreningen.
Håcksvik  14.00 Kyrkogårds-
vandring. Samling på kyrkogår-
den. 14.00-17.00 Kaffeservering, 
Olofsbygget. 13.00-16.00 
Klockaregården med de uni-

ka bonadsmålningarna öppen. 
13.00-16.00 Kvarnagården med 
såg, svarv och smedja öppen. 
Håcksvik hembygsförening.
Holsljunga  Friluftsgudstjänst vid 
Högelycke. Kyrkkaffe.

LördAg 7 AUgUsTI
östra frölunda  9.30 Mjöbäcks 
Sparbanks fotbollsturnering på 
Hagavallen.

TIsdAg 10 AUgUsTI
Mjöbäck  18.30 Kyrkogårds-
vandring.
Älekulla  19.00 Fotboll på Svan-
sjövallen. Div 4 södra. TÄFF–
Borås AIK.
öxabäck  16.00 Korvgrillning vid 
Brokvarn. Öxabäcks PRO.

fredAg 13 AUgUsTI
Kalv   Kalvfestivalen. Festival för 
nutida konstmusik.
Holsljunga  19.00 Fotboll på 
Stråvi. Div 5 södra. Högvads BK–
Öxabäcks IF.

LördAg 14 AUgUsTI
Kalv   Kalvfestivalen. Festival för 
nutida konstmusik.
öxabäck  9.00 Slåttergille på tor-
pet Långås. Öxabäcks hembygds-
förening.

söndAg 15 AUgUsTI
Kalv  Kalvfestivalen. Festival för 
nutida konstmusik. 
17.00 Fotboll på Kalvsjöhov.
Damer Div 5 Borås. Kindaholms 
FF–Länghems IF.

OnsdAg 18 AUgUsTI
Kalv  18.45 Fotboll på Kalvsjöhov. 
Div 5 södra. Kindaholms FF– 
Gånghester/Målsryd.
öxabäck  18.45 Fotboll på 
Hagavallen. Div 5 södra. 
Öxabäcks IF–Rydboholms SK.

LördAg 21 AUgUsTI
Älekulla  15.00 Fotboll på Svan-
sjövallen. TÄFF–IFK Örby.
östra frölunda   14.00 Fotboll 
på Hagavallen. Div 5 södra. 
Kindaholms FF–Viskafors IF.
öxabäck  Öxabäckloppet.

söndAg 22 AUgUsTI
Håcksvik  14.00 Håcksviksutflykt 
Gravsjögärde. Samling vid 
Olofsbygget.  
Håcksvik hembygsförening.
Mårdaklev  14.00 Utflykt – 
torpvandring. Torp/boplat-
ser kring Lönnhult. Samling vid 
Klev för samåkning. Kaffekorg. 
Mårdaklevs naturskyddsförening. 

fredAg 27 AUgUsTI
öxabäck  18.45 Fotboll på Haga-
vallen. Div 5 södra. Öxabäcks IF–
Hyssna IF.

LördAg 28 AUgUsTI
Mjöbäck   19.00 Knytkalas, 
Hagalunds festplats. Ni tar med 
maten och vi dukar och tänder 
grillen. ”Alla två” spelar upp till 
dans. Inträde 120:-. Föranmälan 
senast 20 aug. till bg 5818-0571. 
Åldersgr. 18 år. Mjöbäcks byalag.  
15.00 Fotboll på Hallevi. Div 5 
södra. Högvads BK–Rydboholms 
SK.
Älekulla  12.00 Rotekamp.
Älvsered  14.00 Fotboll på 
Älvsered IP. Div 6 mellersta. BK 
Viljan/IF Älvéna – Sperlingsholms 
IF.
Holsljunga  Kinds motorvetera-
ner. Goldcity.

söndAg 29 AUgUsTI
Älvsered  11.00 Mopedrally start 
Älvsereds bygdegård.

sePTeMBer
LördAg 4 sePTeMBer
Älekulla  15.00 Fotboll på 
Äbyvallen. Div 4 södra. TÄFF–
Brämhults IK.
Håcksvik  15.00 Fotboll på Allevi. 
Div 5 södra. Kindaholms FF–Sätila 
SK.

söndAg 5 sePTeMBer
Holsljunga  14.00 Kyrkoherde 
Emeritus Folke Elbornsson, 
Falköping vid predikostenen.
östra frölunda  17.00 Fotboll på 
Hagavallen. Damer Div 5 Borås. 
Kindaholms FF–IFK Öxnevalla.

TIsdAg 7 sePTeMBer
öxabäck  9.00 Styrelsemöte hos 
Stig Svensson, Hermundstorp. 
Öxabäcks PRO.

LördAg 11 sePTeMBer
östra frölunda  9.45 
Melodikryss i Hulkeshult. 
Hembygdsföreningen.
Kalv  Kalv i Fokus – en dag för 
Kalv. Underhållning/fotboll/in-
formation/fest. Kalv: Då – Nu – 
Framtiden. 
15.00 Fotboll på Kalvsjöhov.Div 5 
södra. Kindholms FF–Öxabäcks 
IF.

söndAg 12 sePTeMBer
Holsljunga  15.00 Fotboll på 
Stråvi.Div 5 södra. Högvads BK–
Hyssna IF.
överlida  10.00–14.00 Familje-
dag i Överlida Församlingshem. 
Alf B. Svensson medverkar. 
Kyrkans regi.

LördAg 18 sePTeMBer
östra frölunda  15.00 Fotboll 
på Hagavallen. Div 5 södra. 
Kindaholms FF–Björketorps IF.

söndAg 19 sePTeMBer
Älekulla  15.00 Fotboll på Svan-
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sjövallen.Div 4 södra. Torestorp/
Älekulla FF–Hestrafors IF.

TISDAG 21 SEPTEMBER
Öxabäck  17.00 Medlemsmöte 
Öxabäcks dagcentral. Öxabäcks 
PRO.

SÖNDAG 26 SEPTEMBER
Öxabäck  15.00 Fotboll på 
Hagavallen. Div 5 södra. 
Öxabäcks IF–Svenljunga IK.
Mjöbäck  15.00 Fotboll på 
Hallevi. Div 5 södra. Högvads 
BK–Kindaholms FF.
 

OKTOBER
Mjöbäck   Läsecirkel. Startar 
oktober, pågår t o m april. 
Kontaktperson Karl-Arne 
Samuelsson tel 0325-340 21.

LÖRDAG 2 OKTOBER
Mårdaklev  15.00 Fotboll 
på Björkvallen. Div 5 södra. 
Kindaholms FF– Rydboholms SK.

ONSDAG 6 OKTOBER
Mjöbäck  18.30 Visafton med all-
sång. Gurli Erlandsson, Torestorp 
underhåller oss vid brasans sken-
Hembygdsgården Tokabo.

LÖRDAG 16 OKTOBER
Älekulla  Skållareds mark-
nad. Älekulla IF och SKF.

FREDAG 22 OKTOBER
Öxabäck  Halloweenfest. 
Öxabäcks föräldraförening.

LÖRDAG 23 OKTOBER
Östra Frölunda   14.00 
Musik vid Brasan. 
Hembygdsföreningen.

TISDAG 26 OKTOBER
Öxabäck  9.00 Styrelsemöte 
hos Marianne Karlsson. 
Öxabäcks PRO.

FREDAG 29 OKTOBER
Öxabäck  19.00 Filmkväll i 
bygdegården.

NOVEMBER
Överlida
  Trollstigen, Överlida IK. Mer 
info kommer senare.
  Hembygdsföreningens hant-
verksmässa. Mer info kommer 
senare.
  Skoj & Ploj-turnering i Överlida 
idrottshall. Mer info kommer 
senare.

TISDAG 9 NOVEMBER
Öxabäck   17.00 Medlemsmöte 
Öxabäcks dagcentral. Öxabäcks 
PRO.

DECEMBER
ONSDAG 1 DECEMBER
Mjöbäck  18.30 Grötfest. 
Hembygdsgården Tokabo. 
Anmälan till Kerstin Bertilsson tel 
0325-342 19 el. 070-637 04 89.

TORSDAG 2 DECEMBER
Mjöbäck 18.30 Grötfest 
Hembygdsgården Tokabo. 
Anmälan till Kerstin Bertilsson tel 
0325-342 19 el. 070-637 04 89.

LÖRDAG 4 DECEMBER
Holsljunga  14 - 16 
Tomtepromenad på Näset. 

SÖNDAG 5 DECEMBER
Älvsered  15.30. 
Tomtepromenad start från 
Elljusspåret.

SÖNDAG 12 DECEMBER
Öxabäck  10.00–11.00 Jul på 
Långås.  
Öxabäcks hembygdsförening.
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Holsljunga
  12–25 juli Vägkyrka i 

Holsljunga kyrka.

Mjöbäck
  Sommarkafé
  Onsdagarna i juli: 7, 14, 21 ,28 

kl 18-20
  Hembygdsgården Tokabo. 

Servering, visning av samling-

arna, utställning, lotteri. Se affi-

schering. Mjöbäcks hembygds-

förening.

Mårdaklev
  Öppettider i 
Hembygdsgården:

  Söndagar   16/5-4/7      kl. 

14.00-17.00
                             8/8, 15/8   kl. 

14.00-17.00
       Dagligen   5/7-7/8      kl. 

12.00-17.00

Ätradalens Golfklubb

Tävlingar och öppettider se 

www.atradalensgk.com

Överlida
  28 juni –11juli Vägkyrka i 

Överlida kyrka
  Maj-augusti Naturpasset, trim-

orientering på ny karta i härlig 

terräng.

Kindaholm� Bygdens sko-
lor är nedläggningshotade av 
brist på barn. Men invånarna 
i Kindaholm sätter sig inte ner 
och ger upp. Istället försö-
ker man sig på ett annorlunda 
grepp för att få fler barnfamiljer 
till bygden - Bergsjöprojektet.

Bergsjön i Göteborg har problem 
med arbetslöshet och bostadsbrist. 
Kindaholmsborna är för få. Kanske 
kan båda dessa problem få en lösning 
av principen ”två flugor i en smäll”.   
 Upprinnelsen till projektet kom för 
två år sedan: Bergsjöpolitikern Erne 
Ahlman hyr en sommarstuga i Östra 
Frölunda av Anders Lennström, och 
Anders bror frågade Erne om det 
fanns en möjlighet att få barnfamil-
jer från Bergsjön att flytta till Östra 
Frölunda. 
 – Jag pratade med Göteborgs stad, 
men det hela rann ut i sanden, berät-
tar Erne Ahlman.
 I november förra året hölls ett 
möte, där Svenljungas politiker in-
formerade om att skolorna i fram-
tiden var nedläggningshotade, om 
inte barnantalet ökade. Efter mö-
tet kontaktade Anders Lennström 
Erne Ahlman och frågade hur det 
gick med planerna.
 – Då bestämde vi i Bergsjön att 
vi skiter i Göteborgs stad. Vi tog be-
slutet själva i vår nämnd, säger Erne 
Ahlman.
 Flera barnfamiljer i Bergsjön var 
intresserade, och strax efter denna 
tidnings pressläggning kommer sex 
familjer till Kindaholm på besök.
 – Det motsvarar en halv skola för 
oss, säger Anders Lennström.

”Viktigt att engagera sig”
   Hela bygden är involverad i pro-
jektet: företagare, föräldraföreningar, 
idrottsföreningar och kyrkan. Även 
Svenljunga kommun har engagerat 
sig, och Fredrik Dahl, kommunut-
vecklare i Svenljunga kommun, är 
nu den som sköter kontakterna med 
Bergsjön. Han är mycket positiv till 
projektet:
 – Det är jättekul när en bygd själv 

kommer med sådana önskemål. 
Tillvägagångssättet är jättebra, det 
är inget som är påprackat uppifrån. 
 Willy Hjalmarsson, kyrkoherde i 
Kindaholm, är en av dem som enga-
gerat sig i Bergsjöprojektet:
 – Jag tycker det är viktigt, bor man 
på landet måste man engagera sig. 
Det viktiga nu är att det här får ta 
den tid det tar, och att man får in 
någon form av fadderskap. Det är 
inte kul att sitta isolerad, utan det 
ska finnas en socialitet.
 Hittills har alla i bygden varit 
positiva till projektet, säger Anders 

Lennström. Ulrika Griffin och 
Ulrika Svensson, från föräldraför-
eningarna i Mårdaklev respektive 
Östra Frölunda, håller med:
 – Det är jättebra om vi kan bli 
fler! 
 Och Erne Ahlman poängterar att 
det inte handlar om att skicka iväg 
oönskade personer från Bergsjön:
 – För oss handlar det inte om att 
bli av med socialfall, utan att ge folk 
möjligheten till ett bättre liv. Det 
enda problemet de har är att de inte 
kommer in på arbetsmarknaden.

KATARINA JOHANSSON

Från Bergsjön till Kindaholm
Unikt projekt ska rädda ortens skolor

VILL BLI FLER. ida Stjärnberg, Christoffer Fricke, Emil lennström, 
Rasmus Juneborg, linnea Tassila och Jonathan Juneborg vill gärna ha 
fler klasskamrater på skolan i Östra Frölunda.

FOTO: KATARINA JOHANSSON

ENGAGERADE. Erne ahlman, politiker från Bergsjön, samarbetar 
med bland andra Ulrika Griffin, föräldraföreningen m�årdaklev, Ulrika 
Svensson, Östra Frölundas föräldraförening, anders lennström, Östra 
Frölunda, och Willy hjalmarsson, kyrkoherde i Kindaholm för att locka 
barnfamiljer från Bergsjön att flytta till Kindaholm.

VIKTIGT FÖR ByGDEN. 
Kyrkoherde Willy hjalmarsson 
tycker det är viktigt att engagera 
sig i den bygd där man bor.
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när 
solen
tittar
in!

RING...

070-535 01 83

Utför även snickeriarbeten!

Tel. 0735 - 452 138

Sökes hus, torp och gårdar
till våra utländska och svenska köpare. 

Bra betalning, kontanta pengar.

Älekulla �När man kör längs 
den lilla grusvägen och sko-
gen plötsligt öppnar sig ser 
det ut som om man hamnat i 
Bullerbyn. Men man befinner 
sig inte i en Astrid Lindgren-
saga. Detta är Nockakulla, där 
tre grannfamiljer hjälps åt att 
hålla markerna öppna.

Odlingsepoken i Nockakulla sträcker 
sig åtminstone tillbaka till 1578, det 
årtalet finns dokumenterat. Riktigt 
så gamla är inte byggnaderna här, 
men även de har några år på nack-
en: Kent Stenssons hus är från 1846, 
Bengt och Eva Johanssons från 1858, 
och Alva och Yngve Stenssons från 
slutet av 1800-talet. Lägg därtill böl-
jande hagar, skogsbackar och betan-
de får och kor, så får du receptet på 
en riktig idyll. Korna och fåren till-
hör Alva och Yngve Stensson, men 
alla grannarna hjälps åt med arbetet 
i Nockakulla.
  – Det är ju djuren som hål-
ler markerna öppna, säger Bengt 
Johansson. 
 Även om en del av markerna bru-
kas med moderna maskiner finns här 
också slåtterängar som slås på gam-
maldags vis, med lie. Där finns gott 
om växter, som slåttergubbe, slåtter-
fibbla, nattviol och Jungfru Marie 
Nycklar, och i beteshagarna växer 
kattfot och granspira.
 – Jag har varit med på lieslåttern 
sen jag var riktigt liten, och har bil-
den av att så ska det vara, säger Kent 
Stensson, som också berättar att äng-
arna ska slås sent, för att växterna ska 
hinna fröa.
 – Då har de hunnit bli torra, så 
det är svårt att slå.
 Gårdarna i Nockakulla har fun-
nits i släkterna sedan flera genera-
tioner tillbaka. Bengt och Alva är 
födda i Nockakulla, och även Kents 
mamma. Alvas föräldrar, Arvid och 
Margit Andersson, drev sin gård helt 
på gammaldags vis, och är omskriv-
na i Dan Korns bok De som aldrig 
sett havet.
 – Det blev så att vi började hjälpa 
dem med gården när det inte orka-
de, och sedan har det bara rullat på, 
säger Alva.
 Nu äger hennes och Yngves son 
gården, men Alva och Yngve är de 
som sköter den.

Fick diplom
För sina insatser för att hålla marker-
na öppna har familjerna fått diplom 
från Kinna Naturskyddsförening, 
och Alva och Yngve även från 
Hushållningssällskapet. Nockakulla 
finns även med i boken Mångfaldens 
marker, utgiven av länsstyrelsen i 
Älvsborgs län 1996.
 En erkänsla för ett krävande jobb, 
som görs utöver deras ”riktiga” yr-
ken, (även om det underlättat sedan 
Yngve för ett par år sedan blev pen-
sionär.) och som varit riktigt tungt 
en vinter som denna.
 Vad är det som gör att ni håller 
på med detta?
 – Ja, det har vi också grunnat på! 
Men det är roligt att hålla det öppet, 
det är dystert när slyn börjar krypa 
inpå knutarna. Och det som gör att 
vi håller ut är grannarna, vi har så ro-
ligt ihop! säger Alva Stensson.
 – Men vi är väl de sista originalen, 
efter oss kommer nog ingen, säger 
Bengt Johansson.

kAtAriNA johANssoN

Här frodas både blommorna och grannsämjan

BuLLerByiDyLL. Med �röda �stugor, �goda �grannar, �och �betande �kor �och �får. �Här � �i �Nockakulla �trivs �alva, �eva, �Yngve, �Bengt �och �kent. �
Foto: Katarina johansson

högLäge. Grannarna �samlade �på �Älekullas �näst �högsta �punkt, �
med �utsikt �över �alva �och �Yngve �Stenssons �beteshage, �som �är �ett �
Natura �2000-område. �från �vänster �Bengt �Johansson, �kent �Stensson, �
alva �Stensson, �Yngve �Stensson �och �eva �Johansson. �– �Nu �är �det �bara �
Jägermeistern �som �fattas, �säger �Yngve �Stensson �med �ett �leende.NAttvioL.           Foto: privat

BLoMsterprAkt.         Foto: privat

– MAN Får hA FrAMtiDstro. Så �förklarar �lars-Håkan �Hansson �
på �gården �lunden �i �Älekulla �att �han �bryter �ny �mark �på �gården, �något �
som �är �mycket �ovanligt �i �dessa �dagar. �en �anledning �till �nyodlingen �är �att �
lars-Håkan �tog �grus �till �bygget �av �en �ny �maskinhall �på �platsen �förra �
året, �och �tyckte �att �han �kunde �passa �på �att �odla �upp �marken. �Här �
kommer �det �i �sommar �att �växa �korn �eller �vall. �

Foto: jonatan riberth

ÄLEKULLA

VÄLKOMMEN
TI LL

TR IVSELBYGDEN
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Här frodas både blommorna och grannsämjan

Tallen som bota-
de tandvärk

älekulla �I Brastorp, Älekulla, 
står Tandvärkstallen, eller Ängahaga 
fôr, som den också kallas. Numera 
är trädet dött sedan ett tiotal år, men 
i gamla tider sades tallen bota tand-
värk. 
 – Mina föräldrar, födda 1875 och 
1877, berättade om det i mina barna-
år. Tallen är nog flera hundra år gam-
mal, så det är en gammal sägen, säger 
Anders Nicklasson i Brastorp.
 – Man skulle ta en bit bark från 
tallen, lägga det på tanden och sova 
på detta. Sedan skulle man gå och 
sätta tillbaka barkbiten igen så skulle 
tandvärken vara borta.
 Anders har själv inte provat om 
metoden fungerar, men han tror inte 
mycket på den:
 – Det är bara vidskepelse, säger 
han.
 Numera är det svårt att prova san-
ningshalten i påståendet, någon bark 
finns inte kvar på Tandvärkstallen. Så 
det är ju tur att det finns bättre tand-
vård nu än på 1800-talet.  
    foto:katarina Johansson

FOTNOT:  På bilden är det Gunnar 
Nordgren från byalaget som beund-
rar den mytomspunna tallen.

Arnoldssons Skogstjänst
Älekulla

Utför gallring med beståndsgående 
Vimek 404 gallringsskördare.

0703-74 99 59
0320-500 26

GLASKLART!
GL:s Fönsterputs

så klart!
Älekulla • 0320-510 52 • 070-233 17 21

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

Berätta �lite �om �dig �själv!
– Jag är skånsk bondtös från Klippan, och har bott i Partille i över 40 
år. Jag har två barn, Kristina, som är sportchef i Pixbo innebandy-
klubb, och Jonas som är filosofie doktor och forskar i hur IT kan an-
vändas i räddningstjänsten. Jag har fyra barnbarn, tre flickor och en 
pojke. Mina intressen är idrott, huset och trädgården, och mina hun-
dar, Viggo och Isac.

Hur �kommer �det �sig �att �du �hamnade �i �älekulla?
– Jag hade en dröm, att när jag blev pensionär skulle jag köpa ett hus 
med skog bakom, och med framsidan mot solen och med utsikt över 
ängar och en sjö. Det skulle inte vara något renoveringsobjekt, och det 
skulle vara ganska nära till grannar och till en affär. Och efter att ha le-
tat i ett år hittade jag det huset – i Älekulla! Jag flyttade hit till Vårhaga 
15 augusti 2008.

Hur �trivs �du?
– Detta är det bästa jag har gjort! Här finns fin natur, en bra affär, och 
jättegoa och hjälpsamma grannar. Utan dem hade jag inte klarat mig! 

Hur �blev �du �mottagen �i �byn?
– Jag har aldrig blivit så väl mottagen någonstans! Alla hälsar, och man 
tar hänsyn till varandra. Jag blev så jätteglad när jag flyttade in och Lina 
från byalaget kom och välkomnade med en blomma och en Älekullaöl. 
Och Märta från Hembygdsföreningen kom och hälsade välkommen och 
undrade om jag ville gå med i Hembygdsföreningen. 

Något �som �inte �blev �som �du �tänkt �dig?
– Jag trodde nog att jag skulle få lugn och ro i Älekulla, men det är fullt 
upp med barnbarn och föreningar. Jag är med i Hembygdsföreningen 
och byalaget, och ska gå med i PRO också. Byalaget är den förening 
där jag är mest aktiv

kaTariNa �JOHaNssON

elisabeth �landgren
Nyinflyttad i Älekulla, som tycker att hon funnit paradiset på jorden

Några frågor

ÄLEKULLA

www.mjobackssparbank.se · 0325-327 00

Mjöbäcks Sparbank

Sveriges minsta Sparbank – 
nästan....
I en liten bank är varje kund stor!

Älekulla livs
Välkommen till

0320 - 500 77

välkommen
till din 

iCa Nära-butik
med

stort hjärta!

Öppettider:
Måndag–fredag 10–18

lördag 9–13

Kyckling/revben

Harry Boy
på ditt ICA-kort!

Nygrillat 
till helgen?

Kyckling/revben

Andra dagar mot beställn.

vi fixar
din 

festmat
Partybrickor

mot beställning

Ombud för:

Nypremiär Bensin & Diesel från 1 juli
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Markkontakt vecka 16 

LEDIG LÄGENHET I HORRED
En trea om 76,8 kvm i det nybyggda och rökfria  
passivhuset på Kantorns väg 10 är fortfarande  
hyresledig. Hyra 8 295:‐ t.o.m. 2011‐12‐31. 

Inflyttning efter överenskommelse. 

Tvättmaskin, tumlare, mikro, parabol‐TV ingår. 

För mer information ‐ ring uthyrningen
0320‐21 73 00 eller besök 

vår hemsida 
www.marksbostadsab.se

                

  
 
 
 
 

Älekullas eget öl. Sedan 2003 har Älekulla ett eget öl. 
Älekullaölen säljs i Älekulla Livs, och det är en populär produkt, vittnar 
Karin Bergqvist och Ann-Sofie Johansson om.– När vi först tog in den 
var vi lite skeptiska till att ta hem en hel pall. Men den gick åt, och det 
har blivit åtskilliga pallar till sedan dess, säger Karin Bergqvist.Byalaget 
ligger bakom att ölen blev till. Den tillverkas i Karlstad, och den 
speciella etiketten med kartan har till och med lockat långväga etikett-
samlare till Älekulla Livs. Även Älekullaborna handlar flitigt av den ljusa 
ölen, för visst är det trevligt att kunna bjuda gäster på äkta Älekullaöl!

Foto: Katarina Johansson

ÄLeKuLLA  Flera av de medver-
kande i dokusåpan ullared i 
kanal 5 tycker att de blivit fel-
aktigt framställda. Men inte 
Maggan och gittan, Älekullas 
egna tV-stjärnor.

– Vi har inte haft något manus, 
vi är sådana i verkligheten, säger 
Maggan. 
 – Ja, Margareta är då lika galen 
privat, jag märker ingen skillnad på 
TV, infogar Gittan
 Det är egentligen bara en sak 
som inte stämmer: Smeknamnen 
Maggan och Gittan. Det är något 
TV-teamet har hittat på, för att det 
ska låta lite klatschigare. Själva sä-
ger de Margaretha och Birgitta, med 
Håkansson och Strandberg som ef-
ternamn.
 Det hela började med att Marga-
retha och Birgitta var på Ge-Kås och 
julhandlade. 
 – Först hade vi rätt roligt, och fnis-
sade och grejade. Sedan fick Birgitta 
syn på Robert Wells som var där och 
signerade sina plattor: ”Herregud, 
honom måste jag fram och krama 
om, sa jag!” Då  var filmteamet där 
och provfilmade. De kom fram och 
frågade  om vi kunde göra om det, 
ja helt självklart, sa jag. Han fick enn  
kram till, och sen följde  gick efter 
oss i två timmar, och sedan ringde 

de i april och frågade om vi ville vara 
med.
 Resten är, som man säger, histo-
ria. Margaretha och Birgitta blev 
”Maggan och Gittan” med hela 
svenska folket. Och det har enbart 
varit roligt, tycker de.
 – Vi har bara blivit positivt be-

mötta, säger Birgitta.

”Måndagsmys”
Allra mest har de gått hem hos ung-
domarna, något de själva är förvå-
nade över. På internet kan man läsa 
ett flertal inlägg av typen: ”När jag 
blir äldre ska jag bli som Maggan 

och Gittan!”. Och hur många gånger 
unga kommit fram och velat ta bil-
der på dem har de tappat räkning-
en på.
 – Vi gick på Avenyn i Göteborg 
en gång och skulle ta en drink, men 
det blev det inget med, det kom fram 
folk och fotograferade hela tiden, sä-
ger Birgitta.

 I Älekulla har dokusåpan skapat en 
ny företeelse: ”Måndagsmys”.
 – Alla har inte femman här, så sy-
mötesgäng och andra har gått hem 
till varandra för att titta, berättar 
Margaretha och Birgitta.
 – Och jag tycker nog att vi satt 
Älekulla på kartan. Vi tyckte inte om 
att TV sa att vi kom från Göteborg, 
även om vi båda ursprungligen kom-
mer därifrån. Vi ville att de skulle 
säga att vi är från Älekulla, säger 
Margaretha, som bott länge i byn 
och varit mycket aktiv, bland annat 
i byalaget.

snart fortsättning av ullared
 När Trivselbygdens tidning kom-
mer ut har dock Margaretha flyttat 
ifrån Älekulla. Men det är med sorg 
i hjärtat:
 – Det beror på att Skene lasarett 
lägger ner akuten. Jag har KOL, och 
får jag ett anfall här hinner jag kan-
ske inte in till Borås.
 Nu flyttar Margareta till Lindome 
för att få närmare till sjukvården, och 
Älekulla blir sig inte riktigt likt. Men 
snart får vi se Maggan och Gittan på 
TV igen, i fortsättningen av Ullared 
som kommer i höst. Och kanske även 
i andra sammanhang. Planer finns, 
men än vill de inget säga om dem 
 – Vi vet att de har oss i åtanke, men 
än är inget klart, säger Margareta.

katarina Johansson

Älekullas egna kändisar har satt byn på kartan

triVdes i tV. Margaretha ”Maggan” Håkansson och Birgitta ”Gittan” Strandberg tycker enbart det varit ro-
ligt att vara TV-stjärnor. Det har också gett dem en chans att göra reklam för Älekulla:  – Det är en trevlig by, 
med mysiga människor. Har man tråkigt någon dag kan man bara gå ner till affären, så får man sig ett gott 
skratt, säger de. Foto: Katarina Johansson

ÄLeKuLLA symaskinen går på 
högtryck hemma hos elsy 
Persson. här tillverkas mängder 
med kläder åt rumänska barn.

– Jag blev pensionär, och visste inte 
vad jag skulle göra. Man kan ju inte 
sitta och bara läsa och läsa, förklarar 
Elsy Persson.
 Som gammal sömmerska låg det 
nära till hands att börja med kläd-
sömnad. Till att börja med blev det 
grytlappar och babypaket åt Röda 
Korset, men sedan de lade ner sin 
verksamhet i byn syr hon istället åt 
Rumänienhjälpen i Skene. Det blir 
högar med underbyxor, långkalsong-
er och jumperset till småbarn, och 
även virkade laddor.
 – Jumprar och byxor är roligast att 
sy, småbyxorna är inte så roliga.
 Men snabbt går det, när Elsy sätter 
igång vid sin Husqvarna Viking, en 
julklapp från sonen Karl-Erik. Och 
trots att Elsy lider av hjärtsvikt, och 
även har nedsatt balanssinne efter en 
stroke för ett antal år sedan, så jobbar 
hon nästan heltid med sömnaden.
 – Bara klutarna räcker till håller 
jag på, säger hon, och passar på att 
komma med en efterlysning:
 – Om folk har garn och klut-
ar hemma som de inte använder, i 
bomull, trikå eller ylle så tar jag gär-
na emot det!

katarina Johansson

Fotnot:� Elsy har telefonnummer 
0320-500 68, om du har tyger eller 
garn att skänka..

Elsy syr så länge klutarna räcker

lÄtt soM en ladda. – Att virka laddor är hur enkelt som helst! Man 
gör ett långt stycke som smalnar av, viker och sätter dit en sula, säger 
elsy Persson, som gjort otaliga laddor till Rumänienhjälpen.

Foto:  Katarina Johansson

hJÄlPsÄndning. Lådvis med kläder väntar på att skickas till rumän-
ska barn.
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Älekullas egna kändisar har satt byn på kartan

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

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

 Älvsered  • Telefon 0325-310 11

Hässelborgs Livs

VÄLKOMMEN
till en välsorterad lanthandel!

VÄLKOMMEN
till en välsorterad lanthandel!

rabatt
Märkesvaror
till ett lägre pris!

Varuhuset 
och tavernan 

har öppet
alla dagar!

0325-475 01 • Mitt i Älvsered • www.alvseredsshop.se 
Mån–fre 10–18 • lör 10–15 • sön 13–16

Erbjudandet  gäller t.o.m. 
31/8-2010  vid uppvisande 

av denna annons . 
Gäller ej reavaror.

Du får 50:- i rabatt 
när du handlar för 300:- 

Öppettider
måndag–fredag 10 –18

lördag 10 –15
söndag 13 –16

Dagens rätt
À la carte
Café
Catering

VÄLKOMNA till Älvsereds Shoppingcenter!
ÖPPET: Vardagar 10–18 · Lördag 10–15 · Söndag 13–16 · TEL: 0325-311 10

Säsongens blommor
Krukor, rosor, buskar, perenner, arrangemang, binderier, 

stor sortering sommarplantor och amplar.

BlombodenBlomboden
Blommor för alla!

Öppet hela sommaren!

Älvsered� Gränsen mellan 
Sverige och Danmark gick 
en gång i Älvseredstrakten. 
Gruppen bakom Projekt 
Östdanmark vill ta fram vand-
ringsleder längs den gam-
la gränsen, med målet att 
få fler besökare att stanna 
till i Älvsered. Och Leader 
Landsbygd Halland bidrar med 
400 000 kronor till projektet.

– Det betyder mycket för oss. Vi 
kommer att skylta upp leden och be-
rätta om alla historiska attraktioner 
som finns längs vägen, säger Torgny 
Karlsson i Älvsereds byalag, som dri-
ver projektet.
 Markägarna längs gränsen är 
också engagerade i projektet med 
vandringsleden, som sträcker sig 
från Ulvanstorp på vägen mellan 
Älvsered och Älekulla, till gräns-
stenen Hättesten i Ålarp mellan 
Älvsered och Lia. 
 Flera av gränsstenarna längs leden 
är mycket gamla. Danabäcks sten 
vid Danabäcken som rinner mellan 

Danasjön och Högsjön har en nära 
tusenårig historia:
 – Den första gången Älvsered är 
dokumenterat i skrift är 1050. I skrif-
ter som hittats i England står om de 
svenskar och danskar som bestäm-
de att Danabäcks sten skulle vara 
ett gränsmärke, berättar Torgny 
Karlsson.
 Längs leden finns även många 
andra historiska platser: En vaktkur 
och ett tullhus från gränstiden, den 
gamla kyrkogården från 1300-talet, 
en järnåldersgrav och skansen mellan 
Bäckarp och Hackarp, för att bara 
nämna några. 
 – Sedan har det legat mycket 
torp här, med odlingsrösen och tor-
plyckor som finns kvar, säger Carina 
Rikardson, en av de involverade 
markägarna. 

Karta i 1600-talsstil
Hon och maken Urban äger gården 
Äsphult i Fagered, där leden passe-
rar. Här finns den mytomspunna 
Danasjön, där en röst från sjön lär 
tala om för fiskaren när han tagit upp 

tillräckligt med fisk. Sjön, som ovan-
ligt nog har sitt utlopp i norr, sägs 
också ha varit en dopsjö en gång i 
tiden, och har man tur vid sin vand-
ring kan man både få se ”goenissen” 
och skogsfrun i trakten kring sjön, 
berättar Carina och Urban.
 Projektet Östdanmark sträcker sig 
över två år, och nu först kommer pro-
jektgruppen att gå leden för att kolla 
upp vad som behöver göras i fråga om 
röjning och skyltning. 
 Broschyrer samt en karta i 
1600-talsstil kommer att tryckas 
upp för att hjälpa vandraren på vä-
gen, en hemsida där man kan klicka 
fram attraktionerna längs vägen är 
under planering, och även kortare 
rundor på runt fem kilometer kom-
mer att märkas ut på olika platser 
längs leden.
 – Delar av lederna kommer att 
snitslas redan i sommar, med blåa 
snitslar, om någon vill prova att gå, 
utlovar projektgruppen. 
 Och om två år ska gränsbygdens 
nya turistattraktion vara helt klar!

Katarina JOHanSSOn

En vandring på historisk mark

På vÄG. vandringsleden kommer bland annat att gå förbi hembygdsstugan Hedins stuga i Älvsered. Thomas 
Karlsson, Torgny Karlsson, Hans Johansson, Carina rikardson, Urban rikardson och Bengt Bengtsson i Projekt 
Östdanmark ska snart ta på sig vandringsskorna och kolla vad som behöver göras längs leden.

Foto: Katarina Johansson

Telefon 0325-311 08

Gör ett besök hos Lantmännen i Älvsered!
Stor sortering

för hus och hem.
Bl.a. trädgårdsartiklar, verktyg,

färg, hund- och kattmat!

Öppet:
måndag-fredag kl. 7.30-17.30

lördag kl. 9.00-13.00

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

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

Kinnavägen 2, Älvsered (g:a bensinstationen)
0325-311 30 • 0706-32 63 32 • www.mandysdiner.se

Mycke´ mer           än ett dansband!

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

Dansa till 

Deesel 
och lyssna på 

elvis!

Problem med elen? 
Vi fixar felen!

SIGVARD FRANSSONS EL AB

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

Stressgrading

Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

Älvsered� Bred musik för 
alla målgrupper utlovas på 
Älvsereds första musikfesti-
val. – Det blir allt från punk till 
jazz, säger Zack Thoresson, en i 
gänget bakom festivalen.

De övriga är Bill Thoresson, Tom 
Cocked och Thom Karlsson, med 
Tom Cocked som initiativtagare. 
Den 3 juli går festivalen av stapeln, 
vid fint väder utanför ridklubbens 
lokaler, och vid sämre väder inom-
hus. Hittills är 14 band och en tru-
badur klara för festivalen (se fakta-
ruta). Huvudakten är hårdrockarna 
Bonafide, Stockholm/Malmö.
 – De är riktigt duktiga, och har 
bland annat spelat på Sweden Rock 
Festival 2008, berättar arbetsgrup-
pen.
 Tom Cocked har länge haft fun-
deringar på att ordna en festival, 
men det var när EU:s LISA-projekt 
anordnade ett stormöte i Älvsered i 
våras som han fick möjligheten att 
sprida sin idé. På mötet bildades en 
arbetsgrupp, och sedan har det gått 
snabbt. 
 – Jag trodde inte det skulle bli så 
stort som det har blivit. Det är re-
dan 250 personer som anmält sig 
på Facebook, Det är band från både 

Karlstad, Malmö och Stockholm som 
hört av sig och velat komma hit och 
spela, och vi har fått tacka nej till 
många band, säger Tom Cocked. 

Spelar själva
Både Thom Karlsson, Bill Thoresson 
och Zack Thoresson ska själva spe-
la på festivalen. De ingår alla i blu-
esbandet Knocking Blues, Zack del-
tar också med bandet From The 
Cradle, som spelar psykedelisk blues-
rock, och Thom Karlsson spelar i 
Falkenbergsbandet The Walk, som 
haft stora framgångar i musiktäv-
lingen Rockkarusellen och deltar i 
riksfinalen i tävlingen den 29 maj. 
 Nu är det mycket att ordna för ar-
betsgruppen. Partytält, bajamajor, 
vakter, sjukvårdare och kravallstaket, 
allt måste vara fixat till den 3 juli. 
 – Det blir många timmar, men jag 
får energi från det, det känns som 
jag gör något vettigt, säger Tom 
Cocked.

”Nu kör vi igång byn igen!”
 Troligen blir det också lite andra 
aktiviteter runt omkring festivalen.
 – Folk ska ju vara där väldigt länge, 
så det vore nog bra med lite aktivite-
ter, säger Thom Karlsson.
 Bill Thoresson, som är något äldre 

än de övriga i gruppen, tycker det är 
roligt att vara med i projektet:
 – Det är härligt att ungdomarna 
engagerar sig! På min tid var Älvsered 
händelsernas centrum, och hotellet 
var en träffpunkt dit folk kom från 
både Kinna, Varberg och Falkenberg. 
Nu ska vi köra igång byn igen!
 Om allt faller väl ut är tanken att 
Älvseredsfestivalen ska bli en tradi-
tion.
 – Det här är bara en testomgång, 
sen kanske vi blir det nya Roskilde, 
säger Tom Cocked.

kaTariNa  JohaNSSoN

De ordnar musikfestival i byn

FeSTivalgruppeN. Tom Cocked, tvåa från vänster, är den som tog initiativet till att ordna en musikfestival 
i Älvsered. Tillsammans med Bill Thoresson, Zack Thoresson och Thom Karlsson har han bokat 14 band och 
en trubadur som ska spela vid Ätradalens ridklubbs lokaler den 3 juli.         Foto: Katarina johansson

Banden som är aktuella 
för festivalen 
Walk Falkenberg, pop/rock. 
Dry lepool Quartet 
instrumental jazz,funk,rock
knocking Blues bluesband  
Desire Överlida, covers
asbest halmstad, rock
From The Cradle Kinna/
skene, psykedelisk bluesrock 
unalign Falkenberg, hårdrock
What Tomorrow Brings 
Ullared, rock
CaB Mjöbäck, covers
rosemary Göteborg, rock
The goddamned Falkenberg, 
äldre rock
No shave November 
halmstad, punk
Saturday Night Göteborg, 
punk
Seven Days Story Falkenberg, 
hårdrock
Bonafide stockholm/Malmö, 
hårdrock 
klara sennan, trubadur 

FakTa

”Nu kör vi igång Älvsered igen!”

Stor efterfrågan på 
timmer, maSSaved

 & e-ved
ring för prisinformation.

–  Bygdens lokala sågverk  –

Kontakta vår inköpare Lenny andersson 0346-381 51 
eller lenny@maa.se

www.maa.se
Bygdens lokala sågverk
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Telefon 0325-317 00 · www.centramec.com

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

UNIKA SMYCKEN I TIDLÖS 
ELEGANS OCH PERSONLIGHET.

www.billsfantasy.se
Kinnavägen 21 · Älvsered

info@billsfantasy.se · 0706-34 61 50

Konstsmide

Egen design 
och tillverkning 

av silver- och 
titansmycken.

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

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

Gruppbokningar
året om hoss oss

Bed & Breakfast • Baka ditt eget tunnbröd

ULVANSTORP

Äventyr i skogen med bad i vedeldad tunna
Hjärtligt välkomna!

Älvsered� Under vintern har 
Älvsered Lantmän byggt ett 
nytt kallager. Bygget skulle 
egentligen varit klart redan i 
slutet av mars, lagom till vårru-
schen, men den hårda vintern 
satte käppar i hjulet, så istället 
blev det invigning i maj.

– Vi har varit lite trångbodda tidi-
gare. Nu kan vi ta hem större partier 
och lagra inomhus. Ju mer man kö-
per desto billigare blir det ju, säger 
Berith Persson, föreståndare.  
 Älvsered Lantmän har ett stort 
sortiment, så platsen kan verkligen 
behövas.
 – Vi är som en stor gammaldags 
järnhandel, och har det mesta för 
allt från lantbruk och skogsbruk, till 
småföretagare och villaägare, säger 
ordföranden Lars Johansson.
 – Vi kan också utöka sortimen-
tet lite nu när vi har byggt kallagret, 
säger Anders Johansson, vice ord-
förande.

Färre bönder, men fler kunder
 Pellets, skyddskläder, hund- och 
kattmat och färg är storsäljare för 
butiken, som nu också investerat i 
en ny färgblandare. Berith Persson, 
som arbetat på Älvsereds Lantmän 
i 25 år har sett stora förändringar i 
butiken:
 – Bönderna har minskat i antal, 

och vi har inriktat oss mer på ”van-
ligt folk”. Sammanlagt har vi fått 
fler kunder, och byggt till i två om-
gångar. 1999 byggde vi till butiken, 
det blev ett lyft!

katarina Johansson

Nybygge för Älvsered Lantmän

Gott oM PLats. Åke Johansson (anställd), lars Johansson (ordföran-
de), Anders Johansson (vice ordförande), roland Andersson (anställd) 
och Berith Persson (föreståndare) är nöjda med det utökade utrym-
met. – d�et är ett fantastiskt fint hus, på hela 850 kvadrat, säger lars 
Johansson.          Foto: Katarina Johansson

ÄLvsered Riverred Hillbillys är 
så långt från bilden av farliga rag-
gare man kan komma. I klubben, som 
startade i februari 2009 på initiativ 
av Kent Karlberg, finns istället bil-
älskande människor i alla åldrar. 
Riverred är en fri översättning av 
Älvsered, men i klubben finns med-
lemmar från hela Högvad med om-
nejd. (Hillbilly betyder ungefär ”lan-
tis”.)
 – Det roligaste är att i vår klubb 
finns ingen åldersgräns, vi har med-
lemmar mellan 23 och 65 år, och 

många har också barn, säger Göran 
Arnagård, träffansvarig i klubben.
 Enda inträdeskravet för att bli 
medlem i klubben är att man har en 
gammal amerikanare och ett intresse 
för att vara med på klubbens aktivi-
teter. Riverred Hillbillys har i skri-
vande stund ett 60-tal medlemmar, 
med runt 30 bilar i årsmodeller från 
1953 till 1973. 
 Klubben har träffar varje månad, 
och åker tillsammans på olika akti-
viteter. I sommar blir det bland an-
nat Power Meet i Västerås och natur-

ligtvis Wheels and Whings i Varberg. 
Någon egen lokal har inte Riverred 
Hillbillys, men Mandy’s Diner i 
Älvsered är en naturlig träffpunkt, 
och både Ingegerd och Peter på 
Mandy’s är medlemmar i klubben.
 Nuförtiden är det ingen som är 
rädd för raggare längre, tror Göran 
Arnagård.
 – Det verkar mer som folk är im-
ponerade av bilarna.

Foto:Katarina Johansson

trivs. Berith Persson har arbetat 
på Älvsered lantmän i 25 år, och 
varit föreståndare sedan 1995. 
I år blir hon pensionär. – Jag har 
trivts väldigt bra här, säger Berit.

Riverred Hillbillys älskar sina bilar

hedersMedLeM?
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Sommarhälsning från oss...
Juni & Juli öppet till 17.00

Älvsered� Ingegerd och Peter 
Blomqwist öppnade vägkrogen 
Mandy’s Diner förra året. Då 
hade krogen bara öppet under 
helgerna. Men Mandy’s blev en 
succé, och i år är det öppet alla 
dagar hela sommaren.

– Målsättningen är att ha öppet från 
maj till oktober ut, och sedan ta emot 
förbokningar av grupper på vinterhal-
våret, säger Ingegerd Blomqwist. 
 Ingegerd och Peter drev tidigare 
bensinmacken i Älvsered. Förra året 
rationaliserade bensinbolaget bort 
deras mack, såväl som många andra 
mackar på landet, och de fick fun-
dera ut något annat sätt att använda 
sina lokaler. Eftersom båda har ett 
intresse för gamla amerikanare och 
livsstilen som hör till föll valet på 
att starta en vägkrog av amerikansk 
modell. Släkt och vänner hjälpte till 
med renoveringen av den gamla bu-
tikslokalen. 
 – Vi har bland annat haft mycket 
hjälp av Riverred Hillbillys (se vid-
stående artikel) och är väldigt tack-
samma för det! 
 Inredningen på Mandy’s Diner går 
helt i amerikansk femtio- och sexti-
otalsstil. Ur högtalarna ljuder klas-
sisk rockmusik, och lokalen pryds av 
bland annat filmaffischer, en parke-
ringsautomat, bensinpumpar och nu 
också en äkta jukebox. 

”Inte som McDonalds”
Under vintern har köket byggts ut, 
och i år är menyn utökad med bland 
annat BLT-toast och amerikanska 
pannkakor, serverade med lönnsirap 
och skogsbär eller bacon.
 Här bjuds också amerikanska spa-
re ribs, donuts, cheesecake och na-
turligtvis hamburgare, serverade i 
amerikanare av papp, som gästerna 
får ta med sig hem.
 – Men man ska inte tro att vi är 
som McDonalds. Här får man vänta 
lite på maten, för allt lagas efter be-
ställning, säger Ingegerd.

 Mot slutet av sommaren kan det 
också bli en livescen på Mandy’s. 
Plåtskjulet bredvid restaurangen läm-
par sig bra för en scen och en bar, som 
kan avlasta restaurangen vid högsä-
song. För då är det ofta fullsatt:
 – Vi var inte säkra på om det skulle 
funka med en restaurang här ute på 
landet, men vi har haft jättemycket 
folk. Men jag hörde talas om att det 
var en del som inte vågade åka hit, 
för de trodde det bara var för motor-
folk, men det stämmer inte. Här är 
alla välkomna!

KatarIna Johansson

Mandy’s tar dig tillbaka till 50-talet

Maten vIKtIg. Ingegerd Blomqwist driver Mandy’s d�iner i Älvsered. 
– Jag är noga med råvarorna, och specialköper mycket. Man tjänar på 
att satsa på kvalitet!  Foto: Katarina Johansson

MoBILgas. Bensinpumpen från 
UsA passar väl in i inredningen. 

tIDstyPIsKa servItrIser. 
rebecca Wagné, elina Inaram, 
Hilda liberg, sanna Blomqwist 
och Amanda Gabrielsson är ser-
vitriser på Mandy’s:. – d�et är ett 
jätteroligt jobb! d�et är ett unikt 
ställe, man träffar många männis-
kor, och så är det ju väldigt god 
mat, säger elina Inaram.

Cole slaw
– En typisk amerikansk sallad, 
som serveras till många rätter,  den 
är enkel men väldigt god, säger 
Ingegerd Blomqwist:

Strimlad vitkål
Strimlade morötter
( Ca. 2/3 vitkål, 1/3 morötter)
Hackad gul lök efter smak
Salt
Rejält med svartpeppar
Äkta majonnäs
Dijonsenap
En nypa socker

Det strimlade blandas med ma-
jonnäs och senap.
– Det får inte bli för löst, och se-
napen ska bara anas, den får inte 
dominera.

RECEPT

matTrivsam 

F3330SE

40% 
på träolja
Var rädd om det du har med Flügger 
Aqua Träolja, som är miljövänlig och 
har god inträngning i träet.
Spara upp till 440:-

Öppet 14-18, lörd. 9-12
Tel. 0325-30376 · www.flugger.se
Falkenbergsvägen 30, 512 63 Östra Frölunda
Gunnemars Måleri
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Gäller hela säsongen!

Lördagar stängt juni, juli, augustiwww.mjobackssparbank.se · 0325-327 00

Mjöbäcks Sparbank
Välkommen!

TRIVSELBYGDENS
enda uttagsautomat finns i Överlida

BILKaravan. Gästerna får sina hamburgare serverade i tidstypiska amerikanska bilar, som de sedan får ta med 
hem. – Först hade vi tänkt ha bilar bara till barnen, men de vuxna ville också ha en bil, säger Ingegerd Blomqwist.
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Östra FrÖlunda  På Ulfshed vi-
sades i höstas en välbesökt ut-
ställning med gamla foton från 
Frölunda. Nu ger studiecirkeln 
bakom utställningen ut en foto-
bok med bilderna ”Gamla bilder 
från Östra Frölunda”. 

– Vi hoppas att boken kan inspirera 
andra hembygdsföreningar att göra 
likadant, säger Anneli Persson, som 
tillsammans med Åke Erlandsson, 
Anders Lennström, Tage Magnusson, 
Carin Mathiasson, Eva Peterson och 
Thure Sjöblom utgör studiecirkeln 
”Gamla Frölundafoton och deras be-
rättelse”.
 Genom efterlysningar i Träsko-
posten fick studiecirkeln in över 500 
bilder från bygden. Av dessa valdes 
134 ut till utställningen, med foton 
från 1860 till 1960-talet. Och utställ-
ningen blev en succé. Över 2 000 per-
soner kom till Ulfshed för att se de 
historiska bilderna.
 – Det är som det kommit fyra miljo-
ner till en utställning i Stockholm!
 Alla bilder från utställningen ingår 
i boken, där man får se Frölundaborna 
i fest och vardag, med höskörd, kyrk-
skjutsar, gruvdrift och bröllopsbil-
der.
 – Vi har försökt att fokusera på bil-
der av folk i arbete, det är ganska ovan-
ligt med sådana motiv, säger Carin 
Mathiasson.

Premiär på midsommar
Till midsommar är boken klar, och 
premiärförsäljning blir det på hem-
bygdsföreningens midsommarfirande 
i församlingshemmet. Sedan kom-

mer boken bland annat att säljas på 
Ulfshed och på Gunnemars Måleri. 
Och cirkelgänget tror på sin bok:
 – Vi är övertygade om att den 
kommer att sälja! Jag tror att den 
är en gyllene present. Den passar 
för alla Frölundabor, alla med röt-
ter i Frölunda, och alla med minnen 
från svensk landsbygd. De fanns de 
som besökte utställningen och inte 
hade anknytning till 
bygden, men som sa 
”Det här är ju min 
barndom också”. Att 
vi valde att fokusera 
på folk i arbete gör 
att det är ett stycke 
svensk landsbygds-
historia, säger Carin 
Mathiasson.
 Boken kom-
mer att bli inbunden, och trycks 
till att börja med 1 000 exemplar. 
Hembygdsföreningen har fått stöd 
från Tore G Wärenstams stiftelse, 
samt sponsring från privatpersoner 
för att finansiera utgivningen. Och det 
var inte så mycket arbete som man kan 
tro med att göra en bok, då det mes-
ta redan var gjort inför utställning-
en. Åke Erlandsson scannade då in 
och datorbearbetade bilderna, något 
som förbättrade kvalitén avsevärt, och 
Carin Mathiasson ställde samman en 
utställningskatalog med uppgifter om 
alla bilder, som nu ligger till grund för 
texterna i boken.
 – Så det var inte så mycket jobb kvar 
när vi skulle göra boken, mest kor-
rekturläsning och layout, säger Åke 
Erlandsson, som var den som drog 
igång studiecirkeln som hålls i Östra 

Frölunda hembygdsförenings regi. 

Almanacka nästa projekt
De flesta av personerna från bilder-
na är identifierade, många tack vare 
85-årige Tage Magnusson, en av del-
tagarna i cirkeln. 
 – Femtio procent av bilderna hade 
vi inte klarat att identifiera utan Tage, 
säger Anders Lennström, och trettio 

procent hade varit svårt 
utan honom.
 – Jag tycker inte det 
är så märkvärdigt, jag är 
ju född och uppvuxen 
här, och har haft både 
affär och taxirörelse, 
säger Tage Magnusson 
blygsamt.
 Även besökarna på 
utställningen har hjälpt 

till med de få bilder som inte var iden-
tifierade innan. även andra intressanta 
upplysningar har kommit in:
 – Vi hade till exempel med en bild 
på en oxpremiering, och fick veta att 
det ytterst ovanligt, och att det nog 
inte finns något mer foto på en sådan, 
säger Carin Mathiasson.
 Och studiecirkelns arbete är inte 
avslutat i och med boken. Många bil-
der finns kvar, och nästa projekt blir 
troligen en almanacka. För inte kan 
de sluta jobba ihop, de har ju så roligt 
tillsammans:
 – Vi är sju personer som jobbat med 
detta i tre terminer. Och det har ald-
rig varit någon som försökt gå hem 
för tidigt, snarare har det varit svårt 
att få dem att gå härifrån, säger Carin 
Mathiasson.

KAtAriNA JohANssoN

100 år skildras i ny fotobok

GäNGet bAKom boKeN. Carin 
Mathiasson, tage Magnusson, 
anders lennström, Eva Peterson, 
anneli Persson, thure sjöblom 
och Åke Erlandsson i studiecir-
keln som ger ut en fotobok till 
midsommar. 

Foto: Katarina johansson

i Arbete. Hilding och Ernst Johansson tar upp rovor, en av bilderna 
ur fotoboken som fokuserar på bilder av arbete och vardagsliv.                                  
       Foto: VaLBorG johansson

”Vi har för-
sökt fokusera 
på bilder av 
folk i arbete ”

Carin Mathiasson

Tävling för 
UngDOMAr!
I pausen mellan matcherna har 
vi utslagstävling för ungdomar 8-12 år,  
4 st uttagna från vardera klubb.
Kl. 12.30  tävlar 10 finalister om priserna 
2000:-,1500:-,1000:- och 7x500:- som 
tillfaller respektive klubb.

Mjöbäcks sparbanks
fotbollsturnering

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

TID Lag  pLan
9.30 Kindaholms FF – Öxabäcks IF A
 Torestorp/Älekulla FF- Viljan /Älvéna (2 straff) B

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

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

12.00 Viljan/ Älvéna (1 straff) – Högvads BK A
 Kindaholms FF (1 straff) – Torestorp / Älekulla FF B

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

Lotterier • kiosk • kaffe m.m.
gratis entré - välkomna!
östra frölunda if i samarbete med...

Lördag 7 augusti 2010 
på Hagavallen, Ö Frölunda

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

Matchtid 30 min. 1 straff för varje lägre division. Vid lika poäng, 
målskillnad. Vid lika: 3 straffar därefter 1 & 1 straff.

NYHET! Kl. 11.30 spelas flickmatch 
mellan Kindaholms F14–Svansjö F14. 
Matchtid 20 minuter.

ÖPPETTIDER MAJ, JUNI OCH SEPTEMBER
FREDAG–SÖNDAG KL. 10–17

JULI OCH AUGUSTI • TORSDAG-SÖNDAG KL. 10-17 
Större sällskap bedes vänligast förhandsboka 

Tel. 0325 350 23 • 0045 58 26 33 36  • WWW.ULFSHED.SE

Livet är underbart och sommaren är skön.  Kom och upplev 
vårt måleri och keramikverkstad eller tag en promenad i vår 
figur- och historieträdgård runt husen på Ulfshed. Här ingår 

keramiska stensgodsfigurer som är handgjorda.

20
10

512 63, Östra Frölunda

Vem VAr det? tage Magnusson och anders lennström diskuterar en av  bokens bilder.

Pallindustri AB

VI TILLVERKAR LASTPALLAR

Allt efter kundens specifikationer!

Specialemballage · Engångspallar · Halvpallar

www.ostrafrolundapall.se
Tel. 0325 - 300 50 · Fax 0325 - 305 95
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Smålandsstaket
Från 140:-/m

Finns även med vidjor

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

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

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

frolundaror@telia.com •  www.frolundaror.se

Östra FrÖlunda Mogens 
Kraemer på Ulfshed är en man 
med många visioner. Och han 
ser till att förverkliga dem ock-
så. Som när han bestämde sig 
för att anlägga en golfbana i 
trädgården

– Jag läste i svenska tidningar att 
det skulle byggas en ny golfbana nå-
gonstans för 300 miljoner. Då fick 
jag idén att göra en egen golfbana. 
Jag började klockan ett, tog gamla 
marmeladburkar och grävde ner som 
hål, vi gjorde laminerade flaggor, och 
klockan tre hade vi invigning. Och 
den kostade inte 300 miljoner!
 Lättbollsgolfbanan har nio hål, 
och varje hål passerar ett av Mogens 
keramikdjur som står utställda i träd-
gården.
 – Tanken är att man ska kunna 
läsa om dem medan man väntar på 
sin tur.
 Till varje djur finns nämligen en 
historia. Som Den fula ankungen, 
med samma höga hatt som H.C. 
Andersen oftast är avbildad med, 
och med vingen formad som förfat-
tarens karaktäristiska näsa. 

Kurser i målning och keramik/
raku 
Mogens och sambon Annegrethe 
Bohmann Rasmussen bor i Danmark, 
där de arbetar som keramiker. De 
veckopendlar till Ulfshed, som har 
öppet under veckosluten, och un-
der högsäsongen torsdag-söndag. Nu 

är det femte säsongen som Mogens 
Kraemer driver Ulfshed, även om 
han knappt kan tro det själv:
 – Tiden går så snabbt!
 Det händer mycket på Ulfshed i 
sommar: Under maj och juni ställer 
textilkonstnären Grethe Björkvig ut 
sina vävda bilder i galleriet. En må-
larkurs under ledning av konstnä-
ren Kitt Albinussen anordnas i juli, 
och två keramik/rakukurser hålls i 
juli och augusti, med keramikern 
Lars Gustafsson som ledare. Kanske 
blir det också en pilflätningskurs i 
sommar. 
 – Jag skulle gärna ge en speciell 
drejkurs också, men det är mer kom-
plicerat, så det blir inte så mycket 
man hinner lära sig på en vecka.
 Men man kan ju förstås ock-
så besöka Ulfshed bara för en 
fika, kanske med specialiteten 
munkarna”aebleskivor”, och passa 
på att ta en rundtur i trädgården och 

titta på glada hönor, ”skyltpaddor” 
och ekorrar Eller ta en titt i butiken, 
med både all slags keramik och myck-
et annat smått och gott.

Katarina JOhanSSOn

Mogens visioner 
blir verklighet

VälSOrterad bUtiK. I butiken på ulfshed säljs både Mogens 
Kraemers och sambon annegrethe Bohmann rasmussens keramik, och 
mycket, mycket annat. Ekorren Egon är en av Mogens djurskulpturer, 
som görs av drejade delar.            Foto: Katarina Johansson

SKOhOrn? anne Grethe 
Bohmann rasmussen dekorerar 
en del av sin keramik med ko-
horn. (något som i en i en dansk 
tidningsartikel råkade bli ”sko-
horn” )

FOre! lättbollsgolfbanan anlade 
Mogens på en eftermiddag. Varje 
hål passerar ett djur på trädgårds-
utställningen (med viss risk: en 
av de glada hönorna råkade föro-
lyckas under en golfmatch).

textilKOnSt. I galleriet vi-
sar Mogens och anne Grethe i 
maj och juni en utställning med 
Grethe Björkvigs vävda bilder.

trädgårdSUtStällning. 
den fula ankungen, en hyllning 
till H.C. andersen

Östra FrÖlunda Vid läm-
ningarna efter den medeltida 
gränsborgen Kindahus i Östra 
Frölunda börjar – eller slutar, 
beroende av hur man ser det – 
Kurirleden. Willy Johansson har 
gått den fem mil långa vand-
ringsleden.

– Det var jag och min son Per som 
gick den för några år sedan. Då job-
bade jag som vaktmästare på skolan 
och på Östrabo, och leden går pre-
cis utanför, så vi bestämde oss för 
att gå den för skojs skull. Det var 
en liten utmaning, berättar Willy 
Johansson.
 Klockan sex på morgonen star-
tade de vid Kindahus, och de var 
framme vid ledens slut i Örby vid 
klockan 18. 
 – Vi gick i tio timmar och rastade 
i två, säger Willy.
 Kurirleden sträcker sig mellan två 
medeltida fästen, Kindahus i Östra 
Frölunda och Öresten i Örby. Leden 
går förbi Gräne gruva i Överlida, ut-
med Holsjön i Holsljunga och se-
dan vidare in i Marks kommun, där 
den bland annat passerar Brattåsen, 
som är Marks högsta punkt (247 me-

ter över havet), Hallstorpsfallen och 
Svänasjö gamla kyrkoplats, en öde-
kyrkogård från medeltiden.
 – Det är ingen riktigt svår terräng, 
mest stigar och vägar, men har man 
aldrig vandrat innan kanske man inte 
ska ta hela etappen på en gång.

bra skor och rikligt med vätska
Willy är själv van vid att vandra, så 
han tyckte det fungerade bra att gå 
den ett drygt maratonlopp långa le-
den:
 – Vi var inställda på att gå en hel 
dag, så det gick bra. Det viktiga att 
tänka på är att ha bra skor, det kän-
ner efter fötterna ganska bra. Och att 
ha rikligt med vätska med sig. Man 

kommer inte åt att köpa något längs 
leden, så man får ha med sig allt. 
 Jan Eriksson från Hyssna hade 
tidigare ett tillfälligt projektarbe-
te med att sköta vandringslederna 
i Mark. Han säger att det kan vara 
lite svårt att hitta längs vissa delar av 
leden, om man inte är van.
 – Jag har själv inte gjort något med 
Kurirleden, utan varit med och tipsat 
byalag och hembygdsföreningar om 
hur de ska markera leden, men det 
är tyvärr lite svårhittat än. Fick man 
leden i riktigt bra skick kunde det bli 
en toppengrej, och jag hoppas det är 
någon som vill ta tag i det. 

Katarina JOhanSSOn

Willy gick 
Kurirleden

en UtManing. Vid Kindahus startar Kurirleden, som sedan går förbi 
Östra Frölundas samhälle, Överlida, Holsljunga och vidare in i Marks 
kommun. Willy Johansson har gått den fem mil långa leden: – det var 
en liten utmaning, säger han. Foto: Katarina Johansson
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Överlidaljus
Butiken med  

egen tillverkning!
 Öppettider

 Mån–Fre 10–18
 Lör 10–13

Köpmansvägen 4, Överlida
Telefon 0325-322 22

Stort sortiment av bl.a. 
säsongs- och landskapsljus

Varmt välkommen!

Försäljning av rännor och rör samt spirorör med detaljer.

Tel. 0325 - 323 00 Fax. 0325 - 320 20 www.overlidaplat.se

Ni hittar oss vid sjön Övre Hallången där vi funnits 
sedan 1974

Vi utför allt inom byggnationsplåt och ventilation.

www.elskes.se • 070-214 60 15

Taktil massage

& samtal · Yogakurser

Hälsokvällar · Presentkort

Lida Yttre Gårdsbutik
Butiken är öppen för självbetjäning varje dag mellan  
klockan 10.00–20.00. Vi har potatis, ägg, frukt och grönt.

Överlida Ekbacken
073-542 41 93
070-645 01 67

Välkomna! Ingvar och Gunilla

0325-321 37

LIVS • GATUKÖK • MAT • TICNET
Öppet alla dagar!

Överlida� En gammal diverse-
handel, en frisersalong, en hem-
gjord svarv, textilier, skomakeri, 
skola och mycket, mycket mer 
finns att se i Överlida Industri- 
och Hantverksmuseum, som 
skildrar kampen för att överleva 
i en fattig bygd. 

Museet ligger i en vacker miljö vid 
sjön Hallångens sydspets. Här gui-
das besökaren genom bygdens his-
toria av medlem-
mar i Överlida 
Hembygdsförening. 
Gösta Johansson står 
för dagens guidning, 
som börjar redan i 
entrén, med gam-
la skolplanscher 
från Överlida och 
Holsljunga. 
 – Det fanns enk-
lare saker än idag, 
men symbolerna 
förklarar utan ord vad det är fråga 
om, säger Gösta.
 Museet är inrymt i Halla Textils 
gamla väverilokaler, där Carl 
Malmsten vävde sina berömda texti-
lier. Dessa visas det naturligtvis prov 
på i museet, där man även kan se en 
halvmekanisk vävstol, konstruerad år 
1913 av Fritz Sterner, grundaren till 
Halla textil. Vävstolen är konstru-
erad för att vävaren ska stå upp och 
arbeta, troligen för att det var män 
som jobbade i väveriet, säger Gösta 
Johansson.
 – En karl skulle inte sitta och väva, 
det gick inte!
 Museet är fyllt av intressanta de-
taljer från förr. Gösta visar ett medel 
för att förhindra skäggväxt: ”Anti-
Skäggin”.
 – Det såldes av snickaren Johan 
Edholm, som var förman på 
Draglycke ångsåg. Det var säkert 
en bluff, men idag finns det ju så-
dana medel.
 En liten träask med en öppning 
täckt av nät förbryllar reportern. 
Asken är tillverkad av Josef Karlsson 

på Överlida Möbelfabrik, berättar 
Gösta.
 – Det är en låda som man använde 
för att skicka bidrottningar i. Man 
lade den i ett kuvert och skickade 
med vanlig post.

Nostalgikick
Mycket på museet handlar, som nam-
net antyder, om Överlidas industri-
historia. Från textilfabriken Vajo, 
som startades av Valentin Johansson 

på 1950-talet och lades 
ner på 1990-talet, vi-
sas stickade tröjor, med 
mönster som skulle vara 
gångbara även idag. 
 Överlida Affärs-
tryckeri grundades 1938 
och är fortfarande i drift. 
I museet finns företa-
gets gamla tryckpress, 
som minner om en tid 
långt före datorernas in-
tåg. Kinds Trikåfabrik, 

Överlida Möbelfabrik och Lillsjö 
Snickeri är några av de andra indu-
strierna som finns representerade. 
 En hel del av utställningarna berät-
tar även om vardagslivet under första 
hälften av 1900-talet: Ett tidsenligt 
kök från 1920–30-tal, med stickma-
skinen som användes för att dryga ut 
hushållskassan. En gammal diver-
sehandel med karamellstrutar och 
burkar av alla de slag, som är en ren 
nostalgikick för alla som någon gång 
handlat i en äkta lanthandel. Post- 
och järnvägsstation. Skola, komplett 
med ett äpple till fröken liggande på 
katedern. 
 Allt som finns på museet är skänkt 
eller utlånat av bygdens folk, och 
mer kommer till hela tiden. En del 
är unika saker, medan andra är mer 
vanliga.
 – Trampsymaskiner får vi hur 
många som helst!

Vårtborttagare och kvartslampa
Gösta Johansson var under många år 
verksam som frisör på olika platser 
runt om i Sverige, och frisersalong-

en med rakknivar, kvartslampa och 
hårtork av äldre modell är till största 
delen från hans egen samling. Gösta 
visar den elektriska vårtborttagaren 
i frisersalongen:
 – Den tog bort vårtor med en gnis-
ta elström, det kostade 25 öre gång-
en, och gick inte vårtan bort efter tre 
gånger fick man pengarna tillbaka. 
Men den fungerade!
 Kvartslampan var också en viktig 
del av frisersalongen, som en före-
gångare till solarierna:
 – Det kostade 25 öre kvarten, och 
de som solade med den blev illröda. 
Men till dansen på kvällen hade det 
tonat ner lite. 
 Göstas egen favorit på museet är 
ett par ovanligt stora träskor.
  – Ingen har så stora fötter, men man 
använde dem när man satte potatis, 
och satte dem utanpå sina vanliga 
skor, för att platta till marken, för-
klarar han.

KatarINa JoHaNssoN

Här skildras vardagsliv och arbete på 1900-talet
Mycket att se i industri- och hantverksmuseet

FrIsÖrEN tog bort Vårtor. Frisersalongen i museet är till större 
delen skänkt av Gösta Johansson, en av guiderna på Överlida industri- 
och Hantverksmuseum, som varit verksam som frisör under många år. 
Gösta demonstrerar den elektriska vårtborttagaren, med garanterat re-
sultat.     Foto: Katarina Johansson

På stor Fot. Träskon, som 
här kan jämföras med Göstas 
fot i storlek 39 och praktikanten 
Jonatans, i storlek 44, verkar vara 
gjord för en jätte, men var till för 
att sätta utanpå vanliga skor för 
att platta till jorden när man satte 
potatis..

Mat MaN MINNs. Ögonkakao, sockertoppar och Zeniths margarin  
– en ren nostalgikick!

”Tramp-
symaskiner 
får vi hur 
många som 
helst!”

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

0325-340 07 0708-34 16 31

Försäljning och
reparation av bilar!

Petterssons Bil AB Överlida
0325-340 19 · 343 05

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

Ulf Aronssons
Bygg AB

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

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening

Telefon
0325-322 33

Gruppresor till...

Öppet söndagar 13 juni–15 augusti kl. 14 –16

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

Överlida� Trolleri, ponnyridning, 
ankrace, mattcurling, och fram-
trädanden av Desire och Johan 
Örjansson. På Överlidadagen 
den 3 juli kommer det att finnas 
något för alla.

– Vi hoppas det ska bli något av 
en hemvändardag, säger Hanna 
Bengtsson, ordförande i Överlida 
byalag, som tillsammans med 
byns övriga föreningar arrangerar 
Överlidadagen. 
 Dagen kommer att innehålla nå-
got för alla åldrar och intressen: Till 
exempel kommer nystartade fören-
ingen Kinds Motorveteraner att fin-
nas på plats för att visa veteranfordon, 
Räddningstjänsten kommer och visar 
sin brandutrustning, och så blir det 
naturligtvis poängpromenad, och 
ankrace i fontänparken.  
 Och den som vill testa den nya 

innesporten mattcurling, som slagit 
igenom stort i Överlida, kan besöka 
Långehall där Överlida IK presente-
rar både mattcurling och boule.  
 Det kommer också att finnas en 
hel del på programmet för de yngre 
besökarna, som ponnyridning och 
fiskdamm, och trolleri med det po-
pulära paret Mr 
Berger och gyck-
laren Ann. 

Mycket musik
Överlidadagen 
kommer också att 
innehålla mycket 
musik. På efter-
middagen kan man besöka kyrkan 
och lyssna på musik i sommartid, och 
lite senare spelar både det lokala ban-
det Desire och Johan Örjansson med 
band på hotellets parkering. 
 – Vi är väldigt glada att vi har kun-

nat boka in Johan Örjansson, han är 
ju väldigt i ropet just nu med sin nya 
skiva. Och han tycker också att det 
är roligt att få komma och spela i sin 
gamla hemby.
 Detta är första året Överlidadagen 
arrangeras. Tidigare år har Överlida 
Idrottsklubb anordnat en sommar-

marknad, och det 
var när den lades 
ner som idén om 
en Överlidadag 
väcktes.
 – Det blev ett 
tomrum som vi 
ville fylla på nå-
got sätt. Vi satsar 

på det här i år, och hoppas det går 
bra, säger Hanna Bengtsson.
 Om dagen faller väl ut är tanken 
att Överlidadagen ska bli ett åter-
kommande arrangemang. 

KaTarina Johansson

En dag för alla åldrar

Planering. redan tidigt i våras började Överlidas föreningar att pla-
nera för årets Överlidadag, med många godbitar på programmet. – vi 
har fått bidrag på 20 000 kronor från Sparbanksstiftelsen och 8 000 
kronor från Folkhälsorådet i Svenljunga kommun, det är jättekul, säger 
Hanna Bengtsson, ordförande i Överlida byalag.    Foto: Katarina Johansson

Bråda tider på Överlidaljus
ÖverliDa – Åh, vad gott det luktar!

 Det är standardkommentaren bland kunderna som kom-
mer in i den kombinerade butiken och tillverkningslokalen hos 
Överlidaljus. Och visst märks det att här tillverkas ljus, den goda 
doften av stearin känns redan ute på parkeringen.
 Nu väntar en bråd tid för Helena och Thomas Jangeklint 
som driver Överlidaljus. Semestertider innebär högsäsong för 
företaget. 
 – Turisterna som besöker Överlida vill ha något med sig hem, 
och då passar våra ljus bra, säger Helena Jangeklint.
 Och att få se hur ljusen blir till är en populär upplevelse, inte 
minst bland barnfamiljerna, där barnen även får lov att göra sitt 
eget ljus vid besöket.
 Ljusen stöps eller gjuts i lokalen, färgas med doppvax, och 
målas sedan med olika motiv. Bland annat de populäraste är en 
serie med Sveriges alla landskapsblommor, samt ljuset med motiv 

från Överlida som finns i de fyra årstiderna samt ett kvällsmotiv. Bland gästerna på Överlida 
Camping är också ljusen med husvagns- och husbilsmotiv populära semesterminnen. Man 
kan också beställa ljus med önskat motiv. Många beställer till exempel ljus med namn och da-
tum till studenten, brudparet eller konfirmanden. Och vad sägs om ett ljus i form av en tårta 
till födelsedagsbarnet? 
 Sortimentet förnyas hela tiden, och den senaste nyheten är ett ljus med motiv från Överlida 
kyrka.
 – Problemet är inte att vi lider brist på idéer, utan att vi inte har tid att prova alla, säger 
Helena Jangeklint.            Foto: Katarina Johansson

”Vi hoppas det 
ska bli något av en 
hemvändardag”

hanna Bengtsson

Trollar. För de yngre blir det trolleri med Mr 
Berger och gycklaren a�nn.

sPelar. Överlidasonen Johan Örjansson kommer 
att spela på Överlidadagen.          Foto: arKiv
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Männen i Överlida lagar  
mat från hela världen

Din lokala entreprenör

MedleM i

och LBC-medlem i Trivselbygden

LBC Svenljunga- Tranemo  
0325- 799 99 

www.lbcsvenljunga.se

Grus & TransporT
0325-320 62 • 070-577 83 73
www.overlidagrus.com

•  Totalunderhåll av grusvägar
• Vägkantsklippning
• Dikning
• Hyvling
• Sprängning

• Kantskärning
• Trumbyten
• Hydralhammare

Vi kan tillhandahålla de flesta dimensioner 
av bergkross (bärlager, förstärkning,  

slitlager, väggrus, makadam, stenmjöl).

EL • TELE • DATA • SERVICE

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

Ring om du
önskar ytterligare
upplysningar!

överlida  Hittills har de lagat 
thaimat och indiskt, och på 
träffen i sommar blir det gre-
kisk mat. Matlagningskursen i 
Överlida har gett de deltagande 
männen en helt ny repertoar i 
köket.

matTrivsam 
– Jag har lagat många av recepten 
hemma, och just de maträtterna hade 
man inte vågat sig på annars, det är 
rätt annorlunda mot det man bru-
kar laga, säger Jonny Börjesson, en 
av deltagarna vid matlagningskur-
sen för män.
 Kursen, med två träffar per termin, 
startade i höstas. Kursledare Elske 
Teppema säger att hon känner sig pri-
vilegierad som fått leda kursen:
 – Det är så bra stämning i grup-
pen, och det är roligt att se hur delta-
garna har utvecklats på det här året. 
Det är också roligt att männen får 
ett eget forum, det är vanligare att 
kvinnor träffas och gör saker tillsam-
mans än att männen gör det. Och 
matlagningen kan fungera som en 
avkoppling från stress.
 Det hela började med en fest i 

Holsljunga, där Elske hörde en av 
deltagarna prata om att det vore ro-
ligt med en matlagnings-
kurs för män.
 – Jag nappade, och tog 
kontakt med honom. Han 
frågade runt i Holsljunga, 
och jag i Överlida, och vi 
blev tolv personer direkt. 

Grekiskt tema
Tolv deltagare är lagom, 
tycker Elske. Då får man 
plats i Långehalls kök, och 
kan jobba två och två med 
de sex recept som provas 
vid varje kurstillfälle.    
 – Det är viktigt för sammanhåll-
ningen också att vi inte är för många, 
blir vi fler tror jag att lite av det per-
sonliga försvinner.
 I juni är det dags för nästa träff, 

en sommarfest med grekiskt tema, 
och då är även deltagarnas respektive 

inbjudna.
 – Det blir riktig som-
marmat, med mycket sal-
lader och grillat, gott gre-
kiskt vin och lite grekisk 
musik för stämningens 
skull. Sen blir det kanske 
lite överraskningar un-
der kvällen också, utlo-
var Elske.
 Jonny Börjesson ser 
fram emot sommarfes-
ten:
 – Det ska bli riktigt ro-

ligt! Och jag tycker det är väldigt po-
sitivt att Elske har tagit tag i att ordna 
den här kursen. Det är skoj att vi är 
bara killar, och att vi är på ungefär 
samma nivå.

katarina joHansson  

färGGlatt. daniel larsson och Tobias Frisell  
gör en färggrann papayasallad. 
 infälld: Jonny Börjesson        Foto: ElskE tEppEma

ElskE tEppEMa. 
Foto: Eva BErnodt

Överlidadagen 
lördag 3 juli

Överlidadagen 
lördag 3 juli

välkommen tillVälkommen till

Trolleri • Livemusik • Ankrace  
Poängpromenad • Öltält med 
mycket mera!

Se program på www.overlida.se

fiskkakor med het 
jordnötssås, 4 portioner
ingredienser
350 g skinnfri vit fiskfilé
1 msk fisksås
2 tsk röd thaicurrypasta 
I matsked färskpressad limesaft
1 vitlöksklyfta
1 ägg
1 dl tunt skurna gröna bönor
(4 torkade kaffirblad, söndersmu-
lade, kan uteslutas)
Matolja till stekning

jordnötssås
1 liten färsk röd chili
1 vitlöksklyfta
1 msk ljus soja
1 msk färskpressad limesaft
1 msk råsocker
3 msk grovt jordnötssmör
4 msk kokosmjölk
Grovklippt gräslök till garne-
ring

Gör så här: Blanda fisk, sås, saft, 
kryddor i en matberedare och kör 
till en slät massa. 

Skrapa ur smeten och blanda i fint 
skurna gröna bönorna. 
Gör sedan såsen. Finhacka chilin 
(ta ut kärnor om du inte vill ha så 
starkt) och vitlök, och fräs detta 
lätt i lite olja. Lägg i allt annat, 
hetta upp långsamt, rör ordent-
ligt och smaka av. Garnera såsen 
med gräslök.
Forma bollar av fisksmeten och 
platta till dem, stek dem i oljan. 
Ca 3-4 minuter på varje sida.
Serveras med ris och färska grön- 
saker. Smaklig måltid!

RECEPT

100 platser för husvagnar

11 stugor med självhushåll 
dusch/toalett

12 enklare stugor

Båtar för uthyrning

Minigolf

Servicebutik och gatukök

ÖVERLIDA CAMPING

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

 unGt byalaG. överlida har ett ovanligt ungt byalag, med 25-åriga 
Hanna Bengtsson som ordförande, och med en genomsnittålder på 40 
år. – det är roligt, och gör att det inte är så formellt på våra möten. Men 
vi skulle nästan behöva ha in någon som är pensionär, och som har lite 
mer tid, säger Hanna Bengtsson. Från vänster på bilden: Fredrik 
Johansson (kassör), Helena Jangeklint, Cecilia Colliander (sekreterare), 
dan lillvik, Hanna Bengtsson (ordförande), Birgitta liljerup-enkvist, 
Thomas örjansson, lina efraimsson och Marianne Trulsson. Saknas på 
bilden gör lena Karlsson.                 Foto: mattias sörBom 
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Diplomerad Avloppsentreprenör

0703-29 29 42
www.tbschakt.se

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

Välkomna till

– FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN –
Kickis Hårvård

Eva säljer smycken av 
havets guld

Öxabäck �– Den är na-
turlig, och spännande, ing-
en är den andra lik. Man 
blir alltid överraskad!
 Så förklarar Eva Rosell 
i Öxabäck sin fascination 
för bärnsten. 
 Bärnstenen, som kallas 
havets guld, är kåda från en 
art som levde för runt 40 miljoner år sedan i lan-
den runt Östersjön. Eva fastnade för den urgamla 
stenen vid en resa till Polen på 1990-talet, och se-
dan 1996 säljer hon bärnstenssmycken tillverkade 
av ett femtiotal silversmeder i Polen. 
 Tidigare bodde Eva i Fritsla, men i augusti förra 
året flyttade hon och familjen till Öxabäck. 
 – Vi köpte verkstaden med bensinmack i 
Öxabäck, och då blev det opraktiskt att bo så långt 
ifrån. Vi trivs bra, det är ett litet fint samhälle!
 Nu håller Eva på att ställa i ordning en för-
säljningslokal i verkstaden, där hon med början 
i sommar kommer att sälja bärnstenssmycken, 
vikingasmycken och smycken från Kina. Bland 
bärnstenssmyckena finns vackert graverade, ka-
méliknande berlocker och broscher.
 – De ristar in mönstret på baksidan, med tand-
läkarborr, förklarar Eva.

 Det finns många sägner om bärnstenen. Den ska ha en läkande och lugnande effekt, och skydda mot illvilja och 
ondska. Eva kan inte lämna några garantier för att det stämmer:
 – Men jag tror det fungerar om man tror på det, säger hon med ett leende.         Foto: Katarina Johansson

Öxabäck� �kål, �rödbetor �och �
bönor. �Lök, �purjo �och �moröt-
ter. �Sallad, �squash �och �i �år �
förhoppningsvis �även �ho-
nung. �Sortimentet �är �stort �på �
björkåsens �ekoodling.

– Vi försöker ha bredd på det, det 
ska finnas lite av varje, säger Thomas 
Åsberg som driver Björkåsens eko-
odling.
 Thomas och hans sambo Ella 
Löfberg köpte Björkåsen 2007. 
Thomas är smålänning från början, 
men har bott 14 år i Göteborg, och 
Ella är från Göteborg. 
Hur hamnade de då i 
Öxabäck?
 – Man letar efter 
bra ställen att bo på, 
och här fanns det ett 
sådant. Vi letade i två 
år innan vi hittade det-
ta, säger Thomas.
 Man kunde tro 
att Thomas och Ella 
hade tankar på att odla 
grönsaker och därför 
letade efter ett passande ställe, men 
så gick det inte till.
 – De idéerna kom först när vi 
kom hit. 
 Thomas, Ella och dottern Anna 
trivs bra i Öxabäck:
 – Det var verkligen rätt satsning att 
komma hit! Det är inte så lätt att hitta 
barnvakt, men annars är det bara för-
delar med att bo här. Här finns både 
livsmedelsbutik och skola, och det 
ligger mitt emellan Göteborg, 

där Ella har sin släkt, och Småland, 
där jag kommer ifrån.

Grisarna �hjälper �till
Thomas är utbildad journalist och 
frilansar en del men satsar nu främst 
på ekoodlingen. Ella jobbar som 
barnskötare, men hjälper även till 
med odlingarna. 
 I år är det den tredje säsongen de 
driver Björkåsens ekoodling. Än så 
länge sker odlingen i liten skala, men 
projektet växer undan för undan. 
2007 kom de första bikuporna till 
gården. De första åren blev det bara 

honung för hushålls-
bruk, men i år plane-
rar Thomas och Ella 
att utöka antalet kupor 
för att även kunna sälja 
honung. De har även 
skaffat höns, och ett 
par grisar som ska hjäl-
pa dem i arbetet:
 – De ska äta upp 
ogräset åt oss, det har 
vi slitit mycket med! 
 Thomas och Ella 

tänker också börja experimentera 
med täckodling i år, för att de cirka 
1 500 kvadratmetrarna odling ska 
bli mer lättskötta .
 Grönsakssäsongen på Björkåsen 
varar från juli till och med septem-
ber. Försäljningen sker dels på den 
egna gårdsbutiken, och dels till 
restauranger som vill ha närodlat. 
Ekologiskt och närproducerat lig-
ger ju i tiden, och Thomas tror på 
konceptet:
 – Det är mycket bättre att handla 
nästgårds. Inga gifter, ingen konst-
gödning och korta transporter. Det 
sparar miljön.

katarina �JohanSSon

Ekologiskt det som 
gäller för Thomas

vårarbete. �Här i växthuset börjar odlingssäsongen på björkåsen, och i slutet av juli är grönsakerna klara 
för försäljning. 

Foto:Katarina Johansson

biodLare. �Thomas Åsberg med 
katten Douglas framför bikup-
orna, som ska bli fler i sommar. 
– Förhoppningsvis ska vi kunna 
sälja honung i år.

thomas �
åsberg
ålder: �42 år
Familj: �sambon 
Ella, dottern anna, åtta år. 
Utflugna bonusbarnen Dennis 
och Emil.
intressen: �Litteratur, film, och 
sen det jag pysslar med här.
Läser: Mycket och gärna! helst 
skönlitteratur.
Lyssnar �på: �allätare
varför �ekoodling? � �– i grun-
den finns ett intresse för natu-
ren och det levande.

Fakta

”Man letar ef-
ter bra ställen 
att bo på, och 
här fanns det 
ett sådant ”

thoMas ÅsbErg

En bra bit av
Västergötland
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Öxabäck� I 15 år har Inger 
Hällfors hållit på med keramik. 
När hon och hennes man flytta-
de till i Öxabäck byggde hon en 
egen verkstad, där hon tillver-
kar och säljer föremål i keramik 
och raku.

– Jag känner hur oerhört bra det 
är att göra något med händerna. 
Människor behöver göra något kre-
ativt, och jag har fastnat för leran. 
Det är ett sådant fantastiskt mate-
rial, plastiskt och formbart när man 
jobbar med det – och så slutar det 
som stengods. 
 Inger växlar mellan drejning och 
raku, som innebär att de glasera-
de föremålen lyfts direkt ur ugnen 
när glasyren smält ut och sedan får 
svalna.
 – Rakun bränner jag utomhus, 
och där är det mycket som inverkar 
på resultatet: väder, temperatur, ti-
den – det är ett spänningsmoment 
att se hur det blir. Vid drejning är 
det mer precision och noggrannhet. 
Det är roligt att växla mellan de oli-
ka formerna.
 Inger är född i Öxabäck, men har 
bott i Jönköping i 32 år. När bar-
nen flugit ut flyttade hon och hen-
nes man till sitt tidigare fritidshus i 
Öxabäck.
 – Det är en lisa för själen att bo här, 
i naturen, lugnet och tystnaden.

Ur eld och aska
Inger är medlem i Sjuhäradsform, 
en förening som samlar skickli-
ga konsthantverkare i Sjuhärad 
under ett gemensamt varumär-
ke, och som kvalitetskontrollerar 
alla medlemmars produkter. Hon 
kommer också      medverka under 
Konsthantverksrundan i juli, samt 
ha en utställning av sina föremål på 
Borås Museum under juli till oktober 
med titeln Ur eld och aska.
 Men keramiken är inte en heltids-
sysselsättning. Inger arbetar också 
inom socialpsykiatrin i Marks kom-
mun.
 – Jag behöver komma ut och jobba, 
för att träffa människor, och få en ba-
lans mellan arbete och hobby.
 Men även i arbetet använder hon 
sig av skapande verksamhet. Det är 

bra för människor med psykisk ohäl-
sa att få vara kreativa, säger hon: 
 – Jag har sett människor komma 
tillbaka med hjälp av skapande. När 
man skapar blir man automatiskt 
”mindful”, fokuserad på här och nu. 
Tidsuppfattningen blir bortkopplad, 
och man kommer in i ett annat till-
stånd, det är väldigt läkande. 

KatarINa JoHaNssoN

Inger växlar mellan precision och spänning

HemväNdare. Inger Hällfors flyttade tillbaka till Öxabäck, och trivs 
bra: – Det är en lisa för själen att bo här, i naturen, lugnet och tystnaden. 
             Foto: Katarina johansson

FågelHUvUd.

KUrser. Inger planerar att ordna 
helgkurser i drejning i sin kera-
mikverkstad. – Men jag kan bara 
ta emot en person åt gången. 
Man behöver ha någon vid sin 
sida hela tiden för att lära sig.

Välkomna till oss på...

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

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

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

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

Öxabäck · 0320-590 36

Tallhöjdens Kött och Chark AB · Tallhöjden · Öxabäck
0320-591 90 · tallhojdenskottochchark@telia.com

VI 
BYGGER 

UT!

SE
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Kan du berätta lite om klubben?
– Klubben bildades 1999 genom en sammanslagning av Öxabäck, Örby och Berghem. Anledningen var att 
innebandykillarna ville satsa lite hårdare. Vi brukar ha runt 15 lag i seriespel. Både herr- och damlaget ligger i di-
vision 2, och vi har både killar och tjejer som ligger i topp, och flera av ungdomslagen har vunnit sina serier.

Ni har spelare från många olika håll?
– Ja, vi har mellan 300 och 350 aktiva spelare, från bland annat Svenljunga, Holsljunga, Överlida, Mjöbäck, 
Torestorp, Kinna, Skene, Öxabäck, Örby och Berghem, Björketorp, Horred, Fritsla, Älekulla, Hyssna och 
Borås, så det är geografiskt väldigt stor spridning. Vi har Öxabäckshallen som hemmaarena, men vi har även 
träningar i Örby och i Arenahallen i Skene, och det är inte förrän man kommer upp i seniorspel som vi blan-
dar spelare från de olika orterna.

Varför har innebandyn blivit så populär här?
– Innebandyn fick en bra start i Öxabäck, tack vare att vi hade spelare som Niklas Wilhelmsson och Klas 
Karlsson, som nu är aktiva i WIC 85 i Varberg, och som båda har spelat i landslaget. Sedan byggde kommu-
nen idrottshallen här i början av 1990-talet, och det är tack vare den som vi har kunnat driva så stor verksam-
het. Vi har också bra ledare!

Vad är det roligaste med innebandyn?
– Det roliga här är att det är så många tjejer som spelar. De är jätteduktiga, och på det viset får de ett gemen-
samt intresse ihop med killarna. 

Hur är det att vara ordförande för en sådan stor klubb?
– Visst är det mycket jobb! Innebandyn är ju inte en sport som funnits i generationer, som fotbollen, som har 
funnits så länge att det går av bara farten. Men all idrott är som ett hjul. Bara för att jag är ordförande och sitter 
som en eker rullar inte hjulet så bra: Spelare, ledare, sponsorer, styrelse, publik, idrottshallar – saknas någon av 
de ekrarna blir det ingen balans. Vi har klarat att få hjulet att rulla hittills, även om någon eker varit svag ib-
land. Det svåraste är att få ledare på seniorsidan, men det är en sak vi jobbar med hela tiden.

KatariNa JoHaNssoN

Birte Bengtsson
ordförande i innebandyklubben Tygriket 99, med 
över 300 aktiva spelare.

Några frågor

Öxabäck� När Jepp Johannesson 
bodde i thailand hade hon pro-
blem med värk. Hon blev hjälpt 
av thaimassage och beslutade 
sig då för att själv utbilda sig till 
thaimassör. Nu utövar hon sitt 
yrke i sverige, ett yrke som för 
henne är något av ett kall.

– Jag vill hjälpa människor att hjälpa 
sig själva, säger Jepp Johannesson.
 Hon betonar att det för hennes 
del inte bara handlar om att masse-
ra så många som möjligt och tjäna 
pengar på det. Det viktiga är att lära 
människor hur de själva ska göra för 
att må bra.
 – Jag lär ut träningsmetoder, och 
vilka senor de kan trycka på själva 
för att må bättre.
 Jepp kom till Sverige för sex år 
sedan för att hjälpa en släkting i 
Varberg med barnpassning. Där 
träffade hon Kjell Johannesson från 
Öxabäck, tycke uppstod, och Jepp 
blev Öxabäcksbo. Då var hon redan 
utbildad thaimassör, men det dröjde 
några år innan hon började arbeta 
med massage i Sverige. 
 Nu har hon hållit på i två och ett 
halvt år. Till att börja med drev hon 
verksamheten hemifrån, men i mars i 
år öppnade hon Raksa Thaimassage i 

Kinna. Raksa betyder läka, och thai-
massagen används mycket inom sjuk-
vården i Thailand. Thaimassage är en 
djup massage, där utövaren använder 
hela kroppen, genom att till exempel 
stabilisera mottagarens kropp med 
fötterna och massera med händerna, 
eller tvärtom.

Kontakten viktig 

– Massagen kan se olika ut beroen-
de på var man har ont. Man kollar 
igenom hela kroppen och ser var det 
finns problem, och mamma brukar 
alltid avsluta med ansiktsmassage – 
det är speciellt uppskattat av kvin-
norna. Hon använder en kräm hon 
blandat själv, 
och som slä-
tar ut rynkor-
na, säger Jepps 
dotter Pernilla 
Johannesson, 
som tillsam-
mans med 
p o j k v ä n -
nen Cuong 
Nguyen hjälper Jepp med det ad-
ministrativa i företaget.
 – Vissa kommer när det är något 
som inte fungerar i kroppen, men 
andra kommer bara för att få skön 
massage, säger Cuong.

 Kontakten med dem Jepp masse-
rar är lika viktig som själva behand-
lingen, och Jepp berättar om hur hon 
vid en behandling känner av om kun-
derna är ledsna eller stressade.
  – Om man stressar säger huvudet 
till kroppen att något är fel.
 Att thaimassagen hjälper mot olika 
skador och sjukdomar har Jepp och 

hennes familj flera 
exempel på. Men 
ibland kan männis-
kor känna sig lite 
för friska efter mas-
sagen: Cuong berät-
tar om mannen med 
ryggskott som kände 
sig så frisk efter en 

enda behandling att han direkt gav 
sig ut och spelade golf. 
 – Men han fick komma tillbaka 
igen...

KatariNa JoHaNssoN

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

och deklaration.
Även bouppteckning,

hjälp med generationsskiften,
samt juristiska ärenden

Varför gå över ån
efter vatten?

Överlidav. 5,  Öxabäck

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

www.svans.se

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

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

www.synvillan.se

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

Vi hjälper dig med
 din villa!

Nybyggnationer 
och

 renoveringar!

Dockutställning • Museum om Öxabäcks 
damlag • Försäljning av möbler och kuriosa

Överlidavägen 13, Öxabäck • www.antikhuset.org
0320-593 10, 590 53, 070-519 42 81, 070-254 49 03

Antikhuset i Öxabäck

Ord. öppettider:
Onsdag–fredag kl. 11–18 • Lördag kl. 11–15 

Söndag, måndag och tisdag stängt

Jepp vill hjälpa
människor att 
må bra

”Om man stressar 
säger huvudet till 
kroppen att något 
är fel ”      Jepp Johannesson

Öxabäcks Fiskevårdsområdesförening
Vi erbjuder varierat fiske i hela 18 sjöar!

Put & Take
Fiska regnbåge och öring i vildmarksmiljö

Kontakta Krister Ivarsson, telefon 0320-489 76

Fiske i övriga vatten samt båtuthyrning
Kontakta Hans-Eje Persson, telefon 0320-593 48
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Använder helA kroppen. 
Jepp demonstrerar thaimassage 
på Cuong Nguyen, medan dottern 
Pernilla ser på. Thaimassagen kan 
verka våldsam, och de första gång-
erna kan det göra lite ont. Men man 
vänjer sig snart, och det känns bra 
efteråt, intygar Cuong.  
          Foto: Katarina Johansson

hjälps åt. Jepp Johannesson flan-
kerad av dottern Pernilla Johannesson 
och Pernillas pojkvän Cuong Nguyen, 
som båda hjälper henne med det ad-
ministrativa i företaget. 

Specialsnickerier
Vävstolar • Tillbehör

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

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

Vid behov av

MARKARBETEN
Schakt grus, transporter och bergsprängning.

Ring för kostnadsfri offert

– tag kontakt med oss!

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

ÖXABÄCK

-Det lokala bolaget med de stora resurserna-

Välkommen!
Dina Försäkringar Ätradalen är ett 

ömsesidigt bolag, vilket innebär att det 

ägs av dig som försäkringstagare. 

Bolaget grundades på 1860-talet och 

har en lång historik.

Genom vår samverkan i Dina-gruppen 

har vi det stora försäkringsbolagets 

alla resurser att tillgå. Vår styrka är 

den lokala förankringen.

Vår inriktning är sakförsäkringar för 

privatpersoner, företagare och 

lantbrukare.

Tillsammans med våra 

samarbetspartners kan vi erbjuda dig 

ett komplett försäkringsskydd. 

Inga knapptryckningar - bara personlig 

service.

Besök oss gärna på:
www.dinaatradalen.se

Hos oss kan du försäkra:
Hästgård

Företag/företagsmotor

Fastighet

Lantbruk

Skog

Ätran

Box 103, Torget

310 61 ÄTRAN

0346-604 54

Gnosjö

Köpmansgatan 11C

335 30 GNOSJÖ

0370-999 96, 999 94

Ullared

Danska vägen 1

310 60 ULLARED

0346-602 81

Mån-Fre

09.00 - 16.30

Lunch 12.15-13.00

Mån & Tor

14.00 - 19.00

Mån & Tis

14.00 - 17.00

Övriga tider enligt överenskommelse.

Våra kontor:

Olycksfall

Motor

Fritidsbåt

Max 27

Häst/hund/katt

Hem

Villa

Villa Hem

Fritidshus

Barn & Ungdom
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* Enligt Svenskt Kvalitetsindex

Daniel, ny på 

kontoret i Gnosjö.

Utg 2

-Det lokala bolaget med de stora resurserna-

Välkommen!
Dina Försäkringar Ätradalen är ett 

ömsesidigt bolag, vilket innebär att det 

ägs av dig som försäkringstagare. 

Bolaget grundades på 1860-talet och 

har en lång historik.

Genom vår samverkan i Dina-gruppen 

har vi det stora försäkringsbolagets 

alla resurser att tillgå. Vår styrka är 

den lokala förankringen.

Vår inriktning är sakförsäkringar för 

privatpersoner, företagare och 

lantbrukare.

Tillsammans med våra 

samarbetspartners kan vi erbjuda dig 

ett komplett försäkringsskydd. 

Inga knapptryckningar - bara personlig 

service.

Besök oss gärna på:
www.dinaatradalen.se

Hos oss kan du försäkra:
Hästgård

Företag/företagsmotor

Fastighet

Lantbruk

Skog

Ätran

Box 103, Torget

310 61 ÄTRAN

0346-604 54

Gnosjö

Köpmansgatan 11C

335 30 GNOSJÖ

0370-999 96, 999 94

Ullared

Danska vägen 1

310 60 ULLARED

0346-602 81

Mån-Fre

09.00 - 16.30

Lunch 12.15-13.00

Mån & Tor

14.00 - 19.00

Mån & Tis

14.00 - 17.00

Övriga tider enligt överenskommelse.

Våra kontor:

Olycksfall

Motor

Fritidsbåt

Max 27

Häst/hund/katt

Hem

Villa

Villa Hem

Fritidshus

Barn & Ungdom
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Daniel, ny på 

kontoret i Gnosjö.

Utg 2

-Det lokala bolaget med de stora resurserna-

Välkommen!
Dina Försäkringar Ätradalen är ett 

ömsesidigt bolag, vilket innebär att det 

ägs av dig som försäkringstagare. 

Bolaget grundades på 1860-talet och 

har en lång historik.

Genom vår samverkan i Dina-gruppen 

har vi det stora försäkringsbolagets 

alla resurser att tillgå. Vår styrka är 

den lokala förankringen.

Vår inriktning är sakförsäkringar för 

privatpersoner, företagare och 

lantbrukare.

Tillsammans med våra 

samarbetspartners kan vi erbjuda dig 

ett komplett försäkringsskydd. 

Inga knapptryckningar - bara personlig 

service.

Besök oss gärna på:
www.dinaatradalen.se

Hos oss kan du försäkra:
Hästgård

Företag/företagsmotor

Fastighet

Lantbruk

Skog

Ätran

Box 103, Torget

310 61 ÄTRAN

0346-604 54

Gnosjö

Köpmansgatan 11C

335 30 GNOSJÖ

0370-999 96, 999 94

Ullared

Danska vägen 1

310 60 ULLARED

0346-602 81

Mån-Fre

09.00 - 16.30

Lunch 12.15-13.00

Mån & Tor

14.00 - 19.00

Mån & Tis

14.00 - 17.00

Övriga tider enligt överenskommelse.

Våra kontor:

Olycksfall
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Fritidsbåt

Max 27

Häst/hund/katt

Hem
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Villa Hem

Fritidshus
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Vi hälsar våra nya medarbetare 
välkomna till Dina Försäkringar Ätradalen. 

Box 103, ÄTRAN
Tel. 0346-604 54 

Storg. 16, GNOSJÖ
Tel. 0370-999 96

Susanne

Fr. v: Dennis, Tommy, Susanne, Leif,
Ann-Marie, Jan-Åke och Lotta.

Vi erbjuder dig ett komplett
försäkringsskydd!
Inga knapptryckningar 
- bara personlig service!

– Det lokala bolaget med de stora resurserna –
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Ann-Marie

www.dinaatradalen.se

Nyhet!
Häst och 
hästgård 

Vi hälsar våra nya medarbetare 
välkomna till Dina Försäkringar Ätradalen. 

Box 103, ÄTRAN
Tel. 0346-604 54 

Storg. 16, GNOSJÖ
Tel. 0370-999 96

Susanne

Fr. v: Dennis, Tommy, Susanne, Leif,
Ann-Marie, Jan-Åke och Lotta.

Vi erbjuder dig ett komplett
försäkringsskydd!
Inga knapptryckningar 
- bara personlig service!

– Det lokala bolaget med de stora resurserna –

*

* För 3:
e året i r

ad, enlig
t Svensk

t Kvalite
tsindex

Ann-Marie

www.dinaatradalen.se

Nyhet!
Häst och 
hästgård 

-Det lokala bolaget med de stora resurserna-

Välkommen!
Dina Försäkringar Ätradalen är ett 

ömsesidigt bolag, vilket innebär att det 

ägs av dig som försäkringstagare. 

Bolaget grundades på 1860-talet och 

har en lång historik.

Genom vår samverkan i Dina-gruppen 

har vi det stora försäkringsbolagets 

alla resurser att tillgå. Vår styrka är 

den lokala förankringen.

Vår inriktning är sakförsäkringar för 

privatpersoner, företagare och 

lantbrukare.

Tillsammans med våra 

samarbetspartners kan vi erbjuda dig 

ett komplett försäkringsskydd. 

Inga knapptryckningar - bara personlig 

service.

Besök oss gärna på:
www.dinaatradalen.se

Hos oss kan du försäkra:
Hästgård

Företag/företagsmotor

Fastighet

Lantbruk

Skog

Ätran

Box 103, Torget

310 61 ÄTRAN

0346-604 54

Gnosjö

Köpmansgatan 11C

335 30 GNOSJÖ

0370-999 96, 999 94

Ullared

Danska vägen 1

310 60 ULLARED

0346-602 81

Mån-Fre

09.00 - 16.30

Lunch 12.15-13.00

Mån & Tor

14.00 - 19.00

Mån & Tis

14.00 - 17.00

Övriga tider enligt överenskommelse.

Våra kontor:

Olycksfall

Motor

Fritidsbåt

Max 27

Häst/hund/katt

Hem

Villa

Villa Hem

Fritidshus

Barn & Ungdom
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kontoret i Gnosjö.
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kontoret i Gnosjö.

Utg 2

-Det lokala bolaget med de stora resurserna-

Välkommen!
Dina Försäkringar Ätradalen är ett 

ömsesidigt bolag, vilket innebär att det 

ägs av dig som försäkringstagare. 

Bolaget grundades på 1860-talet och 

har en lång historik.

Genom vår samverkan i Dina-gruppen 

har vi det stora försäkringsbolagets 

alla resurser att tillgå. Vår styrka är 

den lokala förankringen.

Vår inriktning är sakförsäkringar för 

privatpersoner, företagare och 

lantbrukare.

Tillsammans med våra 

samarbetspartners kan vi erbjuda dig 

ett komplett försäkringsskydd. 

Inga knapptryckningar - bara personlig 

service.

Besök oss gärna på:
www.dinaatradalen.se

Hos oss kan du försäkra:
Hästgård

Företag/företagsmotor

Fastighet

Lantbruk

Skog

Ätran

Box 103, Torget

310 61 ÄTRAN

0346-604 54

Gnosjö

Köpmansgatan 11C

335 30 GNOSJÖ

0370-999 96, 999 94

Ullared

Danska vägen 1

310 60 ULLARED

0346-602 81

Mån-Fre

09.00 - 16.30

Lunch 12.15-13.00

Mån & Tor

14.00 - 19.00

Mån & Tis

14.00 - 17.00

Övriga tider enligt överenskommelse.

Våra kontor:

Olycksfall

Motor

Fritidsbåt

Max 27

Häst/hund/katt

Hem

Villa

Villa Hem

Fritidshus

Barn & Ungdom
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* Enligt Svenskt Kvalitetsindex

Daniel, ny på 

kontoret i Gnosjö.
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www.mjobackssparbank.se · 0325-327 00

Mjöbäcks Sparbank

Boka tid - Träffa oss på Mjöbäcks Sparbank!
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Mårdaklevs Kvarn

Njut av våra härliga pajer.

Stort sortimentet av 

glass och kakor. 

Välkomna!

Öppet: 
torsdag–söndag 12–17 

juni - augusti
Tel. 0325-509 50
Mitt i Mårdaklev

Öppet: 
torsdag–söndag 12–17 

juni - augusti
Tel. 0325-500 01

Övriga öppettider resten av året
 vid annonsering eller påringning.

CAFÈ
med pajer, kakor, glass

Nyöppnat 

för i år!

Antikt i
Mårdaklev

Överlida� Efter att SEB lagt ner i 
Överlida är Mjöbäcks sparbank 
Trivselbygdens enda bank. Och 
det finns ingen risk att den här 
banken försvinner från om-
rådet: – Vi kommer aldrig att 
lämna Trivselbygden, vi finns ju 
bara här, säger Tomas Andrén, 
vd på Mjöbäcks Sparbank.

Mjöbäcks sparbank är en fristående 
sparbank, och det är skillnad mellan 
en fristående Sparbank och andra 
banker som är aktiebolag, förklarar 
Tomas Andrén.
 – Det finns inga aktieägare som 
ska ha utdelning, utan kapitalet stan-
nar kvar i området. Och i och med 
att vi inte behöver vinstmaximera 
kan vi tillåta oss att hålla en högre 
servicegrad.
 Banken satsar mycket på Trivsel-
bygden och dess invånare, bland an-
nat med stöd till byalagen och med en 
egen fotbollsturnering. Årets nyhet är 
en satsning på barn och ungdomar. 
Alla nyfödda i området får en present, 
och sjuåringarna får cirkusbiljetter. 
Även trettonåringar och sextonår-
ingar får olika erbjudanden, och de 
som fyller 18 får en körlektion. 
 – Erbjudandet om en gratis körlek-
tion är det som slagit igenom mest, 
säger Tomas Andrén.

Service och tillgänglighet
När ungdomarna sedan lämnar byg-
den för studier på annan ort får de 
många erbjudanden från andra ban-
ker, men det är inte så många som 
nappar.
 – Många som bott här som barn 
behåller Mjöbäcks Sparbank, för de 
tycker om att ha en personlig kon-
takt med banken, säger Camilla 
Persson, barn- och ungdomsansva-

rig på Mjöbäcks Sparbank.
 – Mycket går ju att lösa på telefon, 
och när de är här och hälsar på kan de 
ha den personliga kontakten.
 Just den personliga servicen är vik-
tig för Mjöbäcks Sparbank. Och till-
gängligheten:
 – Prismässigt kan vi inte alltid 
konkurrera med en ren internet-
bank, men ringer du hit hamnar du 
i det här huset, och inte i Kalix, sä-

ger Tomas Andrén.
 Och bankens koncept verkar fung-
era. När SEB i Överlida lades ner i 
höstas fick Mjöbäcks Sparbank en 
stor tillströmning av kunder, speci-
ellt äldre som särskilt uppskattar att 
ha ett kontor att gå till. 
 – Och som ett led i arbetet med att 
nå ut till alla åldrar finns vi nu också 
på Facebook! säger Tomas Andrén.

kATArinA JOhAnSSOn

VikTigT. Camilla Persson, 
barn- och ungdomsansvarig, 
och Tomas a�ndrén, vd, tyck-
er att det är viktigt att banken 
satsar på barn och unga. 

Mjöbäcks Sparbank värnar om Trivselbygden

SAMling. Hela personalen på Mjöbäcks Sparbank samlad vid Hallångens strand Bakre raden: Gunnel Karlsson, 
ellinor Hallin, a�nna-Karin lindgårde ivarsson, Camilla Persson, Hanna Bengtsson och lotta a�ndersson. Främre ra-
den: Tobias Johansson, a�nders Trulsson, Tomas a�ndrén och roger Johansson. Foto: Katarina Johansson
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