Trivselbygdens

Sommaren 2011 · årgång 8

Holsljunga · Håcksvik · Kalv · Mjöbäck · Mårdaklev · Älekulla · Älvsered · Östra Frölunda · Överlida · Öxabäck

tidning

Ta en– i simtur
en trivsam sjö
Tänk dig en alldeles ljum sommarkväll –
det enda rätta är att samla gänget och ta ett kvällsdopp!
I Trivselbygden finns mycket vatten att bada i.

Foto: Ann-Louise Kjellner

Besök Alexandra

Sväng om logen

Följ med veteranerna på vägen

Alexandra Hannema driver egen inredningsbutik med lantlig stil
och gör också egna vykort och almanackor.

Bengt-Åke Carlsson och hans fru Eva Allgulander
har tagit över driften av natursköna Backa loge i Kalv.

I Holsljunga ordnar Kinds motorveteraner både traktorrally och utflykten Holsjön runt, dit alla
med veteranfordon är välkomna att delta.

Läs mer på sidan 18

Läs mer på sidan 22

Läs mer på sidan 12

Trivselbygden tidning 2011

2

10 år med Trivselbygden
Det är hela tio år sedan som tio byar i hörnet
Västergötland-HallandSmåland tog sina första trevande steg i syfte att ena
innevånarna i respektive by
till samarbete.
För mig personligen var det ett
fullkomligt lyckokast när jag med
min familj den där mörka, kalla januaridagen för 31 år sedan blev avsläppt av en flyttbil från Göteborg
mitt ute i skogen.
Jösses – så tyst det var! En livs
levande hare satt på marken utanför köksfönstret, och för att riktigt
ta del av denna sensation stod vi
med näsorna tryckta mot fönstret och glodde som apor med stora ögon på detta under. Göteborg
försvann ganska snabbt som en del
av mitt liv.
Jag lärde mig att mycket av gemenskapen här bestod i att man
gör saker tillsammans
för bygdens väl och
ve, och som en följd
av detta uppstår den
där goa, härliga andan och känslan av
delaktighet och samhörighet, det som
faktiskt är ens vardag, ens liv.
Men det räcker
inte med ett brinnande engagemang. Orosmolnen lätt hopar sig
lätt ändå, underlaget för att behålla
skolan minskar, det föds allt färre
barn. Sålunda riskerar daghem och
förskola att få läggas ner. Affärerna
får det allt tuffare i en allt hårdare konkurrens från de stora kedjorna i stan. Företag slås samman
och flyttar till annan ort i besparingssyfte, och ofta, ofta får glesbygden stryka på foten till förmån
för stadskärnan. Hur bär man sig
åt för att försöka förhindra denna
tråkiga utveckling, kan en människa, en förening, ett byalag förhindra detta ? Knappast.
Så tänkte jag och dom flesta
andra runt omkring.
Då helt plötsligt en dag i maj
2001 skickar två före detta huvudmän i Mjöbäcks Sparbank, Bo
Lundberg och Thomas Schale in
en skrivelse till Mjöbäcks Sparbank
och föreslår att banken på ett enkelt och opretentiöst sätt ska samverka med det omgivande samhället. Skulle banken verkligen vara
intresserad?

Styrelsen i banken diskuterade
och bjöd in byalagen att diskutera. Gensvaret blev oerhört stort,
på nåt vis känns det lite mer på
allvar när banken ställer upp och
tror på en.
Trivselbygden bildades
Den 27 augusti 2001 samlades representanter från tio byar samlades till en första träff i konferensrummet hos Mjöbäcks Sparbank.
Bankens dåvarande chef, LarsGöran Lind, höll i trådarna, kontakt hade redan tagits med JanAnders Fransson, ICA-handlare
i Mjöbäck med intresse för bygden och med många idéer i skallen, han utsågs till projektledare,
och en arbetsgrupp utsågs. Nu var
vi en enhetlig grupp som tillsammans kunde hjälpas åt. Och eftersom det visade sig att det var lönlöst att söka bidrag gjorde alltså
Mjöbäcks Sparbank allas våra tankar möjliga.
Vår första
uppgift blev
att utse ett
lämpligt samlingsnamn
på dessa tio
byar. En
namntävling
utlystes och
vi fick nära
100 förslag! Det vinnande förslaget blev till slut Trivselbygden, förslaget kom både från Britt-Marie
Johansson från Överlida och IngaLill Hansson från Kalv.
Javisst skulle det heta
Trivselbygden! Vi som bor här trivs
och gör allt för att andra skall trivas och nog sjutton skall vi fortsätta att jobba på att få folk som kommer hit att trivas också.
Arbetet fortsatte med att JanAnders tog fram en logga som
vi enades om. En folder om
Trivselbygden såg dagens ljus,
och på www.trivselbygden.se kan
man orientera sig i vår vackra del
av vårt land och följa våra aktiviteter. Vi försåg alla bilar registrerade
i Trivselbygden med dekaler med
Trivselbygdens logga för att sprida kännedom om den ”nyfödda ”
bygden.

Det mesta
går att
få här
också.

Åttonde upplagan
Det som blev vårt största projekt
kom att bli Trivselbygdens Tidning,
som du just nu håller i och läser
med största entusiasm. 2004 kom

första upplagan, detta är alltså åttonde upplagan som vi är mycket
stolta över att kunna få i tryck. Den
trycks i 62 000 exemplar, och delas
ut gratis , förutom i Trivselbygden,
även i delar av Varberg, Falkenberg
och Borås
Många möten har det blivit genom åren, men entusiasmen har
aldrig sinat. Konferensrummet i
Mjöbäcks Sparbank har många
glada skratt gömda i sina väggar,
kaffekokaren har fått bekänna färg
medan diskussionerna gått på högvarv. Diskussioner är väl inte rätt
ord, eftersom vi alltid har samma
mål, men alltid har det dykt upp
nya infallsvinklar och idéer och vi
känner faktiskt den där goa, härliga sammanhållningen och, ja…
trivseln!
Alla vinner på
ökad tillströmning
En av våra stora visioner i arbetsgruppen, att få folk att strömma
till och bosätta sig här, det är ett
arbete i ett långt perspektiv, men
man måste börja nånstans. Alla
skulle vinna på en ökad tillströmning av folk, dom som flyttar hit
och vi som redan bor här, det betyder ökade förutsättningar för skola, barnomsorg, affärer, banker,
företag kommunikationer, vägunderhåll, och så vidare.
Vi vet att det finns mycket som
lockar i stan, närheten till allt. Men
det mesta går att få här också, man
kan äta pizza och hamburgare, gå
på revy eller bio likväl som man
kan gå till puben eller shoppa. Vi
gör exakt samma saker här som i
stan, fast vi lägger mer betoning på
kvalité och gör det med hjärtat…
Årets Trivselbygdare
För att peppa folk i Trivselbygden
instiftade vi 2003 priset Årets
Trivselbygdare i syfte att få folk att
engagera sig ännu mer för bygden.
Kriteriet för att bli nominerad
till priset var att den eller de personer som gjort störst insats för att
sätta Trivselbygden på kartan skulle få sitt namn med i diskussionerna kring priset.
Eva Johansson (vårt nuvarande kommunalråd) från Kalv var i
alla fall den första vi utsåg. Genom
sitt otroliga arbete har hon gjort
att Kalv fått en plats på Sveriges
karta. Eva bjöds in till en träff på
Älvsereds Restaurang & Taverna

många vägar leder till trivselbygden. De allra första Trivselbygdarna kom längs Ätran, i farkoster inte
fullt så moderna som dessa. I den här tidningen har vi färdats längs vindlande vägar, följt vattenvägar och kikat närmare på
några av de mer moderna vägar som leder till Trivselbygden.
Foto: viavinga
för att ”hålla tal om glesbygdsarbete”. När det var dags för Eva att
hålla sitt tal tog Lars-Göran på sig
sitt allra bredaste leende och bad
henne stoppa tillbaka pappret med
talet i väska, för han hade annat på
programmet. Lind sken som en sol
över att ha lyckats spela ett spratt,
och vi andra var klart förväntansfulla, hur skulle detta gå? Det kan
kanske vara svårt att få tyst på Eva
när hon argumenterar, men jag
kan lova att hon blev tyst nu.
Lars-Göran fick smaka egen
medicin
Nu hade vi fått lite ”kött på benen” och hade lite hum om hur vi
skulle diskutera nomineringarna,
men en liten detalj hade dykt upp
– Mjöbäcks Sparbank fyllde 100
år 2004, och firade med massor
av festliga arrangemang och jippon under hela året. Det blev också dags för byalagen att utse Årets
Trivselbygdare.
Vi hade pratat ihop oss lite bakom ryggen på Lars-Göran och
resonerat som så att Mjöbäcks
Sparbank har gjort och fortfarande gör så mycket för bygden
och har ett så stort engagemang,
vad vore lämpligare än att bygdens 100-åring får priset? Det blev
hundra procent uppslutning kring
denna idé, men stämningen blev
något märklig när vi på mötet med
Lars-Göran inte kunde presentera
något namn. Det kändes inte bra
att ljuga, men samtidigt visste vi ju
att syftet var ädelt.

Banken firade sin 100 år
med stor festlighet på Grand i
Falkenberg. Vid ett obevakat tillfälle tog byalagen över scen och
mikrofon och lyckades få lite tyst
på gästerna, till och med LarsGöran såg en aning frågande ut
för en stund. När han hörde att
Mjöbäcks Sparbank utsetts till
Årets Trivselbygdare blev hans berömda smajl om möjligt ännu bredare. Vi kände att vi lyckats med
vår överraskning, vi var nog förlåtna.
År 2008 avgick den ständigt leende bankdirektören Lars-Göran
Lind och övergick till att vara statsanställd. Som en mycket fullgod
ersättare anställdes Tomas Andrén.
Redan från början tyckte vi alla att
Tomas har sin givna plats hos oss,
har samma anda som vi, leendet
finns där och vårt gemensamma
mål med Trivselbygden är helt i
Tomas linje.
Om tio år har vi vuxit med
uppgiften
Det finns så oerhört mycket att
göra för vår bygd, för att bibehålla det vi har. Det är vår rättighet
som skattebetalande människor
att ha tillgång till samma möjligheter som dem som bor i städerna
har. Kärnan i alltihop är dock, att
vi gemensamt tar tag i det som berör oss. Det skapar en samhörighet
som är väldigt svårt att ta kål på.
Vad har hänt med Trivselbygden
om ytterligare tio år? Vårt arbete
har givetvis utökats, vi har stor tu-

risttillströmning och en och annan barnfamilj har etablerat sig
här. Vi har vuxit med vår uppgift
och blivit kaxigare, kan ta för oss
mer för att få full fart på vår underbara Trivselbygd – det är inte
för inte vi kallar oss livsnjutare vi
som bor här!
För
Trivselbygdens
Arbetsgrupp
Gunnel Nielsen,
ansvarig
utgivare

årets
trivselbygdare
2003: Eva Johansson, Kalv.
2004: Mjöbäcks sparbank.
2005: Holsljunga 4H som
anordnat stort läger för
4H-ungdomar från hela
Sverige.
2006: Annika Andersson,
vår egen komiker från
Mårdaklev.
2007: Bo Lundberg, tv-producent som lägger ner mycket tid att värna om bygden.
2008: Kjell Nergården, vd
för och ägare av Mjöbäcksvillan för sitt engagemang.
2009: Lars-Göran Lind, avgående chef för Mjöbäcks
sparbank.
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– ett projekt i samarbete med Mjöbäcks Sparbank
ANSVARIG UTGIVARE: Gunnel Nielsen
UPPLAGA: 62.000 ex
DISTRIBUTION: Posten och Byalagen
PRODUKTION: STT AB
TRYCK: Borås Tidnings Tryckeri AB

TRIVSELBYGDEN, Box 4025, 512 04 ÖVERLIDA www.trivselbygden.se

Distribueras gratis till hushåll i Trivselbygden Holsljunga · Håcksvik · Kalv
· Mjöbäck · Mårdaklev · Älekulla · Älvsered · Östra Frölunda · Överlida · Öxabäck.
Svenljunga inkl. Hillared, Sexdrega. Tranemo inkl. Ambjörnarp, Dalstorp, Grimsås, Limmared, Ljungsarp, Länghem, Månstad,
Nittorp, Sjötofta, Uddebo, Ölsremma. Kinna inkl. Berghem, Fritsla, Hajom, Kinnahult, Rydal, Skene, Skephult, Torestorp,
Örby. Horred inkl. Kungsäter, Istorp, Björketorp, Tostared, Fotskäl, Öxnevalla. Falkenberg inkl. Glommen, Heberg, Långås,
Slöinge, Vessigebro, Vinberg. Ullared inkl. Fegen, Ätran. Smålandsstenar inkl. Burseryd, Broaryd, Skeppshult. Varberg
inkl. Träslövsläge (ej Varberg ”norra”). Finns även tillgänglig i flertalet butiker i Trivselbygden samt på turistbyråer och campingplatser och dess omedelbara närhet.

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

Våra byalag
Överlida
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
samhällsfrågor som rör Överlida
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.
Välkommen till
Överlidas Sjödag 2 juli!

Kalvs
byalag
Byalaget verkar för sysselsättning
och utveckling för boende i Kalv.
Viktigt för sammanhållningen och
det starka föreningslivet i Kalv är
Kalvbladet som drivs ideellt av en
sektion av Byalaget.
Vi är engagerade i den årliga
återkommande Kalvfestivalen för
nutida konstmusik, i år 12-14
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:
Annika Lindman,
annikalindman.hylten@glocalnet.net

www.kalv.se

Mårdaklevs Holsljunga
byalag
byalag
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!
Flottrace blir det även i år; den
20 augusti!
Byalaget är ett språkrör som
bevakar byns olika intressen och
stöttar föreningar.
Kontaktperson:
Irene Persson 070-6018503

Vi jobbar för att behålla och utveckla
de tillgångar vi har, såsom affären,
skolan, campingområdet, Näset,
företagande, osv. Byalagets värdinnor hälsar välkomna och tar emot
nyinflyttade med informationsmaterial 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

Älekulla
byalag
Vi arbetar med en mängd
olika frågor som syftar till att
Älekulla skall utvecklas och vara
en bra plats att bo på nu och i
framtiden – t.ex. kollektivtrafik,
vägar, vänthus till skolbarnen,
hemsida, översiktplanering
m.m. Vi försöker även att
uppvakta nyinflyttade.
Aktiviteter i Älekulla:
Skållareds Marten tredje
lördagen i april och oktober,
Valborgsmässofirande, Gökotta,
Midsommarfirande, Byfest 9/7,
Rotekamp sista lördagen
i augusti, Julpromenad.

Östra
Frölunda

byalag

Efter att ha legat vilande ett par
år har byalaget nu återuppstått
i ny tappning. Byalaget anordnar evenemang och deltar i
samhällsfrågor.

Exempel på aktiviteter:
Nationaldagsfirande
Cykelfest
Midsommarfirande

Kontaktperson:
Lars-Håkan Hansson
0320-501 62
0703-36 98 06
larshakan63@hotmail.com

Kontaktperson:
Carin Mattiasson
0325-301 49

Mjöbäcks
byalag

Håcksviks
byalag

Öxabäcks
bygdelag

Älvsereds
byalag

Mjöbäcks Byalag –
något för alla åldrar

Håcksviks byalag arbetar för
sammanhållning och trivsel
genom att ordna:

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

Valborgsmässofirande med
fyrverkeri, vårtal och brasa.

Vi arbetar för ett
trivsamt Mjöbäck:
Vi för en aktiv dialog med
byinvånare och kommunen
Underhåll av den gamla
dansbanan ”Hagalund”
Utger tidningen
”ÖMT - Överlida Mjöbäck
Tillsammans” i samarbete med
Överlida Byalag
Vi anordnar:
Allsång på Hagalund kl 19
måndag den 30/5 – Eva Roos,
måndag den 13/6 – lokala bandet
MUST
Julbazar i bygdegården 1:a advent

Håcksviksdagen
Familjefestligheter
Skötsel av centrum
Tidningen Håcksviks Allehanda
Blommor till nyinflyttade
Presenter till nyfödda m.m.
En positiv utveckling av bygden
genom att arbeta med:
Marknadsföring
www.hacksvik.se
Inflyttning/Bostäder
Skola m.m.
Välkomna till
Håcksviksdagen 20/8!
Kontaktperson :
Christian Bengtsson
Tel. 070-301 59 05
krille.b@telia.com

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

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

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

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

Trivselbygdens vindlande vägar är som gjorda för en tur på två eller fyra hjul. Följ med!

Äventyret kan börja. Ungefär här börjar Trivselbygden för artikelförfattaren som kommer norrifrån. Strax söder om Axelfors börjar vägen vindla där den följer Ätran. Det har den gjort i långliga tider.

Foto: tina hjorth svensson

Genom Trivselbygden på hjul
trivselbygden Strax söder

om Axelfors svänger 154:an
åt höger mot Holsljunga och
Falkenberg. Jag väljer istället
att åka rakt fram, mot Östra
Frölunda.

Inte långt efter skilsmässan från
154:an börjar vägen vindla. Här
börjar Trivselbygden för mig. Det
här är en urgammal vandringsväg,
som följer Ätran längs dess väg mot
kusten.
Söder om Boda, strax norr om
Törebo och Heden finns lämningar från förr, stensättningar. Och
är det inte en gammal hålväg jag
skönjer nedanför stenformationerna? Just nu, när inga kor betar här,
gick det bra att smita in och ta en
närmare titt.
Keramik och æbleskiver på
Ulfshed
Jag passerar Hid och den karakteristiska kurvan. Här gäller det att

inte ha för bråttom, annars kanske man hamnar i .... Till vänster
om mig skymtar Ätran. Den gör
sig ingen brådska, trots att det är
vår, utan rinner i sakta mak mot
sitt mål.
Strax innan Östra Frölunda samhälle ligger fotbollsplanen, som är
en av bygdens arenor för bland annat den populära Mjöbäcks sparbanks fotbollscup. Här har någon glömt sin keps från senaste
matchen. Sen siktar jag Juneborgs
stängsel och åker genom Östra
Frölunda. Den gamla nedlagda affären suckar dystert, men alldeles
intill sitter en anslagstavla med affischer om fotbollsmatcher och annat som är på gång.
Det blir lagom att ta en kaffepaus på Ulfshed. Här driver
Mogens Kraemer kaffestuga och
keramikverkstad.
Älgen en stor skatt
Mogens bor i Danmark, nio mil

Vi finns i HOLSLJUNGA

!
n
e
t
s
e
f
r
a
x
fi
Vi
Gott från grillen!
Kyckling, kamben,
hemmagjord
potatissallad m.m.

Beställ din smörgåstårta
eller festbricka hos oss.

Manuell
Charkdisk

söder om Köpenhamn och delar
sin tid mellan keramikverkstaden
där och smultronstället Ulfshed.
Han och hustrun tog över
Ulfshed efter grundarna, Jens och
Rita Andersen för sex år sedan och
har valt att fortsätta i deras spår.
Mogens har varit keramiker i
35 år, kallar sig själv lat, men tycks
hålla igång alla dygnets vakna timmar. Hemma i Danmark är det
keramikverkstaden som lockar, i
Östra Frölunda finns alltid något
att fixa. Som golfbanan.
– Vi satt och åt lunch och jag läste om någon som skulle bygga en
golfbana för 400 miljoner och det
skulle ta år innan den blev klar.
Senare den eftermiddagen hölls
invigningen av Ulfsheds egen nio
håls golfbana, prydd med Mogens
egen keramik, varje figur komplett
med en egen historia.
Just nu är han i färd att bygga ett vindskydd vid grillplatsen,
så att man ska ligga där om kvällen och se älgarna beta på ängen.
Just älgarna ser Mogens som en av
Sveriges största skatter. Så gott som
alla hans utländska kunder, och de
är ganska många, kommenterar älgarna – antingen har de sett dem,
eller så har de inte sett dem.
– Och det är hur lätt som helst
att sälja saker med älgar på här, säger han.
Det tog ändå några år innan
Mogens kom på att han kunde använda älgarna i sin keramik.
– Jag klippte ut silhuetter från
smidesljustakarna och i år har jag

både tekannor, muggar och fat
med älgdekorationer.
Oc h ä l g b a j s ö r h ä n g e n .
Naturligtvis försedda med en varning om att inte användas vid
regn.
Gammal mark
Mätt efter de danska munkarna,
eller æbleskiverna, som Mogens
företrädare Jens Andersen införde på Ulfshed fortsätter färden
mot Mårdaklev. Såhär dags önskar jag att jag valt motorcykel eller en fin gammal glidarbil framför den prosaiska redaktionsbilen,
de här vägarna är som gjorda att
glida fram på (och säkert köra lite
fortare också).
Vårbruket är igång. Jag passerar
en traktor och den omisskännliga
doften av ... ja, just det, vår, fyller
kupén. Tur att jag inte åker motorcykel, nu kan jag stänga igen
luftintaget en stund.
I Hålabäckstorp får jag ännu en
vink om att detta är gamla marker.
Stenformer på en kulle väcker fantasin till liv. Vilka bodde här? Hur
var deras liv? Slogs man just här –
det var ju längs Ätran de utländska
härarna kom för att plundra och
erövra. Det kan inte ha varit så kul
att bo här då med soldater som
krävde både mat och annat.
Nu skymtar Mårdaklevs välvda järnbro och ett besök hos
Sammy Johansson och Ute Born
på Mårdaklevs kvarn väntar!
>>

trollsvampar. Nä, några kantareller blev det inte för Mogens Kraemer
den där höstdagen. – Men de här små trollsvamparna myllrade upp ur skogsbotten och lever nu i trädgården på Ulfshed, berättar Mogens. Sötnosarna finns
också till salu i butiken. De kräver inte mycket passning, men deras magar är
känsliga, så man bör ej mata dem.

Spela på Harry Boy eller Lotto
och tanka bilen och mobilen!

varning för kanotister.

i väntan på nästa
match. På Hagavallen i Östra
Frölunda spelas årets upplaga av
Mjöbäcks sparbanks fotbollscup.
Och flera andra matcher!

populära älgar. Nytt
för i år hos Mogens Kraemer och
Ulfshed är Morgens egen älgkeramik.
Tekannorna är mästerliga – locket sitter kvar hur man än vänder och vrider,
och inte en onödig droppe faller från
pipen.

Trivselbygden tidning 2011
>>
Antikviteter i kvarnen
Sammy är i full färd att lasta parets lastbil med antika möbler.
Han ska åka ner till Europas största antikmarknad i Tyskland. Det
blir ganska många såna resor för
honom.
– För inte så länge sedan gjorde
vi tre mässor på tio dagar, berättar han, jag fick packa om lastbilen
nio gånger på de dagarna!
Han är stark som den nallebjörn han ser ut som, Sammy och
bevisar det genom att lätt och ledigt lyfta en soffa som väntar på
att komma in i lastbilen.
Det var 2004 som han och sambon Ute Born öppnade antik- och
kuriosahandel i Mårdaklevs gamla kvarn.
– Vi ägnade tre år åt att bygga om och rensa kvarnen, berättar de.
Två år efter att de öppnat kvarnen byggde de ett litet café i anslutning och i fjol köpte de byns
nedlagda affär. Det gamla rörläggeriet vid deras hus räckte inte
som lager till alla möbler längre.
– Det har varit ganska rörigt här
i vinter, vi har ju fått rensa ut och
bygga om i affären, säger Sammy
och berättar om flyttade väggar,
nya fönster och igensatta dörrar.
I och med ombyggnaden kunde
också Klippstugan, som huserat i
en byssja intill affärslokalen flytta
in under tak.

Ute och Sammy konstaterar att
deras verksamhet nu kan få lite
olika inriktning. I kvarnens rustika miljö förväntar sig kunderna att göra klipp, så där planerar
de att samla kuriosa, och de lite
mindre exklusiva antika möblerna. Dyrgriparna får istället husera
och försäljas i butikslokalen. Där
har Sammy också sin verkstad.
– Det är nästan alltid något som
måste fixas med de antika möblerna, säger Ute, det är ytterst sällan man bara kan torka av det och
sälja det!
Antika möbler ska också kunna
användas tycker de, och Sammy
säger skrattande att han hållfasthetstestar alla stolar.
– Jag väger 140 kilo, så håller de
för mig håller de för alla.
Ute kommer ursprungligen från
Tyskland och Sammy hade tidigare en gård norr om Överlida. Båda
två var intresserade av antikviteter,
men det är först sedan Ute flyttade
till Sverige och de skaffade kvarnen som de sysslar med antikviteterna på heltid.
Går det att försörja sig i branschen?
– Vi säljer en hel del på utlandet, via nätet och på resor. Annars
skulle det inte gå, säger Sammy.
Men både han och Ute tycker
det är roligt att träffa turister och
andra kunder om somrarna.
– Då är både kvarnen och affären öppen, säger de.
>>

GAmmal bygd. Det finns en hel del fornlämningar längs Ätrans dalgång.
Här har människor bott, verkat och krigat i långliga tider.
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Par i antik. Ute Born och Sammy Johansson driver Mårdaklevs Antik och Kuriosa sedan 2004.

Vi ägnade tre år åt att bygga om och
rensa kvarnen.

ute born och Sammy Johansson

fullt. Där det tidigare fanns mjölk, bröd och andra matvaror huserar nu mängder av antikviteter.
foto: privat

Stark. Sammy Johansson är stark. Det behövs när de antika
möblerna ska transporteras.

Vi finns i HOLSLJUNGA

Gerds
Hårvård
Alvägen 7, Holsljunga
Tel. 0325-333 35

varmt i
bilen?

Trappor - Räcken - Ledstänger
Vi kan hjälpa er med detta!

www.snickerispecial.se

Holsljunga • 0325-330 20

VARMT I
BILEN?
Kont

Prova fiskelyckan i Holsljunga FVO
Köp ett fiskekort till hela området på 7 sjöar!

50

Vi utför allt inom branschen!

Vi kan din bil!

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

Vi servar
och reparerar
alla bilmärken!
Vi servar
och reparerar
alla bilmärken!

www.holsljunga-fvo.holsljunga.com

Holsljunga Bygg AB

5
0:-

Vi ärbil!
specialister på klimatanläggningar och AC och servar
Vi kan din

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

– Känn dig trygg, anlita...

C från
roll A
Kofrnåtn
:C
00
ro ll A

Vi eRbjudeR
VI ERBJUDER
ÄVEN äVen
· Reparation
· Försäkringsskador · Vindrutebyten
• Reparation
av AC av •AC
4-hjulsmätning
· Service av alla fordon
· 4-hjulsmätning• Feldiagnos
· Feldiagnos
• Försäkringsskador
• Vindrutebyten

Holsljunga Gräv

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

Rabattkupong!

HOLSLJUNGA
150:- vid reparationer!
BILSERVICE AB

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

KÖP NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån

Emtervalls Maskingrävning
Bernt 070-579 06 41 • Sigge 070-583 24 41

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

www.meca.se

Märkesverkstaden
för alla Märken

www.meca.se
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Till Amerika
Från Mårdaklev är det bara åtta
kilometer till Älvsered på ”rättöversvägen”. Här bor Cirkus
Maximum, åtminstone vintertid,
men just nu lockar lite shopping
på Älvsereds shoppingscenter.
Jo, det finns faktiskt ett helt
varuhus här. ”Märkesvaror till ett
lägre pris” lockar reklamen och
det går alldeles utmärkt att strosa
bort en god stund och lämna varuhuset med en betydligt tunnare plånbok än man hade när man
klev in.
Av shopping blir man hungrig,
och vad passar bättre än att parkera åket utanför Mandy’s diner och
låtsas att man förflyttat sig till en
amerikansk highway?

en hamburgare som ger adjektivet
hög en ny dimension.

På hotellet
Färden går vidare. Jag slås av hur
många vackra ställen det finns att
bo på här i krokarna. Hästar betar
fridfullt i hagarna och på balkongen till det gula huset på kullen vid
Inganäs utanför Mjöbäck skulle jag inte tacka nej till en kopp
kaffe. Vilken utsikt de måste ha,
tänker jag när jag susar förbi mot
Överlida och hotellet.
Christoffer Bengtsson är 25 år
och har varit hotelldirektör i två
av dem.
– När jag hade pluggat turismvetenskap i Östersund var
jag ute och reste ett tag, berättar
han. När jag kom hem ville jag ha
ett eget hotell.
Han surfade runt på Blocket
Mätt på amerikanskt
och hittade ett –i Överlida.
femtiotalssätt
–Eftersom det är ganska nära
Peter och Ingegerd Blomqvist
till Ullared såg jag potentialen och
drev bensinmacken i Älvsered och
slog till, säger han.
Det har han
hade stora planer
på olika bisyssinte ångrat.
lor när bensinFörsta sombolaget plötsligt
maren gick
hoppade av. Då
bra, andra litänkte Peter och
kaså, och nu
Ingegerd om och
känner han att
transformerade
han fått rutin,
macken till matvet vad han
ställe med amekan och inte
rikanskt femtiokan göra.
talsstuk.
– Det roliDet känns
gaste är det soIngegerd Blomqvist
som att stiga in
ciala, att träfi en amerikansk
fa folk, säger
drugstore från
han.
femtiotalet, det
Men minst
rutiga golvet, de turkosa väggarlika kul är att se hur verksamheten utvecklas, när det är fullt på
na, båsen med sina röda soffor. Ja,
där står jukeboxen och där hängparkeringen utanför.
er nummerplåtarna.
Till första julbordet kallade Christoffer in kompisen Erik
– Det går jättebra! Folk står i kö
Olofsson för att hjälpa till. Han
här om somrarna, säger Peter som
numera driver stället tillsammans
blev kvar, och nu utgör de två själmed hustrun, dottern Sanna och
va grunden.
– Jag satsar på att bygga ut den
mågen Richard Carringer som är
kock.
grunden med fler, allteftersom.
Det är främst hamburgare som
Än så länge får familj, vänner och
extrapersonal rycka in när det består på menyn, med namn från
hövs.
amerikanska bilmärken, Dodge,
Cadillac och Oldsmobile.
Det ska inte behöva dröja så
länge, tror Christoffer. Han har
– Alla populärast är dock kyckfått bra snurr på hotelldelens arlingspetten, och våra specialkrydton rum och ska vid mitt besök
dade ribs, säger Ingegerd och lägprecis dra igång restaurangdelen
ger sista handen vid en Big Mama,

Allra populärast
är kycklingspetten och
våra ribs.

bra utflyktsmål. Johnny Svensson tar gärna en tur, och varför inte stanna för en matbit på Mandy’s. Där smälter hans fina Dodge in fint i miljön.
för andra än hotellgästerna. Under
sommaren satsar han på att ha öppet onsdag till lördag.
Peters antik
Mitt i backen tronar en byggnad
märkt med en härlig neonskylt
som lyder: Wästgöta textil.
Det anrika bolaget finns inte
längre, men i lokalerna har Peter
och Marie Östlingh öppnat Peters
antikaffär.
Om det inte räcker med historicitet i möbler, speglar Överlida
Industri- och hantverksmuseum
den lokala historien, hur människorna i bygden genom hårt arbete
och finurlig uppfinningsrikedom
skapade ett industrisamhälle.
Dopp med påfyllning
Med Överlida i backspegeln går
färden vidare ett par kilometer innan en vit skylt visar vägen mot den geologiska rariteten
Gräne gruva. Här bröt man redan
på 1800-talet fältspat, kvarts och
glimmer. Gruvan stängdes på trettiotalet men lockar numera många
besökare.
Så passerar jag Holsjön och
överväger om jag ska åka in till

För hungriga. En Big Mama på Mandys
diner mättar även den hungrige, lovar Peter
Blomqvist som driver restaurangen tillsammans
med hustrun, dottern och svärsonen.
campingen och ta ett dopp. Men
det är aningen för tidigt på året,
även om badplatsen i Holsljunga
alltid för tankarna till sydliga
breddgrader – här är bygdens
egen riviera. På andra sidan vägen är det lagom att fylla på drivmedel hos Anitas handel innan
jag lämnar Trivselbygden för denna gång.
tina hjorth svensson

När nöden blir stor. Finns räddningen här.

Gräne gruva. Här bröts fältspat och kvarts, men gruvan stängdes på trettiotalet och är numera ekomuseum.

Vi finns i Håcksvik

Välkommen till sängs i vår idyll mitt i Trivselbygden!
Hotell: Välkommen att bo på vårt nybyggda fräscha hotell.
Vi erbjuder 12 rum varav två sviter. Alla rum har sjöutsikt och
egen altandörr som leder ut till innegården där du kan njuta av
solens nedgång över Håcksviks trädtoppar!
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.
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.
Camping: Vi har även en liten
naturcamping med tillgång till
el i nära anslutning till sjön.

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

Anders & Pernilla

Konferens · CAfÉ · Pub · resTAurAng · fisKe · båTAr · KAnoTer · HoTell · sTugor · rum · CAmPing
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HÅCKSVIKS TAXI
Håcksviks Hembygdsförenings

Samling vid pumpen i Holsljunga
hotellkillen. Christoffer
Bengtsson har blivit känd som ”hotellkillen”. Han har drivit Överlida hotell
i två år.

SOMMARPROGRAM

Holsljunga I drygt ett år var Holsljungaborna utan bensinmack, men

När jag
kom hem
ville jag
ha ett
eget
hotell.

Christoffer Bengtsson

tack vara idogt arbete från byalaget fick Anitas Handel tillbaka bensinen
i slutet av förra sommaren. Byalaget bidrog även med en summa pengar,
lite fick man i bidrag, men den största investeringen när det gäller de nya
bensinpumparna stod Anitas Handel för. Den högtidliga tilldragelsen firades med bandklippning av kommunalrådet Eva Johansson, och bensinens återkomst har varit lyckad för affären:
– Det har gått kanonbra, försäljningen har ökat, men om det är på
grund av bensinen vet jag inte, säger Anita Björklund, som driver Anitas
Handel.
På bilden är det Anders Fransson som fyller tanken, medan Anita
Björklund, Emmie Northman och Taina Ferm från Anitas Handel ser på.

Foto: linnea Bengtsson


KlocKaregården
Mellan skolan och kyrkan med de unika
bonadsmålningarna.

Öppet söndagar 3 juli – 14 augusti kl. 14–16
Övrig tid ring:
0325-521 95 • 0325-520 30 • 0325-520 31

Kvarngården

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

Bemannad 17, 31 juli och 7 augusti
kl. 13–16.

Vi finns i Håcksvik

Övrig tid ring 0325-520 30

HåcKsviKs Bygdegårdsförening
Ulfsheds
äppelskivor

sängplats. Överlida hotell har
16 rum för nattgäster.

35–40 stycken
4 ägg
1 tsk salt
lite kardemumma
25 gram jäst
lite socker
3,5 kopp vetemjöl
1/2 liter mjölk
ev. 1 tsk bakpulver
munkpanna
Vispa ihop till en jämn smet,
inte för tunn. Låt smeten stå
cirka 20–30 minuter tills en
tydlig jäsning börjat innan du
börjar bakningen i pannan
som skall vara ganska varm.

olofsbygget
Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering
söndagar 26 juni – 14 augusti kl. 14–17

Mor brittas stuga

Vi hyr ut bygde
gården för alla
evenemang.

S. Ingärdebo, nära smålandsgränsen.
Vacker plats för fikakorgen.
För visning ring 0325-520 30

Kontakta Hugo Johansson, tel. 0325-520 12

Välkommen till vår idyll mitt i Trivselbygden!
Här på Påarp kan du hitta på
mycket skoj med dina vänner och
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.

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

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

Anders & Pernilla

Konferens · CAfÉ · Pub · resTAurAng · fisKe · båTAr · KAnoTer · HoTell · sTugor · rum · CAmPing
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Längs vindlande vägar

De har en blomstrande verksamhet
Barbro och Bo Petersson driver café och gårdsbutik på Blomsdal
Öxabäck Det började med
att Barbro Petersson hade
ett stort intresse för odling.
1993 började hon och maken
Bo att sälja plantor hemma på
Blomsdal i Öxabäck. Nu har
de både café och gårdsbutik,
och ordnar konferenser och
häxaftnar i sin örtagård.

– Plantförsäljningen ledde till att vi
öppnade café, eftersom våra kunder efterfrågade det, berättar Bo
Petersson.
Strax därefter öppnade Bo och
Barbro sin gårdsbutik, som ligger
i Blomsdals ombyggda lagård. Här
säljer de allt från örtteer och kryddblandningar till olika sorters naturkosmetik, som salvor, cremer och
massageoljor. Allt framställt på ekologiskt vis hemma på gården, i den
nya produktionslokalen som stod
klar förra året.
– Vi har mer än 100 olika produkter, det vet jag eftersom vi hade
100 olika streckkoder – och de har
inte räckt till, säger Bo.
Öppet april till oktober
Populära produkter är gårdens
senap, dundersenap och honungssenap är de som säljer mest. Vackert
rödfärgad blåbärs- och hallonvinäger är också något som är omtyckt
bland kunderna, som är en blandad grupp, med både närboende
och turister.
– Vi har mycket tyska kunder,
naturkosmetik är något som är
stort där.

Naturkosmetiken och de andra
produkterna tillverkas delvis av örter från Blomsdals egna odlingar,
men i takt med att verksamheten vuxit har Bo och
Barbro börjat anlita även
andra odlare.
– Det finns ju något som heter tid också...
Ordnar häxaftnar
Gårdsbutiken och
caféet håller öppet under
april till oktober, och numera har
Blomsdal även försäljning genom
sin nätbutik. De anordnar även
konferenser – och häxaftnar:
Häxaftnar, det låter mystiskt?
– Det är inget mystiskt med det,
man får vara med och göra en del
av det vi gör här. Det är en kväll för
sällskap, som möhippor, jubileer
och kickoffer, där deltagarna kan
välja mellan olika aktiviteter, som
utklädning med smink och häxkläder, och tillverkning av kosmetik,
brännvinskryddor eller vinäger, berättar Bo Petersson.
Nu försöker Bo och Barbro att
jobba mer och mer mot återförsäljare av örtagårdens varor. Med sin
nya produktionslokal har de möjlighet att tillverka i större skala, och
att öka antalet produkter.
– Det blir mer teer, smaksatt
salt, och fler produkter inom naturkosmetiken. Vi märker att det
finns ett stigande intresse för sådant här!
katarina Johansson

Ombyggd lagård. Gårdsbutiken är den tidigare lagården på Blomsdal,
som byggdes redan på 1730-talet. Utanför växer örter av alla de slag i örtagården.

Läkeväxt. Slåttergubbe, eller arnica montana, används till salvor och har en
antiseptisk effekt. – Den är svår att odla, det ska vara gammal hagmark där det
gått hästar, säger Bo Petersson. Fingerborgsblomman i bakgrunden används dock
inte på Blomsdals örtagård.
Foto:Katarina Johansson

Stort utbud. I Blomsdals örtagårds sortiment finns över 100 olika produkter, och fler är på gång. – Med vår nya produktionslokal kan vi utöka sortimentet,
berättar Bo Petersson.

Vi finns i Håcksvik

Sugen på bra fiske?

Nu har vi två erfarna utbildade sportfiskeguider!
Fullt utrustad båt finns. Välkommen att boka!

Skitfiske!

Tel. 0325-530 11

www.paarpsgard.se

Välkommen till bords i vår idyll mitt i Trivselbygden!
Torsdagsbuffé: Varje torsdag hela sommaren dukar vi upp
en kvällsbuffé där du hittar allt från fisk, kött och kyckling
till klyftpotatis och fräscha sallader!

180:-/person • Barn 10:-/år.
Boka bord (före 16.00 torsdag)

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
och fisk med lokal anknytning, och grönsaker från odlare
i trakten.
Café: Kom o njut av vårt hembakta utbud!
Kakor, bullar, smörgåsar, pajer m.m.

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

Anders & Pernilla
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Näsets promenadled är lika uppskattad året om
holsljunga Alldeles vid cam-

pingen och Holsjöns playaliknande sandstrand har Näsets
promenadled sin början.

Den robusta träskylten hälsar alla
besökare lika välkomna, vare sig
man väljer den nästan tre kilometer långa slingan, den som är två
kilometer, eller bara går
en kortare bit, kanske
till närmaste grillplats eller bryggan en bit längre
bort. Näset erbjuder många möjligheter.
En som vet allt
om Näset och känner
varje steg bättre än sin egen
byxficka är Alf Jonsson.
Tillsammans med hustrun
Ingalill och vännerna Anders och
Birgitta Bergsten, har han ända sedan mitten av 80-talet vårdat, rustat upp och hållit promenadvägarna i trim.

Till näset
kommer
besökare
både sommar och
vinter.

Mopedrally i vacker natur
Älvsered Söndagen den 28 au-

skön avslutning på promenaden. Badplatsen vid Holsjön är Trivselbygdens egen riviera. 
Välbesökt året om
– Till Näset kommer besökare både
sommar och vinter. På vintrarna har
vi en fågelstation här och vi matar
rådjur också, säger Alf och berättar
att före jul gick det åt fem kilo frö
per dag till fåglarna.
– Kungsfågel, tofsmes, svartmes,
ja, alla sorters småfåglar kommer hit

och det är en glädje att sitta och titta på dem!
– Allt arbete som Alf, Ingalill,
Anders och Birgitta lägger ner är
helt ideellt, men material och också en del redskap får man genom
Hemmets-föreningen.
– Den förening som förut drev
campingplatsen. När vi sålde till

alf Jonsson

näset - en populär promenadväg. 

Foto: viavinga

kommunen för något år sedan, blev
det lite pengar över och dem har vi
nytta av nu till Näset, säger Alf och
lägger till, innan vi hinner fråga:
– Vi gör ju det här för att vi tycker det är så roligt! Folk är så tacksamma och vi fyra trivs så bra att
jobba tillsammans.
ann-louise kjellner

gusti anordnas årets veteranmopedrally i Älvsered. Arrangörer
är Älvsered Moppers tillsammans med IF Älvéna.
– Det här är fjärde året vi kör
rally i Älvsered, och deltagarantalet har ökat för varje år, förra
året var vi 107 startande, berättar Per-Olof Larsson, ordförande i Älvsered Moppers.
Årets bana är i skrivande
stund inte lagd, men det finns
många vackra småvägar i trakterna runt Älvsered att välja
på för tävlingen, som omfattar både tipsfrågor och praktiska prov. Mopedklubben står för
själva rallyt och manöverprover
längs banan, medan IF Älvéna
sköter utspisningen.
– Det är bra att föreningarna kan hjälpas åt, säger Per-Olof
Larsson.
Foto: Ingemar Larsson

välkommen att
besöka oss!

Här finns det godaste livet
upplev – sjöliv – fiska – paddla – bada

www.svenljunga.se
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Rotekampen engagerar hela Älekulla
Älekulla Den 27:e augusti är

det dags för årets prestigefyllda Rotekamp i Älekulla.
Ett evenemang med fler deltagare än det finns invånare i
hela byn.

– Förra året hade vi ”all time high”:
37 lag med sammanlagt 350 tävlande, plus 50 funktionärer, säger
Hans-Ulric Göransson, en av sex
personer i kommittén som anordnar Rotekampen.
Och då ska man betänka att
Älekulla har cirka 370 invånare...
– Det har blivit något av en
hemvändardag, som familjer och
släkter samlas omkring.

däck från ena hörnet av en bana
till det motsatta.
– Många av våra grenar går ut
på att samarbeta, och vi försöker
ha en mix som passar för både ung
och gammal, och uppgifter för
både kropp och knopp berättar
Hans-Ulric Göransson.

Intäkterna går till affären
Tävlingen startades år 2001, i samband med att byns motionsspår invigdes, och har hållits varje år sedan dess.
– Premiären var i blygsam skala, med tolv lag,
men sedan har det växt
undan för undan.
Alla intäkter går
Både för kropp och knopp
till Älekulla livs, som
Tanken är, som namnet antyder, drivs av byns samatt byns olika ”rotar”, områden, hällsförening. Det är
bildar lag som tävlar mot varan- ju inte lätt att driva affär
dra, något som blir en ganska pre- i en ort av Älekullas storlek,
och intäkterna
stigefylld kamp.
från Rotekampen
Åtta till tio perblir ett bra tillsoner i varje lag
skott.
tar sig runt en
– Det här är ett
bana som följer
roligt sätt att få
motionsspåret,
in pengar till afoch som innefären.
håller ett tioTre par ingår i
tal olika statioden kommitté unner med kluriga
der samhällsförenuppgifter som
ingen som anordvarierar från år
nar Rotekampen.
till år. Förra året
Det blir mycket
gällde det bland
arbete, men till
annat att bygsin hjälp har de ett
ga en så hög staHans-Ulric Göransson
stort antal frivillipel av läskbackga funktionärer.
ar som möjligt,
– Det är ett mycket stort ensamt att lösa en variant av femtonspelet, där det gällde att flytta ett gagemang för det här, och många

vi försöker ha en
mix som
passar
både ung
och gammal.

Teamwork. Att tillsammans, med hjälp av rep, flytta ett däck tvärs över banan kräver bra samarbete i laget.

Inget för höjdrädda. Drickabacksstapling är en favorit bland grenarna
i Rotekampen, och har varit med i flera år. – Vi försöker ha med varje station max
tre gånger, berättar Hans-Ulric Göransson.
Foto:Privat

som ställer upp och hjälper till.
Ordnar mobila event
Rotekampen lockar numera även
lag från utanför Älekullas gränser,
och kommittén är också på gång
att lansera den i andra sammanhang:
– Det är ju lite slöseri att använ-

da grejerna en gång om året, så vi
erbjuder oss att åka ut och ordna
event och teambuilding för både
större och mindre grupper. Det
finns ju andra som ordnar sådant
här, men det som är lite unikt är att
vi är mobila. Så det vore roligt om
vi kunde få snurr på det här!
Katarina Johansson

Blindbock. Med hjälp av en ledsagare ska lagmedlemmarna ta sig genom
banan.

Vi finns i KALV

d
OL:s Mek. Verksta
mt rep.
sa
Försäljning av bildäck
oc
r h däck.
och underhåll av bila

Vi finns i Kalv!
0325-513 00

Kalvs Viltslakteri HB
Slaktar och
styckar vilt.
0325-511 43, 076-846 72 44

Kalvsjögården
RESTAURANG • VANDRARHEM • KONFERENSANLÄGGNING

Sommartid
Ostar från mejeriet i Kalv
Viltkött från Kalvs Viltslakteri
Manuell chark
Bensin
Refillkort
Butiksbakat

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

ren är åter en mötesplats,
Valborg firades för första
gången på 15 år, Håcksvikskören samlades efter tio år.
Nu händer det saker i byn!

Som i så många andra landsortsbyar har servicen successivt försvunnit från Håcksvik och det senaste
var när affären tvingades stänga för
några år sedan.
– Men skolan har vi kvar och
den släpper vi aldrig! säger Susanne
Elofsson, som tillsammans med
Jeroen van Nijkerken och ett knippe andra energiska ortsbor, nu startar vad de kallar ”Håcksvik 500”.
– Det är väl ingen omöjlighet
att vi skulle kunna bli 500 invånare i Håcksvik? säger Susanne, man
måste bara fokusera på rätt saker.
Se allt det vi har i stället för det vi
inte har. Och vi har massor!
Som semester jämt
En som helt håller med Susanne
är Jeroen van Nijkerken. Han och
hans fru flyttade till Sverige för sex

år sedan och till Håcksvik för tre
år sedan.
– När vi körde här i trakten fick
vi semesterkänsla. Naturen, lugnet,
allt var som semester och tänk att
få ha det så jämt! säger Jeroen.
Jeroen arbetar i Smålandsstenar,
ungefär tre mil bort och ser inga
problem med att köra.
– Nej, det går jättebra, här är ju
ingen trafik, inga köer.
Om ett par år ska dottern börja skolan och det ser Jeroen också
fram emot.
– Ja, här bryr sig stora barn om
de små. De känner dem vid namn,
alla är en grupp och jag tror säkert
skolan bidrar till det.
Loppis och turistinformation
Susanne ler brett när hon hör
Jeroen och nickar. Susanne är
född i Håcksvik, men har arbetat
i många år som sjuksköterska för
Läkare utan gränser, senast i Sierra
Leone. Kanske är det sådana människor som Susanne och Jeroen
som behövs. Människor med ”nya”
ögon, som ser det som finns.

– Visst är det lätt att bli hemmablind, se allt som finns på
andra platser istället för allt det
som man själv har, säger
Susanne.
Men nu tycker både
hon och Jeroen att
Håcksvik är på gång.
– Nu har byalaget tagit över affärshuset och där har vi loppis.
Till sommaren, i juli och
augusti har vi öppet varje tisdag, torsdag och söndag eftermiddag och då ska vi hyra ut cyklar, ha
turistinformation och sälja glass.
Eleverna i skolan har gjort en jättefin broschyr om våra fornminnen
och snart har vi röjt de sista hindren i ån för att kunna paddla hela
vägen till Kalv och Fegen. Vi tror
på Håcksvik, slår Susanne fast.
Den gamla affären mitt i byn
har återigen blivit en träffpunkt
och Valborgsmässofirandet, som i
år återupptogs efter 15 år, med 150
personer, blev en riktig kick off för
det nya Håcksvik!
ann-louise kjellner

Ett hundra sjöar. Den gamla
affären har blivit loppis med hela sockenkartan ritad på väggen. Jeroen van
Nijkerken och Susanne Elofsson visar
och berättar gärna om allt som finns.
Foto: viavinga

affärens nya liv. Den gamla
affären har åter blivit byns träffpunkt.

Vi finns i KALV

VÄLKOMMEN TILL BACKA LOGE
...och sommarens evenemang och visaftnar m.m.!
www.backaloge.se • 070-270 62 60

Vi är ditt
lokala studieförbund
Kultur, föreläsningar,
cirklar, Projektkoordinator…
Kontakta oss!

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

0325-103 83
0320-109 39

Vi tillverkar:

FURULUND
Öppet onsdag-fredag 11–18
drop-in i mån av tid.
Tidsbeställning: 070-249 54 12

Påsar, slang, säckar och folie i polyeten
Tel: 0325-511 42 • Fax: 0325-512 54
Hemsida: www.wastgota-plast.com

International Venue for
New Music Development
Svenljunga August 12–14 2011

www.sv.se/sjuharad
Gårdsbutik med ”knacka-på-öppet” · 0325-540 64 · www.joarsbo.com

Trivselbygden
Camping • Stugor
Uthyrning av kanoter och båtar

Grävmaskinsarbeten
Bergsprängning
Bergborrning

Kalv • Tel. 0325-511 55

Besök
vår nya
Hemsida
www.trivselbygden.se
Ny information,
ny design,
samma
trivselbygd.

Musik för en värld
Den globala världens
nya toner
www.kalvfestival.se
FREDAG 12 AUGUSTI
Pierrot Lunaire Ensemble Wien ®
Musik från Kina, Azerbaijan, Iran, Ryssland, Japan och Sydkorea.
LÖRDAG13 AUGUSTI
S.M.O.K.
Svenska Moderna Operaensemblen med Anne Pajunen och
Lena Frilund sätter Kalv på kartan.
The Six Tones and Friends
Den tradionella vietnamesiska musiken i dialog med samtida
improviserad musik. The Six Tones är Stefan Östersjö, Thanh
Thuy och Ngo Tra My.
Pierrot Lunaire Ensemble Wien ®
The Gothenburg Combo
Skethes of the World
Dialogkonsert med tankar om friktionen mellan kulturer i en
global värld.
SÖNDAG 14 AUGUSTI
Norrbotten NEO
Musik från Brasilien, Japan, Kina, USA och Jordanien.
Pilgrimsvandring
Videokonst med globalt tema från Borås konstmuseum.
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Sjung med på Hagalund

Ewa Roos och MUST
gästar allsången i sommar
Mjöbäck Den 16 maj inleddes

de populära allsångskvällarna på Hagalund med Sandra
Ottosson från Älvsered som
gästartist. Två kvällar till blir
det under försommaren.

– Vi brukar
försöka ha
med lokala förmågor,
säger Marie
Mårtensson
från arrangerande Mjöbäcks
byalag.
Hagalunds festplats ligger naturskönt just utanför Mjöbäcks samhälle. Festplatsen, med en vacker gammal dansbana, hyrs ut för
olika evenemang, och här anordnas också sedan ett antal år tillbaka tre allsångskvällar på försommaren. Musikanter är tre generationer
Henriksson: Gunnar, Henrik och
Jonatan tillsammans med Jan-Ove
Johansson, samt Bertil Johansson
som allsångsledare.
Musikkorsord årets nyhet
Årets första allsångskväll inleddes traditionsenligt med ”Jungfrun
på Jungfrusund, som med specialskriven text av Jan-Anders
Fransson istället blev ”Allsång på

Gästartist. Sandra Ottosson från Älvsered var årets första gästartist på
Hagalund.

Ni sjunger väl med? Allsångsledare Bertil Johansson hör efter om publiken sjunger med i låtarna. Det eminenta
husbandet består av, från vänster: Jan-Ove Johansson, Gunnar Henriksson, Jonatan Henriksson och Henrik Henriksson.
Foto:Katarina Johansson

Hagalund. Därefter bjöds på välkända låtar, samt årets nyhet, ett
musikkorsord, för kvällen konstruerat av Gunnar Henriksson.
Publiken sjöng och hade trevligt,
och grunnade på vem det egentligen var som skrivit Dans på
Brännö brygga? Efter pausen kom
årets gästartist, Sandra Ottosson
från Älvsered, som bland annat
framförde Ännu doftar kärlek och
Teddybjörnen Fredriksson.

Ewa Roos på nästa allsång
Vid nästa allsång är den kända
sångerskan och skådespelerskan
Ewa Roos gästartist.
Hur kommer det sig att ni anlitat en så känd artist till lilla
Mjöbäck?
– Jag ringde till Krister Classon
och frågade om han kunde vara
gästartist. Han sa att han inte åker
ut på sådant nu, men tipsade om
Ewa Roos, som ska spela fars på

Vallarna i Falkenberg i sommar,
och fanns här nu för repetitionerna, berättar Gunnar Henriksson.
Sedan gick det snabbt. En timme efter samtalet med Krister
Classon var Ewa Roos inbokad,
och nu kan publiken se fram emot
hennes framträdande den 30 maj.
På årets sista allsång, den 13
juni, gästas Hagalund av det lokala
bandet MUST, med medlemmar
från Mjöbäck och Svenljunga.
katarina Johansson

Allsången
30 maj: Ewa Roos,
13 juni: MUST (Emma
Bengtsson, Matilda
Andersson, Frida Agnefjärd,
Caroline Johansson och
Linnea Mårtensson)

FOTNOT Dans på Brännö brygga

är skriven av Lasse Dahlqvist.

Arrangör. Marie Mårtensson
från arrangerande byalaget var nöjd
med premiären, även om vädret inte
var det bästa.

Vi finns i Mjöbäck

Byggvaruhandel för alla!
Priser som tål att jämföras

Öppettider:
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag

07:00-18:00
07:00-16:00
09:00-12:00

r
o
r
a
v
g
Byg

Nu
välso med
Kake rterad
l&
avde klinkers
VÄLK lning
OMN
A!

Hos oss köper du
Engwall & Claessons
Alkydfärg Lasol
fasadmatt 9000*
till riktigt lågt pris!
*Bästa resultat enligt
Folksams färgtest- 3 2010

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

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

Må–to 9–18
Fredag 9–19
Lördag 9–14

Monicanders
Mjöbäck 0325-340 04

MEJERI

FRUKT & GRÖNT

Välkommen till vår fräscha färgsprakande frukt
- och gröntavdelning! Här hittar du alltid glada
och goda primärer!

Här hittar du det mesta i mejeriväg. Färskost,
mjukost, dessertost, mjölk, fil smör - ja allt
du behöver!

BRÖD

!
a
n
m
o
k
l
ä
V

Frallor och kaffebröd bakas i butiken dagligen! Känn
doften av härligt nybakt som ständigt anas i butiken.
Vi gör även underbara smörgåstårtor på beställning!

CHARK

Vår charkavdelning består både av färdigpackat och en
manuell delikatess med stort utbud! Välkommen in och
frossa inför festkvällen!

Ombud för Posten och Schenker Privpak • Paroy automatstation för bensin och diesel i anslutning till butiken.

400 kvm ren och fräsch fullsortimentsbutik • Manuell delikatess • Nygrillat • Kylda drycker • Receptfria läkemedel. m.m.

Där man trivs - där handlar man!
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Sommarcafé med olika teman
På Tokabo visas bland annat mormors skafferi och farmors apotek
Mjöbäck Under onsdagskvällarna i juli bjuder
Mjöbäcks hembygdsförening
in till sommarcafé i Tokabo
hembygdsgård. Varje kväll
har ett eget tema. I sommar
kan man bland annat besöka
Mormors skafferi och farmors apotek den 20:e juli.

– Det är vår egen utställning
som vi lägger ner mycket jobb
på, berättar Mariann Andersson
Norrman från hembygdsföreningen.
– I mormors
skafferi kommer det att
finnas gammaldags inl ä g g n i n g a r,
konserveringar och sylt, och
en gammal konserveringsapparat. Och i
farmors apotek kommer vi att ha
salvor och örter, och fakta om hur
de användes.
Roliga förberedelser
Konceptet Mormors skafferi och
farmors apotek kommer från en
kurs i Friluftsfrämjandets regi
som några av medlemmarna i
hembygdsföreningen gick för
några år sedan.
– Den blev väldigt omtyckt,
och vi har haft det där i bakhuvudet sedan dess. Och nu blev det

Eldsjälar. Hembygdsföreningens damer serverar under sommarcaféet kaffe
(där man själv kan välja vilken av de vackra gamla kopparna man vill dricka ur),
samt nygräddade våfflor.

mjöbäcks hembygdsförening

Tokabo. I Mjöbäcks vackra hembygdsgård anordnas under alla onsdagskvällar i juli ett sommarcafé, med servering , visning av samlingarna, utställningar och lotterier.

bildades: 1982, för att tillvarata två samlingar:
Björkhaga Gårdsmuseum som bland annat bestod av
verktyg och svarv som tillhört träsnidaren Johannes Andersson,
Ölsbo, hans son Johannes Johansson, Tokabo, och sonsonen Karl
Johansson, Björkhaga - tre generationer träsnidare i Mjöbäck.
Den andra samlingen  som kom från Riksdagsman C.
Edor Andersson, Knapasjö, bestod av gamla husgeråd och möbler från 1800-talet.
samlingarnavisas på Hembygdsgården i Tokabo, som numera är ett av Nedre Ätradalens ekomuseum..
hembygdsföreningen anordnar bland annat nationaldagsfirande, samt sommarcafé under alla onsdagskvällar i juli.

Foto: Katarina Johansson

rätt tid. Det är roligt med förberedelserna som vi gör tillsammans,
vi har samlat in örter till teer, och
ska se om vi kan göra någon salva.
Det blir inte bara ett uppvisande
av sakerna, Hembygdsföreningen
kommer att vara med och visa och

berätta om det som ställs ut och
hur det användes:
– Och kanske mormor och farmor själva dyker upp också!
Sommarens övriga utställningar är när Trivselbygdens Tidning
går i tryck inte helt klara.
– Men förmodligen blir det en

eller två utställningar med olika
textilier, och en glasutställning.
Och den 20:e juli kommer Gurli
Erlandsson och underhåller, med
sång och dragspel.
Katarina Johansson

Får jag lov?
Ofta är det någon
form av musikunderhållning på sommarcaféet, och det
vackra sommarvädret kan locka till en
svängom i gröngräset.

Vi finns i Mjöbäck

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

ETT FASTIGHETSBOLAG I MJÖBÄCKSGRUPPEN

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

Hem för din livsstil

www.borohus.se | 0325-186 20

Livsrum och känsla

www.vastkustvillan.se ● 0325-186 00
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Nu är gästgiveriet
i Klev öppet igen
Mårdaklev Det var som om

Behövde ingen betänketid
Eva och Åke hade en del att göra
med att göra i ordning sitt nyinköpta hus och startade även upp en
bed- & breakfastverksamhet hemma i villan. Men när de i våras fick
frågan om de kunde tänka sig att
ta över driften av Klev behövde de
ingen lång betänketid.
– Vi gifte oss i maj förra året och
– Frågan kom i rätt tid för oss,
gick ut på näbåde på det pertet och sökte ursonliga och prakskillningslöst eftiska planet.
ter hus. Detta var
Varken Eva eldet tredje huset
ler Åke har jobvi tittade på, och
bat med något
sedan behövdes
liknande tidigare.
det inte mer, säEva, som är född
ger Eva.
i Göteborg, har i
Huset de köpte
många år bott i
ligger i utkanten
Kungsbacka där
av Mårdaklevs
hon arbetat inom
samhälle, bara
äldreomsorgen.
någon kilometer
Eva och Åke Filubelli
Ett arbete som
från Klev. Här
hon fortfarantrivs de utmärkt,
de har kvar, men
och de känner
som hon för närsig väl mottagna
varande är tjänstledig ifrån. Åke
i bygden. De har också själva gjort är stockholmare, och har jobbat
sitt bästa för att bekanta sig med inom tunnelbanan i 35 år, och
Mårdaklevsborna, bland annat ge- även drivit eget företag inom granom att presentera sig i byns egen fisk formgivning.
tidning, Mårdaklevskuriren.
– Vi kompletterar varandra bra.
Åke är en bra organisatör, förfär”Tänk om vi kunde ta över”
ligt duktig på data, och väldigt
Eva och Åke flyttade till snäll och trevlig! Jag är en försikMårdaklev i december. I samma tighetsminister på gott och ont,
veva stängde gästgiveriet, på grund envis, och den lugna av oss båda,
av att den tidigare krögaren sluta- berättar Eva.
de efter en konflikt med Stiftelsen
Klevs gästgiveri, som äger gästgi- Serverar luncher
vargården. Redan då var Eva och Nu har allting gått snabbt.
Åke intresserade av Klev:
Hemsidan är uppdaterad, livs– Vi pratade om det: ”Tänk om medelstillstånd har de fått, medan
vi kunde ta över!”, men då var det alkoholtillstånd tar lite längre tid
lite tidigt.
att få klart. Efter att ha ”tjuvstarödet hade ett finger med i
spelet. Åke från Stockholm
och Eva från Kungsbacka
hittade sitt drömboende i
Mårdaklev – och sedan fann
de sitt drömjobb på samma
ort.

Det är
jättekul
att få bo
och arbeta på samma ort!

Vi finns i Mjöbäck

mjöbäcks pastorat
i sommar
Tors 2 juni 10.00 Friluftsgudstjänst
vid Holsjön, Holsljunga. Musik, servering.
Sön 12 juni 11.00 Högtidsgudstjänst
i Holsljunga kyrka med invigning av två
nyskapade ikoner. Kyrkmingel och sång.
Tors 23 juni 23.00 Sommarnattsgudstjänst
i Mjöbäcks kyrka, kyrkokören med gäster.
Sön 26 juni 15.00 Friluftsgudstjänst
vid Hoofs predikosten, Floghult, Holsljunga.
Musik, servering.
Sön 3 juli

15.00 Friluftsgudstjänst
vid Tokabo hembygdsgård i Mjöbäck.
Musik och servering.

27 juni–10 juli Vägkyrka
i Överlida dagligen 14.00–19.00.
Servering, guidning och 18.00 andakt
med Musik i sommarkväll.
11 juli–24 juli Vägkyrka
i Holsljunga dagligen 14.00–19.00.
Servering, guidning och 18.00 andakt
med Musik i sommarkväll.

Varmt välkomna!

mjöbäcks pastorat

tat ” lite drog de officiellt
igång verksamheten
på årets Klevdag,
den 21 maj. De
har även börjat
servera luncher på vardagarna. Evas
dotter, som är
utbildad kock sköter matlagningen.
– Det har varit mycket
att ordna, men vi har haft ett jättebra samarbete med stiftelsen, de
har varit otroligt tjänstvilliga. Och
även de på golfklubben har varit
suveräna. De blev glada att vi tog
över, och samarbetet är ju värdefullt för både oss och dem.
Ska driva golfkiosken
Eva och Åke tar även över driften av golfklubbens lilla kiosk på
golfbanan, med start den 1 juni.
De kommer att ha kvar sin Bed &
Breakfastverksamhet hemma i villan, men mer som komplement:
– Det finns nio sängplatser på Klev,
och golfklubben har 16 platser, så
vi ska först och främst fylla dem.
Var kommer det vackra efternamnet Filubelli från?
– Från min morfar, som kom
från Palermo i Italien. Vi tog namnet när vi gifte oss, tidigare hette jag Andersson och Eva hette
Dahlman. Det är bara vi två och
min son i hela Sverige som har det
namnet, berättar Åke.
Nu ser paret Filubelli fram emot
sommaren på Klev:
– Det är jättekul att få bo och arbeta på samma ort, och att jobba
åt sig själva!

Tagit över. Åke och Eva
Filubelli, här med hunden Oscar, har
tagit över driften av Klevs gästgivargård, med anor från 1600-talet. De
öppnade gästgiveriet på Klevdagen
den 21 maj.
Foto:Katarina Johansson

Katarina Johansson

Gno å Feja
Är din hjälp i vardagen!
Vi erbjuder hushållsnära tjänster.

Carina Lundin
070-675 70 70 • 0325-342 32 • 032534232@telia.com

R e s ta u R a n g & P i z z e R i a

Mjöbäcksbaren
Du & Jag

Välkomna till
oss i sommar!

Sommear:rtid

v.
v.
v.
v.

28
29
30
31

kl. 12–21
kl. 16–21
Stängt
kl. 16–21

Ord. öppet: Mån–Ons 8–15.00 • Tors 8–20 • Fre 8–21 • Lör–sön 14–21
Lördagar jämn vecka STÄNGT

Glad sommar önskar Marie och Micke
Mitt i Mjöbäck, jämte ICA. Ring gärna och förboka tel. 0325-344 44

Klevs gästgiveri
Ägare: Stiftelsen Klevs gästgiveri äger restaurangen med omgivande byggnader och naturreservatet. Den ideella föreningen
Mårdaklevs Naturskyddsförening äger hembygdsgården, lanthandeln och trädgården på Klev.
Historik: Gästgiveriet har anor från 1600-talet och fungerade
även tidigare som krog och dansk/svensk tullstation.
Samarbete: Gästgiveriet ligger i anslutning till Ätradalens golfklubbs 18-hålsbana, och golfklubben och gästgiveriet har genom
åren samarbetat med olika paket med övernattningar och mat.

Mjöbäcks
Mjöbäcks

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

Ett riktigt lackskydd.

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

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

Överlidav.
3, 51220
65• Mjöbäck
• 0708-395 395 • www.agruppen.net
0325-342
0735-395
395 • www.agruppen.net
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Marknad med gamla anor
Älekulla Runt 5 000 besöka-

re kommer varje vår och höst
till lilla Älekulla för att handla
allt från kläder till kokosbollar, äta ärtsoppa och våfflor
eller, för de yngre, ta sig en
tur i karusellen.

Skållared Marten arrangeras av
idrottsföreningen och skytteföreningen, och går
alltid av stapeln
tredje lördagen i
april och oktober. Det är en
marknad med
flerhundraåriga traditioner,
med knallar från
hela Sverige, tivoli,
och servering av både
ärtsoppa, våfflor och smörgåsar. På hösten ordnas även fölmönstring.
– Det är en riktig hemvändardag, och många utflyttade
Älekullabor kommer hem för att

Utför alla slags grävarbeten.

Försäljning och transport av grus, makadam och matjord.
0325-340 07 · 0708-34 16 31

Allt

inom glas!
Mjöbäcks Glas AB · 0325-343 06
Många knallar. Det finns mycket att köpa hos de mellan 70 och 90
knallar som varje vår och höst slår upp sina marknadsstånd på Skållared Marten.

Furulids S

Foto:Katarina Johansson

hjälpa till med parkering och servering, berättar marknadsgeneral
Hugo Nordgren.
Antalet knallar brukar ligga

erviceverk

mellan 70 och 90, och redan nu
har många av dem bokat sin plats
för höstens marknad.
Katarina Johansson

stad

Furulids Se

rviceverks

tad

Vi finns i Mjöbäck

Det är
en riktig
hemvändardag.

hugo nordgren

Sommarkafé
Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck

Onsdagar 6, 13, 20 och 27 juli kl. 18-20
Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.
Välkommen! • Mjöbäcks hembygdsförening

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

Tillverkning av

Tillverkning av väggelement
väggelement
Åkeri för Mjöbäcksgruppen
Åkeri för Mjöbäcksm. fl. gruppen m. fl.

0325-186 80
furulids-snickeri@telia.com

Vi finns i Mjöbäck

D

Å
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Längs vindlande vägar

Alexandra säljer lantlig inredning

Öxabäck Precis på gränsen
mellan Öxabäck och Örby öppnade Alexandra Hannema för
knappt ett år sedan inredningsbutiken Alex Art. Här säljer
hon inredning i lantlig stil.

– Jag ville ha en butik på landet,
för att ha plats för olika evenemang, berättar Alexandra.
Alexandra
kommer ursprungligen
från Holland,
men har bott i
Tyskland i 20
år. För två år
sedan flyttade
hon och hennes man till
Sverige:
– Vi hade
båda fina jobb
i Tyskland,
men ingen tid.
Vi hade varit i
Sverige på semester, och jag tyckte om naturen och den underbara mentaliteten här. I Tyskland är
det så stressat, här tar man det mer
lugnt.

svenska, trots den korta tid hon
bott här:
– Det är viktigt att integrera sig,
och jag måste ju kunna prata med
mina kunder.
Alexandra har även en nätbutik, den är viktig för att presentera varorna:
– Men den fysiska butiken är
viktigast för mig. Jag säljer mest
här, och här
får jag kontakten med
kunderna!
I butiken
finns möbler, ljus, lyktor, korgar,
textilier, med
mera, allt i
lantlig stil.
Mycket av
det Alexandra
Alexandra Hannema
för i butiken
kommer från
Ty s k l a n d ,
hon har många kontakter där från
sin tid som chef på dekorationsoch reklamavdelningen på ett
stort möbelvaruhus. En stor del
av sortimentet är hon ensam om
i Sverige.
–Jag ville ha lite annorlunda saker mot vad andra butiker har.

Jag tycker
om naturen
och den
underbara
mentaliteten i sverige.

Fysiska butiken viktigast
Alexandra talar en mycket bra

Rostiga drömmar
Något som är riktigt
unikt är Alexandras
egna almanackor
och vykort. Hon
har ett stort fotointresse, som bland
annat resulterat i flera almanackor med titeln ”Rusty Dreams”, där
hon tagit kärleksfulla och vemodiga bilder på gamla bilvrak
hon funnit ute i naturen, både i
Tyskland och i Sverige.
– Det är faktiskt mest kvinnorna som tycker om dem, berättar
Alexandra.
På vintrarna, när det är mindre att
göra i butiken, ägnar sig Alexandra
åt den andra grenen i sin verksamhet, att göra broschyrer och annan reklam åt mindre företag.
Hon anordnar också olika evenemang, som Halloweenträff, kurser i kransbindning till julen, och
slöjdmarknad på våren. Kanske
blir det så småningom också ett
café i anslutning till butiken.
– Men jag bjuder redan nu mina
kunder på kaffe. Det kan ju ta lite
tid om frun vill gå runt i butiken
och titta – då kan mannen sitta och
dricka kaffe under tiden!
katarina Johansson

Lilla snigel. Alexandra säljer även barnsaker, bland annat handdockor
från Folkmanis, i sin nystartade inredningsbutik som ligger på gränsen mellan
Öxabäck och Örby.
Foto :Katarina Johansson

Återvinning 1. Bordet och stolarna kommer från ett tyskt företag, och är
tillverkade av återvunnet furuträ.

Återvinning 2. Korgarna på bilden är gjorda av tidningspapper som
virats ihop till remsor och flätats. 

EvEnEmangsk
MAJ
söndAg 22 MAJ
öxabäck PRO Kyrkresa till
Bredareds kyrka med besök på
Unos Djur.

söndAg 30 MAJ
Mjöbäck 19.00 Allsång på
Hagalunds festplats. Vi gästas utav Eva Roos. Nytt för i år
Musikkorsordet.
Arr. Mjöbäcks Byalag

JUnI

Nationaldagsfirande med musikgudstjänst i Älekulla kyrka. Procession
med fanbärare tågar till hembygdsgården. Medtag kaffekorg.
Holsljunga Holsjötrampet.
Arr. Gold City. www.goldcity.se
Mjöbäck 15.00 Nationaldagsfirande i hembygdsgården Tokabo.
Medtag kaffekorg.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

öxabäck PRO Friskvårdsdag på
Viskadalens folkhögskola.

MÅndAg 13 JUnI

Älekulla 7.00 Gökotta Måkåsen.
Tipspromenad, lotteri, medtag
fikakorg.
öxabäck 7.00 Gökotta,
samling vid Bygdegården.

Älekulla 19.00 Fotboll på
Svansjövallen. Torestorp/Älekulla
FF-Bergdalen.
öxabäck 19:00 Öxabäck-Byttorp

MÅndAg 6 JUnI
Älekulla 17.00

Älekulla 19.00 Fotboll på Äbyvallen.
Torestorp/ÄlekullaFF-Högvad.
Älekulla 17.00 Midsommarfirande i hembygdsgården.
Midsommarstången reses 18.00.
Tipspromenad, lotterier, pilkastning.
Älvsered Midsommarfest på
Nabben med dans kring midsommarstången.
Holsljunga Traditionellt midsommarfirande vid Högelycke, Holsljunga
Hembygdsförening. 10.00 Klär vi
stången (kaffeservering)
14.00 Musik, dans runt stången,
lotterier, chokladhjul, m.m.

FredAg 17 JUnI

Älekulla
19.00 Fotboll på Äbyvallen.
Torestorp/Älekulla FF-Gällstad.

JULI

Håcksvik 18.00 Konsert med
Tjernobylbarnen.

tOrsdAg 2 JUnI

FredAg 3 JUnI

OnsdAg 22 JUnI

FredAg 24 JUnI

öxabäck
Fotboll 19.00 Öxabäck-Sätila

Kalv 8.00 Backa Loge Gökotta
östra Frölunda
14.00 Friluftsgudstjänst
Hembygdsstugan Hulkeshult.

Mårdaklev 19.00 Musik i sommarkväll, Tora Hyllstam, sång och fiol,
Marie Englund Hyllstam, orgel och
piano.

tIsdAg 7 JUnI

Mjöbäck 19.00 Allsång på
Hagalunda festplats.
Det lokala bandet MUST gästar oss.
Arr. Mjöbäcks Byalag.

OnsdAg 1 JUnI

Arr. Överlida hembygdsförening.
östra Frölunda18.00
Temagudstjänst ”Skog”,
arbetskretsen bjuder på kyrkkaffe.

LördAg 18 JUnI
Kalv Kalvsjön Runt. Ta fram cykeln
och cykla Kalvsjön runt, ca. 2,5 mil.
Start 10.00-11.00 vid församlingshemmet i Kalv. Fina priser på startkortet. Arr. Kalvsjöholms IF.

söndAg 19 JUnI
öxabäck 16:00 Friluftsgudstjänst
vid Minneslunden
överlida Överlida museum öppnar.
Har öppet alla söndagar t.o.m 14/8.

LördAg 25 JUnI
östra Frölunda Midsommarfirande
i församlingshemmet 14.00
Kalv 14.00 Friluftsgudstjänst
Stenstugan. Hembygdsföreningen
serverar kaffe.

söndAg 26 JUnI
Håcksvik Kaffeservering i
Olofsbygget 14.00-17.00

tIsdAg 28 JUnI
öxabäck
Fotboll 19.15 Öxabäck-Gerdsken

tOrsdAg 30 JUnI

tOrsdAg 7 JULI

söndAg 17 JULI

Kalv 19.00 Musik i sommarkväll, Gun
Erlandsson, Per Erlandsson, Gerd
Trommestad och Ingela Ahlqvist
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

Håcksvik Ekomuseets dag, kaffeservering i Olofsbygget 14.00-17.00.
klockaregården öppen 14.00-16.00.
Kvarnagården öppen 13.00-16.00.
Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00
öxabäck Prekebo kl. 11.00-14.00
Guidning, underhållning, lotterier
samt korv & kaffe.

LördAg 2 JULI

LördAg 9 JULI

överlida Sjödagen vid Näsets badplats, start 13.00. Fisketävling, båttur,
möjlighet att prova div. vattenaktiviteter, tipspromenad m.m.
Försäljning utav lättare förtäring.
Kvällen avslutas med fest på Överlida
hotell. Pub och dansgolvet är öppet.
Arr. Överlida byalag.

Älekulla 14.00 Byfest på grusplanen. Tipspromenad, boule, innebandytävling, korvförsäljning.
Holsljunga Kinds Motor-veteraner
ställer ut på gården Gold City.
www.goldcity.se

söndAg 3 JULI
Håcksvik Kaffeservering i
Olofsbygget 14.00-17.00.
Klockaregården öppen 14.00-16.00.
Loppis och turistinfo i gamla affären
14.00-18.00
Mjöbäck 15.00 Friluftsgudstjänst i
hembygdsgården Tokabo, Mjöbäck.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

tIsdAg 5 JULI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

OnsdAg 6 JULI
Mjöbäck 18.00-20.00 Sommarkafé
i hembygdsgården Tokabo.
Servering, visning utav samlingarna
och lotteri. Utställning, se vidare
affischering.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening

söndAg 10 JULI
Håcksvik Kaffeservering i
Olofsbygget 14.00-17.00.
klockaregården öppen 14.00-16.00.
Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00

tIsdAg 12 JULI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

OnsdAg 13 JULI

tIsdAg 19 JULI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

OnsdAg 20 JULI
Mjöbäck 18.00-20.00 Sommarkafé i
hembygdsgården Tokabo. Servering,
visning av samlingarna, lotteri.
Utställning ”mormors skafferi och
farmors apotek. Gurli Erlandsson,
Torestorp spelar.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

tOrsdAg 21 JULI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

Mjöbäck 18.00-20.00 Sommarkafé i
hembygdsgården Tokabo. Servering,
visning utav samlingarna och lotteri.
Utställning, se vidare affischering.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening

LördAg 23 JULI

tOrsdAg 14 JULI

Håcksvik Kaffeservering i
Olofsbygget 14.00-17.00.
Klockaregården öppen 14.00-16.00.
Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00
Mårdaklev
14.00 Friluftsgudstjänst Klev.

Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

LördAg 16 JULI
öxabäck Prekebo 11.00-14.00
Guidning, underhållning, lotteri samt
korv & kaffe.

Kalv 18.00 Musik i sommarkväll,
Lars Svensson violin, Martin Lindman
piano.

söndAg 24 JULI
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Årets Kalvfestival lockar
med globala förtecken
kalv Fredagen den 12 augusti är det invigning för
den åttonde Kalvfestivalen.
Festivalen för nutida konstmusik, som i år har ett globalt
tema.

– I år vill vi spegla ny konstmusik från många utomeuropeiska
håll. Vi hade gärna sagt hela världen, men det har vi inte resurser
till, men jag tycker att vi lyckats
väl och täckt in stora delar, säger
Max Käck som är konstnärlig ledare för festivalen.
Musik från sidenvägen
För själva invigningskonserten
på fredagen svarar den välrenommerade kammarmusikensemblen
Pierrot Lunaire Ensemble Wien,

som framför musik från den mytomspunna sidenvägen. I den konserten medverkar hela ensemblen
och under lördagen ges ytterligare
en konsert för piano och flöjt.
Invigningskonserten får sin
fortsättning i bygdegården, där
gitarrduon Gothenburg Combo
med humor och värme spelar och
reflekterar kring kulturkrockar
och vilka problem som kan uppstå.
– Vi vill ju gärna tro att vår
västkultur är normen, säger Max
och tror att kvällen i bygdegården
blir både givande och rolig.
Pilgrimsvandring avslutar
Andra inslag under festivalens
tre dagar är vietnamesisk musik
med gruppen Six Tones, som är

ansvariga. Max Käck, Göteborg, är konstnärlig ledare för Kalvfestivalen,
medan Irene Karlsson ansvarar för det praktiska på plats i Kalv.

EvEnEmangsSOMMAR 2011

ett samarbete mellan gitarristen
Stefan Östersjö och de vietnamesiska musikerna Thanh Thuy och
Ngo Tra My.
Max vill gärna betona att festivalen inte handlar om etnisk musik, folkmusik:
– Det som framförs är nykomponerad klassisk musik, men från
olika länder och världsdelar.
Det globala perspektivet återkommer också
i operagruppen
S.M.O.K:s projekt att sätta Kalv
på kartan och Borås
Konstmuseums videokonstutställning.
Pilgrimsvandringen med musik, som blivit tradition, avslutar
även årets Kalvfestival.
Kalvfestiv alen arrangeras
av föreningen Kalvf estivalen
med stöd av bland annat Västra
Götalandsregionen, Statens
Kulturråd, Musik i Halland,
Svenljunga kommun, Sjuhärads
kommunalförbund och Kultur i
Väst.

Holsljunga
12–25 juli Vägkyrka i
Holsljunga kyrka.

Mjöbäck
Sommarkafé, Onsdagar
7, 14, 21 ,28 juli kl 18-20 i
Hembygdsgården Tokabo.
Servering, visning av
samlingarna, utställning,
lotteri. Se affischering.
Mjöbäcks hembygdsförening.

Mårdaklev
Öppettider i
Hembygdsgården:
Söndagar 16/5-4/7, 8/8,
15/8 kl. 14.00– 17.00,
Dagligen 5/7–7/8
kl.12.00–17.00
Ätradalens Golfklubb
Tävlingar och öppettider:
www.atradalensgk.com

Överlida
28 juni –11juli Vägkyrka i
Överlida kyrka
Maj-augusti Naturpasset,
trimorientering på ny karta
i härlig terräng.

ann-louise kjellner

festivalen invigs i kalvs kyrka.

Foto :viavinga

kalendern 2011
tIsdAg 26 JULI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

OnsdAg 27 JULI
Mjöbäck 18.00-20.00 Sommarkafé i
hembygdsgården Tokabo. Servering,
visning utav samlingarna och lotteri.
Utställning, se vidare affischering.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening

tOrsdAg 28 JULI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

söndAg 31 JULI
Håcksvik Kyrkogårdsvandring,
samling 14.00 på kyrkogården.
Kaffeservering i Olofsbygget 14.0017.00. Klockaregården öppen 14.0016.00. Kvarnagården öppen 13.00
Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00
Holsljunga Gången runt Hallången.
Tipspromenad med start 15.00 på
Gräne Gård. www.goldcity.se

AUgUstI
tIsdAg 2 AUgUstI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

tOrsdAg 4 AUgUstI

Kyrkogårdsvandring, kaffeservering

söndAg 7 AUgUstI
Älekulla Friluftsgudstjänst kl. 17.00
hos Dagmar och Stig Andersson,
Sjöbo. Hembygdsföreningen bjuder
på kaffe.
östra Frölunda
Hembygdsstugornas dag i Hulkeshult
12.00-16.00. Då provar vi på blomsterbindning!
Håcksvik Olofsbygget 14.00-17.00.
Klockaregården öppen 14.00-16.00.
Kvarnagården öppen 13.00-16.00.
Loppis och turistinfo i gamla affären
14.00-18.00

tIsdAg 9 AUgUstI
Älekulla 19.00 Fotboll på Äbyvallen.
Torestorp/Älekulla FF-Dalstorp.
Mjöbäck
18.00 Kyrkogårdsvandring,
Mjöbäcks Kyrka.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

OnsdAg 10 AUgUstI
Holsljunga Våffelcafé på Högelycker
18.00-20.00 Utställningar.

tOrsdAg 11 AUgUstI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

LördAg 13 AUgUstI

Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

öxabäck Fotboll 15.00
Öxabäck-Mjörn
Slottergille 9.00 på torpet Långås.

LördAg 6 AUgUstI

söndAg 14 AUgUstI

östra Frölunda 14.00

Håcksvik Kaffeservering i

Olofsbygget 14.00-17.00.
Klockaregården öppen 14.00-16.00.
Loppis och turistinfo i gamla affären
14.00-18.00

tIsdAg 16 AUgUstI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

tOrsdAg 18 AUgUstI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

LördAg 20 AUgUstI

rangemang mellan Bygdelaget och
Bygdegårdsföreningen.

söndAg 28 AUgUstI
Älvsered Mopedrally
Håcksvik Håcksviksutflykt samling
14.00 vid Olofsbygget.
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00

tIsdAg 30 AUgUstI
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

söndAg 18 sePteMBer

?? nOVeMBer

Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00

överlida
Trollstigen Arr: Överlida IK

LördAg 24 sePteMBer

?? nOVeMBer

Älekulla 15.00 Fotboll på
Äbyvallen. Torestorp/Älekulla
FF-Skene.

söndAg 25 sePteMBer
öxabäck Fotboll 15.00
Öxabäck-Kronäng.
Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00

Älekulla
15.00 Fotboll på Svansjövallen.
Torestorp/Älekulla FF- Örby.
Håcksvik Håcksviksdagen.
öxabäck
Fotboll 15.00 Öxabäck-Tigris
Öxabäcksloppet . Öxabäck VIK.

LördAg 3 sePteMBer

sePteMBer

LördAg 15 OKtOBer

söndAg 21 AUgUstI

söndAg 4 sePteMBer

LördAg 22 OKtOBer

Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00

öxabäck Fotboll 15.00
Öxabäck-Hedared

Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00

OKtOBer
Älekulla Skållared Marten.

östra Frölunda Vid brasan 14.00

LördAg 10 sePteMBer

FredAg 11 nOVeMBer

Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

Älekulla 15.00 Fotboll på
Svansjövallen. Torestorp/Älekulla
FF-Borås AIK

öxabäck 19.00 Filmkväll i
Bygdegården.

tOrsdAg 25 AUgUstI

söndAg 11 sePteMBer

Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 16.00-18.00

Håcksvik Loppis och turistinfo i
gamla affären 14.00-18.00

LördAg 27 AUgUstI

LördAg 17 sePteMBer

Älekulla 12.00 Rotekamp. Anmälan
till Hans-Ulrik Göransson tel. 0320510 04.
öxabäck Premiär för BYKAMPEN.
En heldag för alla med lagstafett &
kobingo. På träningsplanen samt
åkern bredvid kyrkan. Ett samar-

östra Frölunda
Vi löser Melodikryss i Hulkeshult,
samling 9.45. Medtag egen fika.
öxabäck Fotboll 15.00
Öxabäck-Björketorp

tIsdAg 23 AUgUstI

Högvad
Skoj & Ploj – fotbollsturnering.
Arr. Högvads BK

söndAg 27 nOVeMBer
Älekulla 17.00 Tomtepromenaden
vid bygdegården.
Mjöbäck 15.00 Julbazar i
Mjöbäcksgården. Försäljning av
lotter. Kaffeservering. Besök av
tomten. Arr: Mjöbäcks byalag och
Mjöbäcks Bygdegårdsförening

OnsdAg 30 nOVeMBer
Mjöbäck 18,30 Grötfest i hembygdsgården Tokabo, Mjöbäck. Anmäl till
Kerstin Bertilsson 0325-342 19 sen.
21/11. Begränsat antal platser. Arr.
Mjöbäcks hembygdsförening

deCeMBer
tOrsdAg 1 deCeMBer

nOVeMBer
FredAg 11 nOVeMBer
öxabäck Filmkväll i bygdegården,
kl. 19.00

söndAg 13 nOVeMBer
överlida Hantverksmässa på
Långehall.
Arr. Överlida hembygdsförening.

Mjöbäck 18,30 Grötfest i hembygdsgården Tokabo, Mjöbäck. Anmäl till
Kerstin Bertilsson 0325-342 19 sen.
21/11. Begränsat antal platser. Arr.
Mjöbäcks hembygdsförening

söndAg 4 deCeMBer
öxabäck PRO Julfest i Bygdegården,
Torestorp Älekulla Pro kommer att
inbjudas.
Älvsered Tomtepromenad
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Längs vindlande vägar

Veteraner är det som gäller i Holsljunga
Kinds Motorveteraner ordnar både midsommarrally och Holsjön runt i sommar
Holsljunga Kinds Motor-

veteraner består av ett gäng
veteranfordonsintresserade
Kindsbor. Många aktiviteter
står på programmet för föreningen, och i sommar anordnar de traditionsenligt ett
midsommarrally i Holsljunga,
samt utflykten Holsjön runt.

Midsommarrallyt är ett traktorrally som för åttonde året i rad anordnas på midsommardagen. Rallyt
är ingen tävling, utan går till så
att förarna först kör en runda igenom Holsjunga, och sedan runt på
Holsljunga camping. Därefter parkeras traktorerna på ett fält vid campingen där publiken kan titta närmare på dem. Och många brukar
vilja se de vackra gamla veterantraktorerna.
– Det brukar alltid vara mycket folk som kommer och tittar, säger Kalle Pettersson, ordförande i
Kinds Motorveteraner.
Tredje året för Holsjön runt
Bara några veckor senare är det dags
för nästa evenemang, Holsjön runt.
För tredje året i rad arrangeras denna tur, där alla veteranfordon är välkomna. Förare och fordon samlas
först hemma hos Kalle Pettersson i

Håkanhult, för att sedan köra runt
Holsjön, med ett stopp på Gold
City för kaffe och våffla. Därefter
går färden tillbaka till Håkanhult.
Förra året deltog tolv traktorer, två mopeder
och en gammal
T-ford. Kalle
Pettersson
hoppas på
ännu fler
deltagare
i år:
– Alla som
har något gammalt fordon är välkomna, så kan vi ju passa på
att värva fler medlemmar till föreningen också!
Katarina Johansson

Alla som
har
något
gammalt
fordon är
välkomna!

Veteranintresserad familj. Carina Holmin och Kalle Pettersson är båda engagerade i Kinds Motorveteraner, Carina som researrangör och Kalle som ordFoto:Katarina Johansson
förande. Dottern Nathalie följer gärna med på föreningens olika evenemang, som här vid Holsjön runt. 

Kalle Pettersson

Midsommarrally. Anders Johansson och Alfred Söderlind ledde processionen av veterantraktorer på vägen mot Holsljunga camping vid förra årets
traktorrally, som gick i strålande sommarväder.

Stor publik. Många kommer för att se de  vackra veterantraktorerna vid midsommarrallyt.

Veteran. Per-Åke Peterson från Hid deltog i förra årets Holsjön
runt med sin stiliga T-ford från 1922.

Vi finns i Mårdaklev

Skyltar
Dekaler
Magneter

Välkommen till

Violas Hantverksstuga
Källäng, Kyrkbyn, Mårdaklev

Klev, Mårdaklev

Hembygdsgård • Museilanthandel
Hantverk Trädgård • Promenadstigar

Hembygdsgårdens/
Lanthandelns öppettider:

Öppet alla dagar 13–18

Sön 22/5–14/8 kl. 14–17
Dagl. 5/7–7/8 kl. 12–17

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

Grupper välkomna även andra tider
efter ö.k. på tel. 0325-500 88.

Med reservation för en del helger/semesterdagar.

Trivselbygden

MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

Mårdaklevs
klipp- och hälsostuga
F r i s ö r e n F ö r h e l a Fa m i l j e n

Välkommen MÅRDAKLEVS
till Vår ÅKERI AB
fyndbutik!
Tel. 0325-502 08
Mobil: 070-671 62 24

Dropp in tisdagar och torsdagar mellan kl 10-14
Övrig tid ring 0325-509 10, 0706-500 450
Vi finns nu i gamla
affären för att få lite
mer plats för
pedikyr, manikyr
och
ansiktsmassage.
Bokas på övrig tid.

Markunderhåll
ledningsröjning

PresenttiPs
Har även försäljning av
Rapsodine rapsprodukter och
magnetsmycken Energetex.

Hjärtligt välkomna! Inger

En bygd
att trivas i.

Metarev. 3, Mårdaklev • Mån–fre 8.00–17.00
0325-500 09 • www.citylook.se

Uno Röjare AB • MÅRDAKLEV • 070-622 85 48
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Yvonne har loppis i garaget
älekulla   På väggen invid

Yvonne Johanssons garageloppis sitter en humoristisk
skylt med öppettider, där delar av texten lyder: ”Vissa dagar är vi inte här över huvud
taget, men på sistone har vi
varit här nästan jämt, utom
om vi är någon annanstans.”  
Den skylten täcker filosofin
med Yvonnes loppisverksamhet väl:
– Jag har öppet när jag känner för
det, då sätter jag upp en
lapp vid affären och
slår upp portarna på garaget,
berättar hon.
Förutom
loppisprylar
säljer Yvonne
också plantor
och egentillverkat
pynt, som flaskorna och
burkarna på bilden.
– Flaskor med spetsdekor är väldigt populärt i Göteborg just nu,
berättar Yvonne.
Loppisen startade hon för sex
år sedan, när hon och en väninna
röjde ur sina garderober och tyckte det var synd att köra allt till tippen. Hon trivdes med att driva loppis, så varje sommar säljer hon nu
”allt mellan himmel och jord” i garaget på sommarboendet Kullaberg
i Älekulla, som ligger precis utmed
Kungsätersvägen. Annars bor hon

LOPPIS
Garageloppis. På sommarboendet Kullaberg har Yvonne sin loppis i det gamla garaget som ligger
precis vid vägen mot Kungsäter.
Foto:Katarina Johansson
och maken i Göteborg.
– Fast vi är här ofta, året om.
Men loppisen har jag bara öppen
på sommaren, under semesterperioden blir det nästan varje dag. Det
är så roligt, man tjänar inga pengar, men man träffar så många roliga människor!

En riktig toppstuga att hyra
Överlida  I sommar kommer Överlida IK att hyra ut sitt klubbhus,

Toppstugan, till övernattning. Toppstugan ligger i anslutning till elljusspåret i Överlida och det finns även en grillplats i anslutning till
stugan.
– Vi byggde stugan som värmestuga och omklädningsställe, men den
har inte blivit så mycket använd som vi hoppades, så nu försöker vi med
detta istället, säger Ulla-Britt Lidrot från Överlida IK.
Toppstugan ligger högt och har en fantastisk utsikt, bland annat ser
man campingen på andra sidan sjön Hallången.
– Den ligger suveränt för den som vill vara lite för sig själv, säger UllaBritt Lidrot.
Toppstugan, som har fyra sängar och ett fullt utrustat kök, kommer
att hyras ut både dygns- och veckovis, och den kan även hyras för kalas
och andra sammankomster.
Foto: Ulla-Britt Lidrot

Katarina Johansson

Egen tillverkning. Yvonne
säljer också prydnadsföremål av egen
tillverkning, samt plantor.

!
A SENVi
finns i Mårdaklev

N

18-hålsbana i en familjär atmosfär

GOLFPaKEt
fr.

Mårdaklev

Klipp ur och ta med denna annons
när ni spelar hos oss så får ni:

395:- 30%
rabatt

(Greenfee + boende)
Mysiga 4-bäddstugor vid banan.
El-platser finns.
PaY & PLaY

På Ord. GrEEnFEE

Gröna kort-kurser

Ring för mer information!

Gäller för 1 person vid 1 tillfälle.
Går ej att kombinera med andra
erbjudanden, ex. golfpaket)

Ätradalens GK Mårdaklev • 0325-502 80 • www.atradalensgk.com

Mårdaklevs Kvarn

Antikt i
Mårdaklev

CAFÈ

med pajer, kakor, glass

Öppet:

tors–sönd 12–17
juni - augusti
Tel. 0325-509 50
Mitt i Mårdaklev

Öppet:

torsdag–söndag 12–17
juni - augusti
Tel. 0325-500 01
Övr. öppettider resten av
året vid annonsering
eller påringning.

Välkommen till Klefs Gästgiveri!
Klefs har varit gästgiveri från
slutet av 1600 talet.

Varför inte äta en god lunch eller middag i en
underbar miljö och med strålande utsikt.
En kopp kaffe med en god smörgås/kaka till
Kanske en övernattning på gästgiveriet

Bokning
&
Information
0325-500 25

Golfpaket inkl
2 rätters middag,
övernattning
och frukost

900 kr

www.klefgastgiveri.se

i
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Ätradalens GK Mårdaklev
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Njut av tystnaden vid Backa loge

Bengt-Åke Carlsson och Eva Allgulander har tagit över driften

Backa övre/kalv Längs ner
i Västergötlands södra spets
ligger Kalv och Backa Övre
vid sjön Fegens strand.

Lätt att njuta. En kopp kaffe vid sjön Fegens strand gör gott
för själen. Att driva Backa loge kräver en hel del arbete, men
Bengt-Åke Carlsson tycker att man måste ta sig tid att koppla av
också. Jack Russeltiken Sabina håller med husse.

Foto: tina hjorth svensson

Vi finns i Älekulla

GLASKLART!
GL:s Fönsterputs
så klart!

Älekulla • 0320-510 52 • 070-233 17 21

Välkommen till

Älekulla
livs
0320 - 500 77

Nygrillat
till helgen?

Kyckling/revben

vi fixar
din
festmat
Partybrickor
mot beställning

Andra dagar mot beställn.

Harry Boy

Två kilometer in på grusvägen
öppnar sig skogen och ger
plats åt Backa loge.
Här
bodde
en gång Selma
Andersson, en
stridbar kvinna
som gick i spetsen för protesterna mot planerna att
konvertera det naturidylliska området till modernt semesterparadis i sin mest
charmlösa form. Av planerna blev
noll och intet, som väl är.
– Här är så tyst att man kan höra
sin egen tinnitus, säger Bengt-Åke
Carlsson och skrattar.

Bengt-Åke
Carlsson
aktuell: Har nyligen tagit
över Backa loge tillsammans
med hustrun Eva Algulander.
familj: Utöver hustrun
även barnen Belinda,35,
Hans, 25 och Sara 23.
Hästarna Indy och Nibea
som ska få komma till
Backa Övre på bete, Jack
Russelterriern Sabina som
älskar människor.
Fritidsintressen:
Natur, kanot, hästarna.
Lagar helst: Fransk- och
italieninspirerat.
Dricker: Ett gott rött vin.
bästa bakverket: Mina
biscotti! Min fru säger att
jag bakar så gott bröd att jag
borde öppna bageri.

Har planer
Det var strax före jul som han och
hustrun Eva fick beskedet att de
valts ut att fortsätta Christina och
Hans Andersson arbete på Backa
loge.
– Nu i början kommer vi fortsätta i samma spår som Hans och
Christina, säger Bengt-Åke och
nämner fika, lättare luncher men
också bröllop, fester och musikaftnar.
Men de har förstås planer för
framtiden. Med familjens samlade
kunskaper och erfarenheter finns
möjligheter till kursverksamhet
inom så vitt skilda områden som

Ombud för:

välkommen
till din
iCa Nära-butik
med
stort hjärta!

Förlovade sig i Fegen
Kalv och Fegenområdet var inte
okänt för familjen CarlssonAllgulander.
– Eva och jag blev tillsammans i
en kanot, berättar Bengt-Åke som
under studenttiden i Lund ingick
i ett kanotgäng.
Vid en tripp hamnade Eva i hans
kanot och på den vägen är det. Året
därpå paddlade gänget i Fegensjön
och de förlovade sig på en ö.
Så småningom utökades familjen, och kanotintresset fanns kvar.
– Vi åkte hit för att paddla, men
det var så dåligt väder, så vi gick ut
i skogen istället. Då hittade vi ett
torp som vi köpte.
På den tiden bodde familjen
fortfarande i Skåne, men för några år sedan drog arbetslivet dem till
Dalstorp.
Skulle renovera köket
– Jag är ursprungligen kemist
inom livsmedelsbranschen och
har arbetat som kvalitets- och miljöchef. Det är den sista man anställer och den första man sparkar, sä-

ger Bengt-Åke och skrattar igen.
Han var alltså arbetslös, och
tänkte passa på att renovera fritidshuset i Kalv när beskedet om att de
kunde få ta över Backa loge kom.
– Jag skulle plocka bort en
bröstlist ur köket i stugan när jag
upptäckte att det inte fanns någon
vägg bakom!
Renoveringen blev en smula mer omfattande är planerat.
Likadant blev det på Backa loge.
Där skulle han också fixa till lite
lätt i köket.
– Då upptäckte jag en vattenläcka! En vecka innan vi öppnade
såg här ut som ett bombnedslag.
Men det var nog ingenting gästerna som kom i påskas märkte något av. Bengt-Åke och Eva hade ju
haft en hel vecka på sig att ordna
till saken...
Det är alldeles tyst, om man
bortser från fåglarnas kvittrande.
Har man tur kan man få höra lommen eller kattugglan. Inte ens ett
avlägset motorljud når hit.
– Det bästa med Backa loge är
naturen, och kulturen. Och att byalaget satsat på att sätta Backa loge
på kartan!
tina hjorth svensson

Det bästa med Backa loge är naturen
och kulturen.

bengt-åke carlsson

Vi finns i Älekulla

RING...
när
solen
tittar
in!

070-535 01 83

eten!

Utför även snickeriarb

Arnoldssons
Skogstjänst
Älekulla

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

på ditt ICA-kort!
Öppettider:
Måndag–fredag 10–18
lördag 9–13

byggnadsvård, musik, måleri, naturkunskap och miljö- och kvalitetsarbeten.

Trivselbygdens

UTTAGSAUTOMAT
finns i Överlida

Välkommen!
Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se · 0325-327 00

Friskvård på Hagavallen
Öxabäck Härom året gjorde Öxabäcks IF i ordningen riktig friskvårdsanläggning på Hagavallen. Här finns både vedeldad bastu, badtunna i
naturskön omgivning och ett välutrustat gym.

– Från början tänkte vi bara göra en elbastu och ett litet gym, men vi
fick bidrag från Arvsfonden och stöd för landsbygdsutveckling, så det blev
lite mer. Det är ju också mysigare med en vedeldad bastu! Sedan la vi ner
mycket frivilligt arbete på det här, men det är roligt när det man gör uppskattas, säger Bengt Bengtsson från Öxabäcks IF.
Gymmet är välbesökt, speciellt av bygdens ungdomar. Bastun används också mycket, speciellt av herrarna som under vintern samlas och
bastar varje fredag, medan damerna föredrar badtunnan, berättar Bengt
Bengtsson:
– Den är jättemysig på
vintern, när det är snö och
vi tänder facklor!
Foto: linnea Bengtsson
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Kinnavägen 2, Älvsered (g:a bensinstationen)
0325-311 30 • 0706-32 63 32 • www.mandysdiner.se

Blomboden
Blommor för alla!
Öppet hela sommaren!

Säsongens blommor

Vacker sjö. Roger Stensson och Rune Johansson från Högsjöns fiskevårdsområde, vid Högsjön. Här finns det gott om fisk, och vacker natur därtill. I den grunda
sjön finns runt 25 öar.
Foto:Linnea bengtsson

Krukor, rosor, buskar, perenner, arrangemang, binderier,
stor sortering sommarplantor och amplar.
VÄLKOMNA till Älvsereds Shoppingcenter!
ÖPPET: Vardagar 10–18 · Lördag 10–15 · Söndag 13–16 ·
TEL: 0325-311 10

Här kan man fiska i fridfull miljö
Älekulla Högsjöns fiske-

vårdsområde omfattar fyra
sjöar i tre kommuner. Här
finns gott om fisk, och en
lugn och fridfull miljö .

– Det är bra vatten här, tack vare
kalkningen, säger Rune Johansson,
ordförande i Högsjöns fiskevårdsområde.
I Högsjön, den största av sjöarna i fiskevårdsområdet, finns det
mycket fisk:
– Här finns gott om både gädda, abborre, mört och ål, berättar
Roger Stensson, vice ordförande i

fiskevårdsområdet.
– Och sarv, en fisk som är något
mellan abborre och mört, tillägger
Rune Johansson.
Fiskevårdsområdet omfattar
förutom Högsjön även de mindre sjöarna Ämtasjön, Hällesjön,
och Vivsjö, och sträcker sig över
tre kommuner: Mark, Varberg och
Falkenberg. Fiskevårdsområdet
har 26 medlemmar, och fiskekort säljs på olika ställen runt
sjön, som till exempel Hällenäs i
Gunnarsjö, Ulvanstorp i Älvsered
och Prästhult i Älekulla, samt även
på Marks turistbyrå.

– Man kan köpa både års- månads- vecko- och dagskort, berättar Rune Johansson.
Även om Rune och Roger gärna
ser att fler kommer och fiskar i sjön
hoppas de inte på någon invasion:
– Värdet i att komma hit och
fiska är störst som det är nu: lugnt
och fint och inte för mycket, säger
Roger Stensson.
Och visst finns det stora fiskar i
sjön, det intygar Roger och Rune:.
Abborrar på två kilo har fångats
här, och även stora gäddor. Rune
berättar en riktig fiskehistoria:
– En fiskefantast i Älekulla

kom för ett par år sedan och frågade mig hur stor den största gäddan jag fångat i Högsjön var. Åtta
kilo, svarade jag. ”Åtta kilo, det får
jag varje dag, nu har jag fått en på
13,8 kilo” sa han. Och han hade
släppt i den igen efter att ha fotograferat den. ”Det säljer du många
fiskekort på!” sa han.
Katarina Johansson
FOTNOT Det finns ett fiskevårds-

område till i bygden: Alsjöns fiskevårdsområde, som omfattar
sjöarna Alsjön, Kinnaredssjön
och Botasjön i Älekulla och
Gunnarsjö.

Vi finns i Älvsered

Vi har en cirkus i Trivselbygden

Sommarhälsning från oss...

Dagens rätt
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Catering
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Gör ett besök hos Lantmännen i Älvsered!
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Välkomna!
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Längs VAtten vägar

många goda historier. Bengt-Göran Hansson känner sin bygd och kan konsten att berätta om den. Från sin arbetsplats som kyrkvaktmästare har Bengt-Göran Hansson god utsikt över Ätran.


Foto: viavinga

Å

Bengt-Göran är granne med Ätran
Östra Frölunda ”Nissan och

Lagan har tagit många av dagan, men Ätra å har tagit flera
liv än båda två”. Så dramatisk
är inte Ätran idag, men BengtGöran Hansson
har ändå ett
och annat att
berätta om
”sin” å.

vackert lövad med bok och prydd
med pingstliljor. Det har just varit
konfirmation.
– I år var det inte så många konfirmander, fem stycken, men nästa år blir det nog
det tredubbla, tror BengtGöran.
Vi tittar lite
närmare på takmålningen,
gjord av ingen mindre än
Einar Forseth,
som gjorde
guldmosaiken
i Gyllene salen
i Stockholms
stadshus.

Bengt-Göran
Hansson bor
i Hid, bara ett
stenkast från
Ätran och delar av hans marker når ända ner
till strandkanten. Sitt arbete,
förutom gården,
Ån på gott
har han som kyrBengt-göran Hansson
och ont
kovaktmästare i
Medan vi går ut
Östra Frölunda.
kommer samtaI 37 år har han
arbetat ”granne” med Ätran, som let in på hans arbete och Ätran och
rinner förbi alldeles nedanför kyr- han skrockar:
– Jo, de skojade ju om det
kogården.
Den här dagen, när STT be- i Håcksviksrevyn en gång, att
söker hans arbetsplats, är kyrkan Bengt-Göran aldrig lämnar pasto-

Att åka
längs
ån är så
vackert!

ratet. När det blir semester tar jag
bilen till Håcksvik och sedan båten
till Kalv och sommarstugan där!
Märkligt tycker Bengt-Göran
att inte fler ortsbor har båt eller
kanot.
– Att åka längs ån är så vackert!
Men det är mest turister man ser
paddla här.
I dalen nedanför kyrkogården
ringlar Ätran sig fram.
– Bakom kröken där borta går
den förbi Kindahus fästningsruin
och sen rinner Lillån ut och Ätran
blir lite större, säger Bengt-Göran
och pekar.
Så berättar han om gångna tider när det flottades mycket timmer på ån och det var då talesättet
om Ätrans farlighet kom till.
Men Ätran med biflöden och
sjöar var förstås också viktiga färdvägar, vilket är en av anledningarna till att hela bygden under lång
tid härjades av många stridigheter. Kindahus var Sveriges sydligaste fästning mot det då danska
Halland.
– Och fiskat har man förstås
gjort, och gör än idag, både i sjö-

arna och ån, säger Bengt-Göran.
Ställt till det har ån också, riktigt rejält.
– Oh ja, här har varit stora översvämningar. Inte så mycket nu på
senare år när man dämt upp, men
förr. På festplatsen i Hid, som är
helt omgiven av ån har jag själv
varit med och från båt förankrat
dansbanan så den inte skulle flyta iväg.
Vi tar oss en tur, med BengtGöran som guide, till festplatsen i
Hid, som ligger förunderligt vackert i dalen, omgärdad av vatten.
Bengt-Göran nämner inga namn,
men nog hände det, under platsens storhetstid på 50- och 60-talen, att en och annan festdeltagare
fick fiskas upp ur ån! Här och var
utmed vägen pekar Bengt-Göran
också på gamla ”reservvägar”, sådana man tog till när ån svämmade över och lade de vanliga vägarna under vatten.
Även om ån idag ser väldigt beskedlig ut är det spännande att
fundera på hur mycket våra vattendrag påverkat livet och utvecklingen ännu fram i våra dagar.
ann-louise kjellner

östra frölunda kyrka.

hids festplats
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Längs HögvadsÅN.

Högvadsån, som rinner genom Trivselbygden, är Ätrans största biflöde. I ån finns ett rikt
djurliv med hela 60 olika arter, bland annat en för södra Sverige ny art av nattslända. Den biologiska rikedomen beror på att Högvadsån kalkats
de senaste 30 åren. Nu kan man ta sig fram med cykel längs ån, på den nya cykelleden mellan Älvsered och Ullared.

Cykla på gamla banvallen
Ny cykelled mellan Älvsered och Ullared
Älvsered I höstas invigdes

den nya cykelleden mellan
Älvsered och Ullared. Leden
går på den gamla banvallen,
där tågen på Pyttebanan en
gång fraktade
resenärer mellan Falkenberg
och Limmared.

mellan Fegen och Ätran år 2006.
Därefter gjordes sträckorna ÄtranUllared och Ullared-Fridhemsberg
i ordning, och nu senast alltså leden
mellan Älvsered och Fridhemsberg.
Nästa etapp
blir mellan
Ullared och
Köinge, och
om tre till fyra
år beräknas
det vara cykelväg ända till
Falkenberg.
St r ä c k a n
från Köinge
till Ljungby
torgny kalrsson
kommer dock
att gå längs
vanliga byvägar, och sista biten till
Fa l k e n b e r g
kommer vanliga cykelvägar att anläggas, då banvallarna där idag är åkermark.
– Som politiker i Falkenberg
kan man tycka att det är ganska
ovanligt med ett projekt som blir
färdigt från Fegen och Älvsered,
och sedan går mot Falkenberg, i
stället för tvärtom, säger Ingemar
Johansson.

den är
mjuk och
fin och
lättrampad.

– Fördelen med
att anlägga en cykelväg på gamla
järnvägen är att
det redan är en
hård, förberedd
yta. Skulle vi byggt
helt nytt hade det
blivit ett mycket större jobb,
säger Ingemar
Johansson, (c),
kommunpolitiker
i Falkenberg.
På banvallen lägger man ett lager krossgrus, och vältar sedan under tryck, då blir det en hård och
fin yta att cykla på.
Trafiksäkerhetsprojekt
Anläggandet av cykelleder på banvallar i Falkenbergs kommun är
egentligen ett trafiksäkerhetsprojekt. Det startade med en led

”Mjuk, fin och lättrampad”
Cykelvägen i Älvsered har blivit
mycket bra, det intygar Thomas
Karlsson och Torgny Karlsson från
Älvsereds byalag:
– Den är mjuk och fin och lättrampad, säger Torgny Karlsson.
–Och det är bra när man följer
järnvägen, det blir inte så brant någonstans, säger Thomas Karlsson.
Cykelleden går stora delar av vägen längs med Högvadsån.
–Det är väldigt vackert och naturskönt, säger Torgny Karlsson.
Ingemar Johansson håller med:
– Att cykla utmed en å är som
att höra på en symfoni: ibland är
det lugnare, och ibland kommer
det forsar innan det sedan blir lugnare igen.
Cykelleden korsar även vandringsleden som håller på att anläggas i Älvsered, och Torgny och
Thomas tror att de båda lederna kan ha nytta av varann. Varför
inte kombinera en cykeltur och en
vandring i skön natur? Och det
är historiska marker man rör sig
på: Där en gång pyttebanan gick
fanns redan på 1400-talet ridleder
som hade samma sträckning längs
Högvadsån.

Ny cykelväg över Gammal bro. Torgny
Karlsson och Thomas Karlsson från Älvsered flankerar
Ingemar Johansson, kommunpolitiker i Falkenberg på
den gamla järnvägsbron över Högvadsån där cykelleden
går ner mot Ullared.
Foto: KATARINA jOHANSSON

Naturskönt. Det finns mycket att se
längs ån, som den här aspen  som växer på
ett lite annorlunda sätt.

katarina Johansson
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De finner lugnet i Fäxhult
Alvar Claesson bygga stugor
vid sin gård, Nedergården, i
Fäxhult. Nu finns här en hel
liten by, med 73 stugor, dit
sommargäster från när och
fjärran söker sig för lugnet
vid Holsjöns strand.

– Det här är mitt andningshål, säger Eva Larsson, en av stugägarna.
Evas stuga byggdes av hennes
föräldrar 1958. Nu har hon tagit
över den, och åker ofta hit. En anledning är lugnet, en annan är fisket.
– Jag är glad i att fiska, och gör
det ofta. Att gå ner tidigt en sommarmorgon med hundarna och
en termos, då behöver det inte ens
nappa!
– Eva är en riktig storfiskare! säger grannen Fred Bäcklund.
Fred Bäcklund, som har haft
sommarboende i Fäxhult sedan
början av 1960-talet, har även han
ett stort fiskeintresse. Han är också fisketillsyningsman och säljer
fiskekort.
Fred har även varit med i styrelsen för Fäxhults väg- och stugsamfällighet, men nu lämnat över uppdraget, medan Eva är sekreterare i
styrelsen. Samfälligheten tar ut en
medlemsavgift för att finansiera
bland annat vägar, stränder , vatten och gatubelysning i byn, och
de har även städdagar vår sommar
och höst, där alla stugägare deltar.
– Vi försöker alla hjälpas åt så
gott vi kan för att ha det trivsamt
här, säger Eva och Fred.
Hälsokälla
Fäxhult ligger lite undangömt,
och när man kör uppe på vägen är
det svårt att tänka sig att här ligger ett helt samhälle nere vid sjön.

Det var Alvar Claesson, som ägde
Nedergården i Fäxhult, som 1948
började bygga stugor här. Med
åren har fler och fler växt upp, och
nu finns här 73 stugor.
Fred Bäcklund äger två av dem.
Hans tomt har en fantastisk utsikt
över sjön, och rymmer mycket
historia: Hans uthus är det gamla
stationshuset från Brunarps station, som låg några kilometer från
Fäxhult. Barnens lekstuga är en
gammal kiosk från Skene, och virket i hans ena hus kommer från
stationshuset i Limmared. Fred
bor egentligen i Borås, men har
med åren kommit att tillbringa
mer och mer tid i Fäxhult.
– När jag är inne i stan kan
jag känna ”Nu måste jag ner till
Fäxhult!” Och jag tar alltid med
mig vatten härifrån när jag åker
till Borås.
Ja, vattnet i Fäxhult är mycket bra, det tyckte man redan på
1700-talet . Då fanns det en omtalad hälsokälla här, där det järnhaltiga vattnet sades kunna bota
både rödsot och andra sjukdomar.
Fäxhults hälsokälla finns att se
även idag, en bit söder om byn.

Stuga

Katarina Johansson

Fäxhult
Namnet: Kommer möjligen från mansnamnet Fäxe. Vid en
skogsdunge, ett hult, kan en man med det namnet ha slagit sig
ner under medeltiden och börjat odla marken.
Historia: Enligt en uppgift ska Fäxhult ha ägts av Sten Sture
den äldres mor, omkring 1490. En annan uppgift nämner att
Fäxhult ska ha varit kungligt fårabete på 1600-talet. Enligt traditionen kallades Fäxhult under 1700-talet för ”beckstaden”, eftersom man gjorde beck och brände tjära här.Efter fastställande
av laga skiftet 1889 kom hemmanet att omfatta fyra bebyggda
gårdsdelar, ett soldattorp, samt två andra bebyggda lägenheter.
TURISTBYN: Grundades av Alvar Claesson 1948. Nu finns här
73 stugor.
Källa: Boken om Holsljunga, dess historia, gårdar och människor.

Ett sommarParadis. Evas stuga byggdes 1958 av hennes föräldrar. Den
saknar el och vatten, men Eva stortrivs i stugan hon kallar Paradiset.

Vi finns i Östra frölunda

Flera åretruntboende
Nu kommer ingen till Fäxhult för
att dricka brunn längre, men både
danskar, tyskar och svenskar har
sökt sig till byn, både för semester
och för åretruntboende.
– Det är en hel del som bor här
året om, det är bra, de är ju våra
vakthundar här, säger Eva, som
själv bor i Svenljunga. Hon åker
ofta hit.
– Mina barn tycker också
om att vara här, fast
de är vuxna nu.
De var inte så
stora när de
sa till mig:
”Mamma,
hör du vad
tyst det är
här!”
Eva kallar sin
stuga för Paradiset,
och hon skulle aldrig kunna
tänka sig att byta den mot ett hus
vid havet:
– Nej, man blir ju inte ren när
man badar i havet, det både luktar
och smakar illa!

FISKEINTRESSE. Eva Larsson och Fred Bäcklund trivs med lugnet i Fäxhult. Båda har ett stort fiskeintresse, och ger sig ofta
ut på sjön när de är i sina stugor.
Foto: katarina johansson

Byggnader med historia. Fred Bäcklunds uthus är det gamla stationshuset från Brunarps station, som låg några kilometer från Fäxhult. Barnens lekstuga
är en gammal kiosk från Skene. 
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Vacker vy. Holsjön är vacker en stilla försommarkväll.
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Fäxhult År 1948 började

512 63, Östra Frölunda
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F3330SE

ÖPPETTIDER MAJ, JUNI OCH SEPTEMBER
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JULI OCH AUGUSTI • TORSDAG-SÖNDAG KL. 10-17
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Bygdelaget fixade badplatsen

Öxabäck Hallonris, fårnät och gammal taggtråd. För några år sedan var inte badplatsen vid
Öxasjön i bästa skick. Men bygdelaget lyckades
efter träget arbete få pengar till en upprustning,
och röjer nu varje år så badplatsen hålls fin.

– Vi sökte pengar 2007, 155 000 kronor, men kommunen slog bakut. Vi gav oss inte utan fortsatte stöta på, och
då fick vi 75 000, berättar Bengt Bengtsson, vice ordförande i bygdelaget.
Kommunen släppte dessutom till matjord och sand,
och med hjälp av delvis ideellt arbete blev badplatsen
uppröjd och iordningställd. Nu finns här en fin gräsyta
i anslutning till stranden, omgärdad av en ”trolagärdsgård”.
– Den hade vi inte pengar till först, men tack vare
en liten pott som blev över från ett vägprojekt
fick vi ordnat det med. Vi var ju tvungna
att ha ett skydd så inte barnen springer
ut på vägen.
Badplatsen, som ligger precis utanför samhället, vid vägen mot
Mjöbäck, är välbesökt, både av ortsbor och turister. Gräsklippning samt
iläggning och upptagning av bryggor
sköts av kommunen, och bygdelaget samlas varje vår för att röja sly runt stranden.
– Det är viktigt att ha en badplats i byn, det
är trevligt både för ungdomar och äldre, säger Bengt Fin badplats. Bengt Bengtsson, vice ordförande i Öxabäcks bygdelag,
visar den välskötta badplatsen, omgärdad av en gammaldags ”trolagärdsgård”.
Bengtsson.
Foto: katarina Johansson
Katarina Johansson 

Röjning. Varje vår samlas bygdelaget för att röja sly längs stranden.

Foto:Helena Hård

Sjödag vid Näset i sommar

Överlida Fisketävling, vatten-

expriment, vattenskidåkning
och flottfärd. Det finns mycket att prova på på Överlidas
första Sjödag, som arrangeras
av byalaget den 2 juli.

– Vi ville göra något som inte var
ett lika stort arrangemang som
förra årets Överlidadag, och samtidigt passa på att uppmärksamma vår badplats, Näset. Infödda
Överlidabor använder badplatsen mycket, men vi vill göra andra
också uppmärksamma på
den, säger Hanna
Bengtsson,
ordförande i
byalaget.

unga strandröjare. Även den yngre generationen
Överlidabor fanns representerade vid vårens röjning på Näset. Men kanske att sjön Hallången lockade lite mer än lövkrattningen.
Foto: katarina johansson

Byalaget
vill göra
Näset, som
ligger vid sjön
Hallången, till ännu
mer av ett rekreationsområde. De
har fått bidrag från Folkhälsorådet
för att bygga en grillstuga på Näset,

Gjorde fint. Byalaget och övriga frivilliga hjälptes en vacker vårlördag åt med att röja upp vid badplatsen, där
Överlidas första Sjödag kommer att gå av stapeln den 2 juli.
men den hinner nog inte uppföras
före sjödagen, det tar lite tid att få
tillstånden klara. Däremot har byalaget och övriga frivilliga samlats
för en uppröjning vid Näset, något
som görs varje år.
– Vi planerar också att göra i
ordning stigarna, så badplatsen blir
tillgängligare för handikappade, säger Dan Lillvik från byalaget.

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

En bra bit av
västergötland

dans på Överlida hotell.
– Vi hoppas så många som
möjligt kommer, säger Hanna
Bengtsson.
En förutsättning för ett lyckat
arrangemang är att byalaget har vädergudarna på sin sida, vilket Dan
Lillvik inte tvivlar på:
– Det SKA vara fint väder den
dagen!
Katarina Johansson

Pallindustri AB
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

0325-303 00, 070-213 05 45

Trivselbygden

Se byn från sjön
Under sjödagen kommer mycket att hända: Det ska finnas möjlighet att prova på vattenskidåkning,
och att ge sig ut på en flottfärd där
man kan se byn från sjösidan. Det
kommer också att anordnas en fisketävling, tipspromenad samt vattenexperiment för barnen. Dagen
avslutas sedan med buffé, pub och

Smålandsstaket
Från

150:-/m

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

VI TILLVERKAR
LASTPALLAR
Specialemballage · Engångspallar
Halvpallar

Allt efter kundens specifikationer!
www.ostrafrolundapall.se
Tel. 0325 - 300 50 · Fax 0325 - 305 95
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favorit. Tavlan med fiskemotiv är en av Svantes favoriter på museet. Lägg
märke till taklisten, som går runt lokalen. Den består av alla rullar till fiskelinor
Svante använt under åren.
Visar samlingen. Svante Tidesjö håller öppet sitt fiskemuseum på förfrågan. Barnbarnet Alex har
ärvt både fiske- och samlarintresset av sin morfar, och följer gärna med till museet.

Foto: Katarina Johansson

Mjöbäcks sparbanks

fotbollsturnering

Svante öppnade
fiskemuseum

Deltagande lag BK viljan/älvena,
Kindaholms ff, Högvads BK,
Torestorp/älekulla ff och öxabäcks if.
Priser: 1:a 10.000:-, 2:a 9.000:- , 3:a 8.000:-,
4:a 7.000:-, 5:a 6.000:-

Lördag 6 augusti 2011
på Hagavallen, Ö Frölunda
TID Lag
pLan
9.30 Kindaholms FF – Öxabäcks IF
A
Torestorp/Älekulla FF – Viljan/Älvéna (2 straff) B
10.15 Högvads BK – Torestorp/Älekulla FF
Öxabäcks IF – Viljan/Älvéna (1 straff)

A
B

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

A
B

11.45 Viljan/Älvéna (2 straff) – Högvads BK
A
Kindaholms FF (1 straff) – Torestorp/Älekulla FF B
12.40 Kindaholms FF – Viljan/Älvéna (1 straff)
Högvads BK – Öxabäcks FF (1 straff)

A
B

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

Tävling för
UngDOMAr!
I pausen mellan matcherna
har vi tävling för ungdomar
8-12 år, 4 st uttagna från
vardera klubb.
Kl. 12.15 tävlar 10 finalister om
priserna 2000:-,1500:-,1000:och 7x500:- som tillfaller
respektive klubb.

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

Fiska i Påarp
Håcksvik På Påarps gård
driver Anders och Pernilla
Mårtensson en turism- och
konferensanläggning där fisket spelar en stor roll. Det
hela startade närmast av en
slump:

– År 1986 släppte jag i regnbåge i sjön, så det är faktiskt 25-årsjubileum i år. Det var på grund
av mitt eget fiskeintresse, men så
kom det folk och var intresserade,
så jag började sälja fiskekort, berättar Anders.
Det började i all blygsamhet.
Första året såldes 25 fiskekort.
Men redan andra året var antalet
uppe i 400. Och på den vägen är
det: Nu ingår Påarps fiskecenter i
Det naturliga fisket, ett varumärke
för turistfiskeanläggningar som erbjuder bland annat lättillgängligt
fiske med goda fångstchanser, boende med varierat aktivitetsutbud,
samt skräddarsydda fiskeupplevelser för både barn, familjer, sportfiskare och grupper.
Nu har Påarps gård också anställda fiskeguider, som hjälper till
med bland annat tips om utrustning och bästa fiskeställena.
Påarp ligger precis i närheten
av ett stort urval fiskesjöar, Inom
10 minuters väg finns tillgång till
cirka 20 sjöar i olika storlek, och
inom 30 minuters väg cirka 90
sjöar, med alla de sorters fisk: abborre, gös, gädda, mört, braxen,
sutare, björkna, ål och lake. Här
finns även en ädelfisksjö med
bland annat regnbåge. En nyhet
för i år är att ädelfisksjön enbart är
öppen för boende gäster, samt bokade grupper.
– Detta gör att dom som campar eller bor i stugorna eller hotellet har en ”egen” sjö, säger Anders
Mårtensson.
–Bor man på hotellet så ingår
fiskekort, och jag tror vi är det
enda hotellet där det ingår fiskekort i övernattningen.
katarina Johansson

Överlida Svante Tidesjö är

en skicklig fiskare, och har
tävlingsfiskat i femtio år.
Dessutom är han en inbiten
samlare, så vad var väl naturligare än att han öppnade ett
eget fiskemuseum?

huset.
Många priser har det blivit
genom åren, bland annat vandringspriset i Svenljungametet,
som Svante tog hem efter att ha
vunnit tävlingen både år 2000,
2001 och 2010.

– Jag har tävlingsfiskat sedan 1961.
Det var en äldre herre hemma i
Östra Frölunda som ville att jag
skulle åka med på en tävling. Jag
vann den, och sedan blev jag biten,
berättar Svante Tidesjö.
I år ska Svante tävla i SM för
42:a (!) gången.
– Jag har varit med nästan alla
år i sträck, jag missade bara 1990,
då jag hade fått en fuktskada på

Öppet på förfrågan
Svante är också en stor samlare, som genom åren sparat på allt
från väckarklockor till majblommor. Naturligtvis har samlingen
kring fiskesaker blivit en av hans
större, och förra sommaren öppnade han sitt fiskemuseum, under Centrumboden i Överlida.
Här kan man se alla hans medaljer
och pokaler, drag, spön, tavlor och

Fiskescen. De fiskande gubbarna har Svante själv tillverkat, och hans dotter har målat dem.

klippböcker. Och en annorlunda
väggprydnad syns under taket:
– Jag har sparat alla rullar med
lina jag använt under mina tävlingsfiskeår. Det blev en rolig taklist!
Museet har inga bestämda öppettider, utan håller öppet på förfrågan.
Katarina Johansson

Storfiskare. Svante har tävlingsfiskat i 50 år, och tagit
hem många pokaler och medaljer., som här FK Braxens vandringspris. 
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Gerhard driver vattenkraftverk i Hallstorp

Öxabäck 1857 var Gerhard
Kristianssons förfäder med
och uppförde en kvarn i
Hallstorp, Öxabäck. Nu driver
han själv ett vattenkraftverk
på samma plats.

– Jag är här varje dag och tittar till kraftverket, säger Gerhard
Kristiansson.
Egentligen behöver kraftverket kanske inte daglig tillsyn, men
Gerhard trivs med att vara här.
Och eftersom han lämnat över
driften av familjeföretaget AK:s
snickeri till sina söner har han tid
att se till sin skapelse,
där han även gjort i
ordning ett samlingsrum med
minnessaker
i den nyuppförda kraftstationen. En
byggnad som
står på en grund
av stenar från den
gamla kvarnen.

jag & mitt...
KRAFTVERK

Lång historia
Kvarnverksamheten på platsen
har en lång historia:
– Det fanns tidigt skvaltkvarnar både här i Hallstorp och i
Strömma, den äldsta dokumentationen är från 1625, berättar
En man och hans kraftverk. Gerhard Kristiansson trivs vid sitt vattenkraftverk, och tittar till det dagligen. Ofta flyter allt på friktionsfritt, men
Gerhard Kristiansson.
Kvarnen som byggdes år 1857, problem kan uppstå: – En dag i januari för två år sedan när det var kallt och blåste, bildades det kravis, som täckte gallret vid vattenintaget så kraftverket stannade, berättar Gerhard. (Kravis är en istyp som bildas av att krav, små millimeterstora iskristaller som flyter fritt i vatten, klumpar ihop sig och bildar ett istäcke.)
av bland andra Gerhards farfars
Foto:KatarinaJohansson
far och farfars farfar, var i drift till 
år 1925,
och
let ryktades det att sju
kändes bra att ta vara på det här.
Kraftverket har tre turbisökte vattendom, och den blev
revs sehektar mark, med ån
ner, samtliga har fått namn från
klar i december 1998.
dan runt
Cirkeln är sluten
och fallet, var till salu.
Gerhards släkt. Den lilla kallas
– Våren 1999 började vi göra
1930.
Marks kommun köpLina, efter Gerhards farmor, den
väg hit. Av en händelse hade jag
Både sönerna och svärsonen
–
te det, och efter många
mellanstora Lotta, efter hans farträffat Karl-Henrik Andersson
Bertil Karlsson, som har en byggBorås
turer fick jag och min
fars mor, och den stora Lena, effrån Säffle, som själv byggt flera
firma, hjälpte till med bygget av
stad hade
fru Inger köpa detta av
ter hans farfars farmor. Ett paskraftverk och renoverat åt andra.
kraftverket. Den 1 februari 2003
köpt
kommunen.
sande sätt att sluta cirkeln mellan
Han hjälpte oss mycket, både
startades vattenkraftverket upp.
marken
de tidigare generationer som uppmed vattendomen och bygget.
Nu levererar kraftverket 1
här år
Tekniskt intresse
förde kvarnen i Hallstorp, och de
Hur
kommer
det
sig
att
ni
gav
gwh,
något
som
ungefär
motsvaGerhard Kristiansson
1915 för
ättlingar som driver vattenkrafter på ett sådant här jätteprojekt?
rar energiförbrukningen för 60
Det var en lång proatt bygverket idag.
– Både jag och mina söner,
normalstora villor under ett år.
cess innan köpet gick
ga ut till
Thomas och Per-Olof, är tekniskt
– När vi kör som mest blir
igenom, och mycket arKatarina Johansson
sin textildet 200 kwh i timmen, berättar
bete innan kraftverket kunde bör- intresserade, och har också ett inindustri, men det blev inget med
tresse för förnyelsebar energi. Det Gerhard.
ja byggas. Familjen Kristiansson
det. Under slutet av 1980-ta-

Det kändes bra
att ta
vara på
det här.

EL TELE DATA SERVICE
Kvarnagården

håcksvik  Den omsorgsfulla re-

Släkthistoria. Turbinerna i kraftverket har fått namn efter Gerhards anmödrar. De heter, från vänster: Lena, Lotta och Lina.

På gammal grund. Stenarna i grunden till kraftstationen kommer från
den gamla kvarnen som låg på samma plats.

Vi finns i Överlida

EL
• TELE
• DATA • SERVICE
EL TELE
DATA SERVICE



Foto: viavinga

Ring om du
önskar ytterligar
upplysningar!

Överlida Plåtslageri AB

Ring om du
Ring om du
önskar
önskar ytterligare
upplysningar!
ytterligare
upplysning!

ÖVERLIDA
EL AB •EL
Tel.AB0325-321
35 fax 0325-321
ÖVERLIDA
• Tel. 0325-321
35 • Mobil21070-860 34 31
Hallavägen
8, 512
Överlida • 8,
overlida-el@telia.com
fax 0325- 321
21 60
• Hallavägen
512 60 Överlida • overlida-el@telia.com

vacker vy. Från fönstret kan man
se trätuben där vattnet leds från dammen in i kraftverket.

noveringen av Kvarnagården blev
klar 1997 och där finns nu både
såg, svarv och stickhyvel som drivs
med vattenhjul, samt en mindre
smedja som byggdes år 2000.

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

Vi utför allt inom byggnationsplåt och ventilation.

Tel. 0325 - 323 00

Fax. 0325 - 320 20

www.overlidaplat.se
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Längs VAtten vägar

Klara färdiga gå! När startskottet gick var det bara till att paddla. 

Gammalsjö kvarn
Kalv/håcksvik  På vägen mellan Skyarp och Kalv ligger Gammalsjö

kvarn. En tullkvarn som byggdes 1860, med ett imponerande vattenhjul på drygt sju meter i diameter. Tullavgiften förbjöds 1915, men kvarnen var kvar i drift till 1942.
I början av 1990-talet genomfördes en omfattande renovering av den
gamla kvarnen. 
Foto: viavinga

Vi finns i Överlida

Sommarcafé
i Gold City
Taktil massage &
samtal · Yogakurser
Hälsokvällar
Presentkort
www.elskes.se • 070-214 60 15

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

OBS!
Ekomuseets dag
16–17 juli

Vi har smörgås, våfflor och
hembakat
Hyr en våfflor
cykel eller
Vi har bröd.
smörgås,
boende, du kan vandra på våra
och hembakat bröd.
leder och vi har en stående
tipspromenad
våra eller
fikagäster.
Hyr en för
cykel

Flottrace på Ätran igen
Mårdaklev Förra årets succé

gjorde att arrangörerna även
i år satsar på ett Flottrace i
Mårdaklev. Denna gång går
racet av stapeln den 20 augusti.

Efter premiären 2010, som blev en
succé, med ett många tävlande lag
och en stor publik trots dåligt väder, är planerna i full gång för årets
tävling. Det är återigen tänkt som
en aktivitet för hela familjen från
början till slut.
Många intresserade
Precis som förra året börjar dagen med att deltagarna bygger sin
egen flotte med det materiel, som
de tilldelats en stund innan. Under
tiden som bygget pågår finns förfriskningar och fika att tillgå, samt

boende,
du kan vandra
VÄLKOMMEN!
Vi finns i Överlida
på våraÖppet:
leder och vi
Onsdag
–
Söndag
13.00
–
18.00
har en stående tipsGräne
gård. Holsljunga
promenad
för våra
Överlidaljus
0325 – 326 66
fikagäster.
Butiken med
www.goldcity.se
VÄLKOMMEN!
egen tillverkning!

Öppet:
onsdag – söndag
13.00 – 18.00
Under jUni Öppet:
fredag – söndag
13.00 – 18.00
Gräne gård. Holsljunga
0325 – 326 66
www.goldcity.se

Foto: Annika Larsson

en hoppborg för att underhålla
barnen.
Efter detta skall flottarna sjösättas och lagen skall ta sig nedströms
och utföra diverse uppgifter.
Givetvis kommer det finnas
möjlighet för åskådarna att följa
deras färd nedför Ätran.
Målgången sker i höjd med
Valltunagården, där flottarna demonteras.
En välkommen och önskad repris blir det också för hoppborgen
på kvällen och ett knatte-disco för
de yngre.
Ulrika Griffin från Flottrace
kommittén tror på ett stort deltagande även i år:
– Många har redan visat intresse, så de 20 flottar vi har kommer
garanterat att bli bokade!

Tävlingsregler

# Varje flottlag skall bestå av 6 personer
# För tävlande gäller 18 års-gräns
# I varje lag måste det finnas minst fyra flytvästar..

Stort sortiment av bl.a.

säsongs- och landskapsljus

Allt inom
byggbranschen!

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

gEmensamma
krafter. Fegens
Räddningstjänst slår
sina kloka huvuden
ihop under byggnationen. 

Varmt välkommen!

Försäljning och
reparation av bilar!

Överlida · 0325-320 82 · 070-830 84 52 · www.upcbygg.se

ÖVERLIDA CAMPING

Petterssons Bil AB Överlida
0325-340 19 · 343 05

Pensionärer!
Trivselbygden

En bra bit av
västergötland

Välkomna som medlemmar
i Högvads PRO.

100 platser för husvagnar

Båtar för uthyrning

11 stugor med självhushåll
dusch/toalett

Minigolf

Ring Gunhild tel. 0325-320 79
eller Evy tel. 0325-310 50

12 enklare stugor

Servicebutik och gatukök

Tel. 0325-324 39 • www.overlidacamping.se
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Öxabäck har fått första nya
lägenheterna på 20 år

Öxabäck Nu finns det
äntligen nya lägenheter i Öxabäck, tack vare
ett lokalt initiativ. Christer
Larsson och Torbjörn
Bengtsson bildade Öxabäcks
Fastighetsförvaltning, och
köpte en tomt mitt
i byn där de nu
uppfört en länga
med fyra lägenheter.

Fastighetsförvaltare. Christer Larsson driver tillsammans med sin svåger Torbjörn Bengtsson Öxabäcks
Fastighetsförvaltning, som har uppfört fyra trerumslägenheter mitt i byn.
Foto:Katarina Johansson

– Vi ville utveckla byn lite. Man
måste satsa för att
Öxabäck ska växa och
få behålla servicen som finns
här, med skola, affär och idrottshall, förklarar Christer Larsson.
Christer och Torbjörn är svågrar, Christer jobbar som hussäljare
och Torbjörn har egen firma inom
schaktning. Därav kom idén att slå
sig på fastighetsförvaltning
– Vi har båda det där med hus
i blodet!
Tomten de köpte av kommunen

hade tidigare ägts av Torbjörns,
och Christers sambos, farfar. Nu
är den tillbaka i släkten, men istället för det gamla huset står här
nu en länga med
fyra sprillans nya
trerumslägenheter,
som stod klara vid
nyår i år. Det är de
första nya lägenheterna som byggts i
byn på över 20 år,
berättar Christer.
Alla har varit uthyrda, men en av
lägenheterna blir
ledig den 1 juni.

Örby, elektriker från Överlida,
och invändig målning utfördes av
målare från Östra Frölunda. Snart
kommer också en målare här ifrån
byn och målar
husen vita utvändigt.
To r b j ö r n
bor i Öxabäck,
granne med lägenheterna,
medan Christer
numera bor i
Kinna.
Christer Larsson
– Men jag är
född och uppvuxen i Öxabäck, och det är en
väldigt go’ byanda här!
Christer och Torbjörn äger även
en tomt till, intill den där lägenheterna uppförts.
– Där finns plats för fyra lägenheter till, och finns bara efterfrågan
bygger vi gärna där också.
– Och om andra orter vill ha
samma koncept kan vi tänka oss
att bygga där med!

Vi har
det där
med hus i
blodet!

Lokala hantverkare
Christer och Torbjörn gjorde själva
markjobbet och en del grundjobb.
Till uppförandet av lägenheterna
tog de hjälp av lokala hantverkare:
– Stommen kommer från Sköna
Hus i Mjöbäck, och är spikad av
Furulids snickeri, vi har haft snickare från Öxabäck, rörläggare från



Katarina Johansson

Vi finns i Överlida

Allt inom Bank & Försäkring
När tittade du över dina försäkringar senast?
Mycket kan ha förändrats!

Välkomm
att kontaken
ta
oss!

www.mjobackssparbank.se • 0325-327 00
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”Utan oss
stannar banken”
Kundtjänsten är bankens ansikte utåt
Överlida Medan många

andra banker stänger ner sin
kundtjänst satsar Mjöbäcks
sparbank på den personliga
kontakten med kunderna,
det som är något av bankens
signum. Lotta Andersson,
Ellinor Hallin och Camilla
Persson,det är de som är bankens ansikte utåt.

I kundtjänsten är man lite som
spindeln i nätet. De flesta som
ringer in till banken kommer först
till kundtjänsten, och sedan lotsas
de vidare till den som kan hjälpa
dem bäst.
När kunderna kommer in tas

de i första hand emot av Ellinor,
blir det fler kunder tar Lotta hand
om dem.
– Vi försöker att aldrig låta någon vänta, säger Lotta.
Det viktigaste när man arbetar
i kundtjänsten är att vara glad och
trevlig, det är Camilla, Ellinor och
Lotta ense om:
– Man måste vara positiv, och
man får inte visa om man har en
dålig dag, säger Ellinor.
Och det är ett viktigt arbete de
gör:
– Det funkar ju inte om vi
går hem allihop, säger Camilla
Persson.
katarina Johansson

Lotsar kunderna. Lotta Andersson, Ellinor Hallin och Camilla Persson är de som kunderna först får kontakt med på banken. Sedan
lotsas de vidare till den som kan hjälpa dem bäst med deras ärende.
Foto:Gunnel karlsson

Det är vi som jobbar i bankens kundtjänst

Camilla Persson:
Camilla Persson är kundtjänstansvarig på Mjöbäcks sparbank. Hon
tycker kundtjänsten är en viktig
del av banken:
– Det blir mer och mer viktigt.
Det är så mycket självbetjäningstjänster nu, men jag tror många vill
höra en röst när de ringer.
Kunder ringer in om alla möjliga ärenden, även sådant som inte
direkt har med bankärenden att
göra:
– De ringer till exempel om de
ska gå isär, eller vid dödsfall, och
undrar hur de ska gå till väga. Ofta
har vi haft en lång relation med
dem, så vi försöker hjälpa till och
underlätta så mycket vi kan.
Något som är viktigt i arbetet är

att värna om bankens äldre kunder, säger Camilla:
– Samhället är inte lätt för de
gamla idag, så vi värnar lite extra
om dem, och gör nog mer för dem
än vad de gör på andra ställen.
Någon speciell episod du
minns?
– Ja, jag fick verkligen en flygande
start: Jag hade bara jobbat här i tre
dagar när vi hade rånet här. Jag var
inte i lokalen, men jag hörde vad
som hände. Och jag fick vara med
om hela processen efteråt, med
stödgrupp, förhör och rättegång.
Men det var bra att de tog rånarna.
Vi fick ett avslut, och det har gått
bra att lägga det bakom sig.

Lotta Andersson
Lotta Andersson har arbetat på
Mjöbäcks sparbank i 25 år, hela tiden i kundtjänsten. Hon trivs med
sitt arbete:
– Det händer mycket hela tiden.
Alla dagar blir olika, och det är det
som är tjusningen, det blir aldrig
statiskt.
Det svåra med att arbeta på en
mindre bank är att man måste vara
allsidig:
– Man måste kunna lite om
mycket, eller egentligen mycket
om mycket. På större banker är
man mer specialiserad.
Vilka egenskaper ska man ha när
man arbetar i kundtjänsten?
– Man måste vara noggrann,
och man ska tycka om att det händer saker, det är ofta intensivt.

Hur skiljer sig arbetet från när
du började jobba?
– Det har hänt väldigt mycket! Mycket har blivit enklare med
den nya tekniken, men det är sådant som blivit svårare med, det är
mycket att hålla i huvudet. Och
nu är det många kunder som sköter sig helt själva med sin internetbank, men antalet kunder som
kommer in och ringer oss har ändå
inte minskat!
Någon speciell händelse du
minns från dina år på banken?
– Bankrånet för fyra år sedan. Jag stod i kassan, och det var
hemskt just då, men det har inte
gett några men efteråt. Men rättegången var ju inte så rolig, det var
skönt när det blev gjort.

Ellinor Hallin:
Ellinor Hallin har arbetat på
Mjöbäcks sparbank sedan 1974:
– Jag hör till inventarierna här,
säger hon med ett leende.
I många år arbetade hon på
bankens filialer i Holsljunga och
Älvsered, men sedan de lades ner
har hon jobbat i kundtjänsten i
Överlida.
– Jag har alltid tyckt om detta att stå i kassan, och trivts jättebra. Mina barn säger: ”Är det inte
tråkigt att göra samma sak hela tiden?” Men det gör jag ju inte, det
är olika människor hela tiden!
Arbetet har förändrats mycket sedan Ellinor började arbeta på
bank:

– Det har varit en otrolig förändring! När jag började fick vi
räkna ut räntan med hjälp av ränteböcker efter att vi stängt för dagen,
och föra in på en stor bokföringsmaskin. Senare fick vi ficheläsare
för mikrofilm. Vi fick ett kort varje dag, och gjorde en sammanställning varje månad. Så arbetet har
förenklats!
Någon speciell episod du minns?
– En gång kom det in en liten
kille på 8-9 år och ville öppna ett
konto. Det fick han, och sedan sa
han: ”Nu vill jag ha 50 kronor!”
Han visste ju att man kunde ta ut
pengar när man hade ett bankkonto, men inte att man måste sätta in
dem först...

Vi finns i Överlida

Gruppresor till...

Telefon
0325-320 79

Öppet:
Söndagar 19 juni–14 augusti kl. 14 –16

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening

Besök vår nya Hemsida

Trivselbygden

www.trivselbygden.se

Ny information, ny design, samma trivselbygd.
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Nytt pris för företagssatsningar i Trivselbygden

Trivselbygden Nu kan före-

tagare som gör nya satsningar i Trivselbygden få en extra uppmuntran. Priset Årets
Företagssatsning i Trivselbygden
delas i december ut för första
gången.

– I Trivselbygdens arbetsgrupp har
vi diskuterat olika alternativ, och
kom fram till att det som är viktigt
här i Trivselbygden är arbetstillfällen. Nu vill vi göra något för att
uppmärksamma initiativ och satsningar genom att dela ut ett stipendium till den eller de företagare som
gjort årets företagssatsning,
berättar Tomas
Andrén, vd på
Mjöbäcks sparbank, som ingår
i juryn som utser pristagarna.

för Trivselbygden, som också sitter med i juryn.
Men även som privatperson
har man möjlighet att nominera en kandidat till priset. Ett formulär för nomineringar, där man
kan fylla i motiveringen till varför
företagaren ska få pris, kommer
att finnas på Mjöbäcks sparbanks
och Trivselbygdens hemsidor, och
finns även att hämta på Mjöbäcks
sparbank.
– Vi vill trycka på att det är viktigt att man använder sig av formuläret, säger Tomas Andrén.
– Juryn kommer att grunda hela sin bedömning på
formuläret, så
det är viktigt
att man fyller i
det noggrannt.

Det som är
viktigt här
i trivselbygden är arbetstillfällen.

Stipendium
Priset kan gå
till ett nystartat
företag, ett företag som valt
att flytta till
Trivselbygden,
eller som gjort
någon annan
form av satsning värd att belönas.
Ett förstapris och två andrapris delas ut, och det är företagets ägare eller vd som får priset, som förutom
äran består av ett stipendium på
10 000 kronor i förstapris.
Alla kan nominera
Byalagen i Trivselbygden har
ansvaret för att det kommer in
nomineringar.
– De får ut formulär där de
kan nominera kandidater, säger
Hanna Bengtsson, samordnare

Tomas Andrén

”Våga tänk
nytt”
Kriterierna är
bland annat vilken nytta satsningen gör för
Trivselbygden,
samt vilken
ekonomisk bärighet och tillväxtpotential

satsningen har.
– Det vägs in om det är något
annorlunda, någon som vågar tänka nytt, säger Tomas och Hanna.
Nomineringar kan lämnas in till
och med den sista augusti, och vinnarna får sina utmärkelser vid en
prisceremoni i december.
Tomas Andrén och Hanna
Bengtsson är nöjda med det nya
priset:
– Det känns bra, detta är ju något som känns viktigt för bygden!

Nöjda. Hanna Bengtsson och Tomas Andrén sitter i juryn som utser vinnaren till det nya priset Årets
Företagssatsning i Trivselbygden. – Det känns bra, detta är ju något som känns viktigt för bygden!

Foto:Katarina Johansson

Juryn som utser pristagarna
Jonas Widerström: Utvecklingschef, Svenljunga kommun
Therese bengtsson: Nyföretagarcentrum Sjuhärad.
Jörgen Grandén: Trivselbygdens arbetsgrupp
Tomas Andrén: Vd Mjöbäcks sparbank
Hanna Bengtsson: Samordnare, Trivselbygden

Kriterier
Företagen bör utmärka sig inom
minst tre av följande kriterier:
Nytta för Trivselbygden
Tillväxtpotential
Nytänkande/ Kreativitet
Ekonomisk bärighet
Nytänkande i
marknadsföring
Konkurrenssituation.
Entreprenörsanda

Katarina Johansson

Vi finns i Överlida

Allt inom
brAnschen!
Överlida byggtjänst
070-860 34 80

Hyr vårt klubbhus
Toppstugan i Överlida

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

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

Nyckeln till din
privatekonomi
Bli nyckelkund i Mjöbäcks Sparbank!

Det här är ett helhetserbjudande till dig
som vill göra det lättare att överblicka
och utveckla din ekonomi.

Ring så berättar vi mer...
För 400 kronor/natt får ni en fullt utrustad stuga,
sängar till 4 personer, uteplatser med en underbar utsikt.
För mer info se vår hemsida www.overlidaik.se
För bokning ring Centrumboden 0325-32137

-En fristående Sparbank

Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se • 0325-327 00

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

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

GRUS & TRANSPORT
Telefon: 0325-320 62 / 070-577 83 73
www.overlidagrus.com
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Samarbetet blev succé
TRivselbygden Nu har

fem månader gått sedan
Mjöbäcks Sparbank och Dina
Försäkringar Ätradalen inledde sitt samarbete. Och det
har blivit något av en succé.

Wästgöta Plast AB

Foto: viavinga

Företagarnas eget nät

Kalv Företagarna i Kalv har
ett eget nätverk, FNK, där
Stefan Ström, Wästgöta Plast
AB, är en av kontaktpersonerna.

Har ert nätverk funnits
länge?
– Ja, det har funnits i ganska
många år.
Hur många medlemmar är
ni?
– Vi är tiotalet företag som ingår, alla små- eller enmansföretag.
Vad gör nätverket?
– Vi är främst ett nätverk för

kontakter, men vi ställer också upp
för varandra när det behövs.
Hur ofta träffas ni?
– Inte så ofta, vi
träffades oftare i
början, men vi
har en höstfest
i Backa Loge
varje år, som
en kick off efter semestern.
Och om något
händer, som behöver diskuteras, vet
vi ju var vi finns. Det är lätt
att ordna en träff.
Hur är det att vara företaga-

re i Kalv?
– Det skiljer sig nog inte så
mycket från andra platser, men
som oftast på landsbygden
har vi en mycket både
duktig och trogen
personal och vi
företagare försöker hjälpas
åt. Det finns
ingen avundsjuka, vi hjälps
åt för att alla ska
överleva. Sedan ligger vi naturligtvis längst
bort från centralorten och det är
väl i så fall den tuffa biten.
ann-louise kjellner

– Samarbetet fungerar jättebra,
det verkar kunderna också tycka,
säger Hanna Bengtsson, som är
Mjöbäcks sparbanks kontaktperson för samarbetet.
På Dina Försäkringar Ätradalen
är Ann-Marie Andersson kontaktperson.
Samarbetet innebär att
Mjöbäcks sparbank nu kan erbjuda Dina Försäkringars tjänster till sina kunder, och Dina
Försäkringar kan erbjuda bankens
tjänster till sina.
– Våra kunder efterfrågade försäkringar mer och mer, och vi ville ta hjälp av ett lokalt förankrat
bolag, säger Tomas Andrén, vd för
Mjöbäcks sparbank.
Personliga kontakten viktig
Han säger att samarbetet med
Dina Försäkringar Ätradalen föll
sig naturligt, eftersom Mjöbäcks
Sparbank och Dina Försäkringar
Ätradalen har en liknande bakgrund. Båda är förhållandevis små,
fristående, och har en lång historia.
Båda lägger också stor vikt vid den
personliga kontakten med kunderna.

fungerar bra. Samarbetet mellan Mjöbäcks Sparbanks Hanna
Bengtsson och Dina Försäkringars Ann-Marie Andersson fungerar
alldeles utmärkt tycker de båda två.
Foto: Gunnel Karlsson

Det är inte fråga om någon sammanslagning, enbart ett samarbete. Och det är inte meningen att
bankpersonalen ska vara försäkringssäljare, eller vice versa. Men
de ska kunna se vad som behövs
göras på respektive område, och
förmedla kontakten.
Trenden i samhället går mot
större och större enheter. Men
Mjöbäcks Sparbank och Dina

Försäkringar Ätradalen vill med
sitt samarbete erbjuda ett alternativ till dagens stora banker och försäkringsbolag. Och kunderna har
verkligen nappat på den nya möjligheten:
– Försäljningen går jättebra, så bra
att vi har svårt att hinna med! säger
Tomas Andrén.
Katarina Johansson

Vi finns i Öxabäck

Antikhuset i Öxabäck

Allt inom snickeri, målning,
puts och golvarbeten

Dockutställning • Museum om Öxabäcks
damlag • Försäljning av möbler och kuriosa
Öppettider juni, juli och augusti:
Onsdag, torsdag fredag kl. 11–18 • Lördag kl. 11–15
Ord. öppet: fredag 11–18, lördag 11–15

Specialité: Kyrkrenoveringar
Mats tel. 033-29 13 65, 070-699 16 81
Gunnar tel. 0320-560 40, 070-699 16 83

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

0703-29
29 42
Specialsnickerier
Specialsnickerier
www.tbschakt.se
Vävstolar ••Tillbehör
Vävstolar
Tillbehör

0703-29 29 42

5119595Öxabäck
Öxabäck ••Tel.
52 52
511
Tel.0320-590
0320-590
www.akssnickeri.se
www.akssnickeri.se

Diplomerad Avloppsentreprenör
Diplomerad Avloppsentreprenör
Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning
Vedmaskiner - Motorsåg
Varför
över ån
ån
Stängselutrustning
Varför gå
gå över
Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

Vid behov av

-Vi finns ju i Trivselbygden-

samt juristiska ärenden

SchakTgruS · TranSporTer · bergSprängning
Ring för kostnadsfri offert!

-Vi finns ju i TrivselbygdenVi fixar er bokföring, bokslut
Vi fixaroch
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och deklaration.
Även bouppteckning,
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hjälp med generationsskiften,
hjälp med generationsskiften,
samt juristiska ärenden

MARKARBETEN
– tag kontakt med oss!

efter
efter vatten?
vatten?

LANTBRUKSTEKNIK
Bruno Henrikson Kärra Nedre ÖXABÄCK

Lantbruksteknik
Tel.
0320Kärra
- 590
17
alt. 070 – 374 99 74
LANTBRUKSTEKNIK
Öxabäcks Maskinstation AB
Bruno
Henriksson
Nedre
ÖxaBäcK
Tel. 0320 - 590 17 alt. 070 - 374 99 74
Tel. 0320-560 03 · Mobil: 070-329 29 40 Bruno Henrikson Kärra Nedre
ÖXABÄCK

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

www.svans.se
www.svans.se

Tfn.0320-590
0320-5907070
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Fax.0320-599
0320-5993333
Fax.
Överlidav.5,5,Öxabäck
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Sofia målade nya kartan
TrivselbygdenSofia Ståhl, grafiker på gratistidningen STT (till hö-

ger i bild), har målat den fina kartan över Trivselbygden som finns
på sista sidan i Trivselbygdens Tidning. Originaltavlan överlämnades
till Mjöbäcks sparbank, här representerad av vd Tomas Andrén, samt
Hanna Bengtsson, (längst till vänster). Vid överlämnandet deltog även
Gunnel Nielsen, ansvarig utgivare för Trivselbygdens Tidning.

Foto: Alva

FOTA OCH

VINN

Hur ser din bild av Trivselbygden ut?
Skicka in din bästa Trivselbygdsbild till
hanna.bengtsson@mjobackssparbank.se,
senast 12 augusti 2011 och du kan vinna ett
fint kit från Mjöbäcks sparbank.
Alla insända bidrag publiceras på Trivselbygdens hemsida,
www.trivselbygden.se. Det vinnande bidraget publiceras även i tryck.

Vi finns i Öxabäck

er
Nybyggnation
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www.synvillan.se

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

Vi hjälper dig med
din villa!
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Vi har en välsorterad butik i lantlig miljö där du kan
finna allt när det gäller kött och chark.

Öxabäcks populära köttlådor! 10 kg i alla lådor.
Svenskt kött av absolut högsta kvalitet!
För leverans - Beställ 2 veckor i förväg, hämtas i butik
Vi finns i Öxabäck
SE

539
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Trivselbygden
En bygd
att trivas i.

VI
BYGGER
UT!

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

KÖTTLÅDA 1
2 kg fläsk med ben
2 kg fläskkarré
2 kg högrev av nöt
2 kg blandfärs
1 kg grytbitar av fläsk
1 kg grytbitar av nöt

KÖTTLÅDA 2
3 kg nötfärs
2 kg grytbitar
2 kg nötstek, benfri
2 kg högrev, benfri
1 kg entrecóte eller
skivad ryggbiff

Lyxlåda
1 kg oxfilé
1 kg lövbiff
3 kg nötfärs
2 kg högrev, benfri
2 kg nötstek
1 kg entrecóte eller
skivad ryggbiff
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Årets företagssatsning i trivselbygden

Vilket företag tycker du
gjort årets företags
satsning i triVselbygden?
Första pris är 10.000:- i stipendier till företagets ägare/Vd.

nomineringsperioden startar 26 maj.

För mer information och blanketter, se www.mjobackssparbank.se

Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se · 0325-327 00

