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Njut av stillheten

Ta en fika

Lyssna på god musik

På Kummeluddens gravfält, mellan Kalv och Håcksvik, kan man
samla tankarna och njuta av tystnaden.

Ingrid på Kringlan erbjuder mer än specialiteten Älvseredskringlor. Maskrosmarmelad är en av nyheterna.

Överlidabandet Desire skriver mycket egen musik. I sommar tävlar de i Svensktoppen nästa,
och nästa mål är att spela in en skiva.

Läs mer på sidan 21

Läs mer på sidan 14

Läs mer på sidan 15
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Välkommen till Trivselbygden
Trivselbygden – det hörs på namnet

att det är en bygd att trivas i. Orterna
Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck,
Mårdaklev, Älekulla, Älvsered,
Östra Frölunda, Överlida och
Öxabäck ligger i tre olika kommuner:
Falkenberg, Mark och Svenljunga, och
utgör just Trivselbygden.
För nionde året i rad ges denna tidning ut. Det är aktiva byalag och
andra som tipsar om innehållet i
reportagen. Med detta underifrånperspektiv erbjuds du besöksmål
och intressanta artiklar i vår bygd.
Vi kan konstatera att det som
vi har att erbjuda i Trivselbygden
med en fantastisk natur, många
små byar där föreningsliv och gemenskap frodas är just den livsstil
som många människor idag önskar
sig. I tidningen Land nr 19/2012
kan man läsa att ”Landet är hetare
än någonsin”. TV-serier och böcker utspelar sig på landsbygden.

Maten ska vara närproducerad, inredning och mode går i lantlig stil.
Vi kan alltså återigen konstatera
att ett boende i Trivselbygden ligger helt rätt i tiden. Det är vår förhoppning av fler ska våga ta steget
och slå ner sina bopålar i vår fantastiska bygd och få uppleva vad
verklig livskvalité handlar om. Vi
som är bofasta trivs och vi ser gärna fler grannar.
Om du är på tillfälligt besök så
hoppas vi att den här tidningen
kan ge dig inspiration att besöka
något nytt smultronställe eller delta i en aktivitet som du får tips om
i tidningens evenemangskalender.
Gynna gärna våra annonsörer –
de har gjort tidningen ekonomiskt
möjlig att genomföra tillsammans
med stöd från Mjöbäcks sparbank.
Tack till dem!
Välkommen!
Gunnar Nordgren
Ansvarig utgivare

ett boende i trivselbygden ligger
helt rätt i
tiden.

gunnar nordgren

Samarbete. Byalagen i Trivselbygden har ett nära samarbete – både till vardags och när det
är dags att planera årets tidning. Här representanter från Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck,
Mårdaklev, Älekulla, Älvsered, Östra Frölunda, Överlida och Öxabäck.
Foto tina hjorth svensson
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2012
tidning
– ett projekt i samarbete med Mjöbäcks Sparbank
ANSVARIG UTGIVARE: Gunnar Nordgren
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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,
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inkl. Träslövsläge (ej Varberg ”norra”). Finns även tillgänglig i flertalet butiker i Trivselbygden samt på turistbyråer och campingplatser och dess omedelbara närhet.

Välkommen till vår idyll mitt i Trivselbygden!
torsdag hela sommaren
Torsdagsbuffé: Varje
é där du hittar allt
dukar vi upp en grillbuff
g till klyftpotatis och
från fisk, kött och kycklin
sal
fräscha lader!

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

Till Bords

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.

HÅCKSVIK • Öppet hela sommaren!
www.paarpsgard.se • info@paarpsgard.se
Tel. 0325-530 11 • Kök 530 01

Anders & Pernilla

Café: Kom och njut av vårt hembakta utbud!
Kakor, bullar, smörgåsar, pajer m.m.

Att göra

Till Sängs

Fotbollsgolf:
Vår fotbollsgolfbana med nio hål är
naturskön och verkligen spännande.

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

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.

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

Femkamp: Vi eller ni väljer ut passande
grenar på en naturskön skogsslinga runt
gårdens marker.

solens nedgång över sjön!

Vi har uthyrning av cyklar, kanoter, båtar,
fiskeutrustning, militärtält m.m.

Stugor: På gården med dess omgivning finns 2
fem mysiga, moderna stugor på vardera 70-90m
med fyra till sex sovplatser. Toalett, dusch och
eget kök finns i alla stugorna.

Campa vid sjön!

Rum: På loftet i ladugården finns mysiga
dubbelrum och fyrbäddsrum. Du bor då ovanpå
restaurangen och har tillgång till gemensam
dusch, bastu och toalett. Det finns även självhushållskök i nära anslutning till rummen.

Två badplatser
på gården!

Camping: Vi har två natursköna campingar
med elplatser nära sjön.
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VISSTE DU ATT?

Stort intresse för predikostenen

HOLSLJUNGA Han drog tusen-

tals människor till Floghult
på 1800-talet. 200 år senare
märks ett nyvaknat intresse
för Hoofs predikosten.

Välskött rastplats vid Holsjön
HOLSLJUNGA En av landets finaste rastplatser finns vid Holsjön i

Holsljunga. Rastplatsen sköts av en grupp inom Holsljunga byalag som
kallar sig ”Föreningen Ändringen”. Här städas toaletterna dagligen, och
man kan ta sig en fika vid stranden av Holsjön, med en vacker utsikt
över sjön.

INTRESSANT BERÄTTELSE. Margaretha Litzell är aktiv i Trivselbygden och liksom markägarna Rachel Tengel och Jan
Johnsson fascinerad av berättelsen om Jacob Otto Hoof och hans predikosten i Floghult.
FOTO:ANNA THEANDER

Vi finns i HOLSLJUNGA

Trappor - Räcken - Ledstänger
Vi kan hjälpa er med detta!
www.snickerispecial.se

Holsljunga • 0325-330 20

– Känn dig trygg, anlita...

Holsljunga Bygg AB
Bernt 070-579 06 41 • Sigge 070-583 24 41
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I skogen i Floghult utanför
Holsljunga finns stenen dit predikanten Jacob Otto Hoof drog folkskaror från när och fjärran.
Marken ägs av Jan Johnsson och
Rachel Tengel, liksom den gamla
prästgården dit Hoof flyttade då
han gifte sig med den tidigare prästens änka. Sedan de köpte ägorna
för några år sedan har de alltmer
intresserat sig för predikanten och
hans liv.
– Det är en fascinerande historia. Hoof prästvigdes i Lund och
blev komminister i Svenljunga,
men hade stora alkoholproblem.
Det berättas att han uppträdde berusad, kom för sent eller inte alls
till gudstjänsterna och blev anmäld
till Domkapitlet, berättar Rachel.
Men så fick Jacob Otto Hoof en
uppenbarelse som kom att förändra allt.
– Han såg Jesus och de båda rövarna på sina kors och kunde förnimma hur Jesus gav upp andan.
Det påverkade honom så starkt
att han helt ändrade sin livsföring.
Han predikade om ett liv i enkelhet. Folk vallfärdade för att höra
honom tala här vid stenen, säger
Rachel och tillägger att han levde
som han lärde: om folk hade lång
väg hem fick de övernatta i prästgården.
Det kom mycket folk till Hoofs
predikningar.
– Det lär ha varit så många som
2000 personer som lyssnade till
honom, säger Jan.
Filminspelning
Margaretha Litzell är aktiv i
Trivselbygden och också intresserad av historien. Hon berättar att
stenen till och med varit föremål
för en filminspelning.
– Förra sommaren fick vi
Holsljungabor tillfälle att vara statister då ett filmteam kom och spelade in en del av en film just vid
predikostenen. Dessutom har det
varit flera vigslar här så det är tydligt att det är en intressant plats.
Varje år under midsommarhelgen håller Svenska kyrkan friluftsgudstjänst vid predikostenen, i år
den 24 juni, då prästen predikar
från stenen, precis som förr.
Jan har märkt ett ökat intresse genom att alltfler stannar till på
den lilla parkeringsytan och går
upp till platsen. Och det har han
ingenting emot:
– Det är bara roligt att fler blivit
intresserade av berättelsen!
ANNA THEANDER

Gott från grillen!
Kyckling, kamben,
hemmagjord
potatissallad m.m.

Beställ din smörgåstårta
eller festbricka hos oss.

Manuell
Charkdisk

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

HAN SÅG
JESUS OCH
DE BÅDA
RÖVARNA
PÅ SINA
KORS

RACHEL TENGEL
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BLANDADE GÄSTER.
Sandra och Robert
Turgren driver vandrarhemmet och puben i
Holsljunga och tar gärna
emot både enskilda besökare och större grupper.

FOTO:ANNA THEANDER

TRIVSELBYGDEN

i tiden

Playa del Holsljunga

De driver vandrarhem och pub
HOLSLJUNGA Rockstjärnor,

tyska turister och
Ullaredsresenärer.
Gästerna på Turgrens Pub &
Vandrarhem är minst sagt varierande.

Holsljunga har något som inte alla
mindre orter har: ett vandrarhem
med fullständiga rättigheter.

– Sedan ett par år tillbaka drivs
verksamheten av Sandra och
Robert Turgren. Vandrarhemmet
lockar både enskilda övernattare
och större grupper.
– Vi har 44 bäddar vilket innebär att vi i princip kan ta emot en
busslast och det märker vi ju att det
finns ett intresse för, säger Robert
Turgren.

I direkt anslutning till vandrarhemmet ligger det lilla huset med
pub, där det serveras lagad mat.
– Många vandrarhemsgäster blir
förvånade över att det också går
att få ett glas öl eller vin till maten, konstaterar han och berättar
att pubens specialitet är den stora schnitzeln.
– Gästerna är av skilda slag – här

HOLSLJUNGA Varken tid eller råd att åka till Rivieran? Lugn, det räcker

bokas idrottsläger och släktträffar, men vandrarhemmet nyttjas
också av artister som har spelningar i närheten och en hel del
Ullaredsbesökare som söker övernattning på väg till Gekås.
– Och så uppskattar förstås de
tyska turisterna lugnet och närheten till naturen, säger Sandra
Turgren.
ANNA THEANDER

med att åka till Holsljunga! Mjuk fin sandstrand, barnvänligt långgrunt
– inte konstigt att badplatsen kallas Svenljungas riviera!

Allsång på dansbanan
HOLSLJUNGADen 21 augusti

anordnar Holsljunga byalag och
idrottsförening allsång på dansbanan. Allsångsledare och artist
blir rutinerade Marie Arturén från

Grovare. När Marie var yngre
tillbringade hon många somrar i
Fäxhult. Att nu komma tillbaka
och underhålla tycker hon ska bli
jättekul.

Vi finns i HOLSLJUNGA

Sommarcafé
i Gold City

VARMT I
BILEN?

VARMT I
BILEN?
Vi har smörgås, våfflor

Vi har smörgås, våfflor och
hembakat bröd. Hyr en cykel eller
boende, du kan vandra på våra
ån
AC fr
och hembakat bröd.
leder och vi har en stående Kontroll :tipspromenad
våra eller
fikagäster. 500
Hyr en för
cykel

boende,
vandra på våra
VÄLKOMMEN!
Vi kan din bil!
leder eller
roa dig med
Öppet:
är bil!
specialister på klimatanläggningar och AC och servar
Vi kan Vi
din
Onsdag
– Söndag 13.00
– 18.00
tipspromenader,
loppis
gärna
din
inför sommarens värmebölja.
Vi har gärna
den din
Vi är specialister
påbil
klimatanläggningar
och AC och servar
Gräne
gård.
eller
pubHolsljunga
quiz! bil inför moderna
utrustning
som
att optimera
din som
sommarens
värmebölja.
Vi behövs
har denför
moderna
utrustning

0325 – 326 66
anläggning,
och din
framför
allt har vi
rättframför
kompetens
och
att optimera
anläggning,
och
allt har
vi rätt
(Kika in på vår hemsida!)behövs för
www.goldcity.se kompetens
och erfarenhet
vilket säkrar
ett professionellt
utfört
arbete.
erfarenhet
vilket säkrar
ett professionellt
utfört
arbete.

VÄLKOMMEN!

FOTO:ANNA THEANDER

HOLSLJUNGA För andra året

ställer Knallekviltarna ut på
Kajsas loge. En blandad utställning med lappteknik står
på programmet den 29 juni1 juli

Under tre hela dagar finns det
möjlighet att titta på textil konst
på Kajsas loge. Förra årets publiksuccé gav Knallekviltarna anledning att göra en ny utställning hos
Kajsa Johansson på logen.
– Det kom så mycket folk förra
året att vi tyckte det var roligt att
göra det till en liten tradition. Det
finns gott om plats på logen och
det gjorde att det passade bra att
ha utställningen där, säger Kajsa
Johansson.
Knallekviltarna har ett 30-tal medlemmar och de flesta bidrar till utställningen
ANNA THEANDER

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

VI ERBJUDER
VI ERBJUDER
ÄVEN ÄVEN
ÖPPET:
· Reparation
· Försäkringsskador · Vindrutebyten
• Reparation
av AC av AC
• 4-hjulsmätning
torsdag – söndag
· Service av alla fordon
· 4-hjulsmätning• Feldiagnos
· Feldiagnos
• Försäkringsskador
• Vindrutebyten
13.00 – 18.00
UNDER JUNI ÖPPET:
Rabattkupong!
150:- vid AC-reparationer!
fredag – söndag HOLSLJUNGA
BILSERVICE AB
13.00 – 18.00 Företagsvägen 5, 512 64 Holsljunga Klipp ur & KÖP NU, BETALA SEN!

LAPPTEKNIK. Bilderna är
från förra årets utställning
med Knallekviltarna.

Utställning
på logen

Just nu kostar fyrhjulsmätning endast 850 kr!

Tel: 0325-333 03

Gräne gård. Holsljunga
0325 – 326 66
www.goldcity.se www.meca.se

ta med!

Räntefritt upp till 24 mån

MÄRKESVERKSTADEN
FÖR ALLA MÄRKEN

www.holsljungabilserviceab.se

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

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

Rätt bit i rätt tid!

www.holsljunga-fvo.holsljunga.com

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

0325-330 00

www.ovedateknik.se
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De lanserar falukorvspizzan
MJÖBÄCK På Mjöbäcksbaren

Du & Jag serveras både husmanskost och pizza. Nu
har Marie Terol och Mikael
Henriksson som driver restaurangen kombinerat de
båda – i en falukorvspizza.

runt 1 400 luncher och 600 pizzor
på en månad – och dessutom dis
kar och städar, säger Mikael.

Kålpudding och raggmunk
Restaurangen ligger lite vid si
dan av stora vägen, i samma hus
– Det är godare än det kan låta, som Mjöbäcks livsmedelsbutik.
Skyltar finns på 154:an, men de
säger de.
Det började med en kund som behöver uppdateras, säger Marie
beställde pizza, och som lät Mikael och Mikael.
– Det ska vara enkelt att läsa,
själv bestämma vad den skulle ha
annars hinner folk inte med. Vi
för fyllning.
– Då sa Marie: ”Han gillar falu har skissat på en skylt med ett
korv”, så jag gjorde en pizza med rött hjärta: ”Mat lagad med hjär
tat”. Jag har fått
falukorv, ägg,
veta av min dot
bacon och lök,
ter som arbetar i
berättar Mikael.
äldreomsorgen
Pizzan döptes
att de använder
till ”Jangis” ef
den röda färgen
ter kunden, och
mycket, för den
finns nu med på
fångar ögat, sä
menyn.
ger Marie.
– Vi är nog
Mj ö b ä c k s 
ensamma om
MIKAEL HENRIKSSON
OCH MARIE TEROL
baren har nu i
att servera falu
vår skaffat en
korvspizza, jag
egen hemsida,
har i alla fall ald
rig varit på en pizzeria som har det. och de finns också på Facebook.
Måndag till fredag serve Där lägger de ut sina menyer.
– Vi tror det är bra, folk kan sit
rar Mjöbäcksbaren Du & Jag re
jäl husmanskost, lagad från grun ta i lugn och ro hemma och titta
den. Från torsdagkväll till söndag efter vilken pizza de vill ha, eller
serveras pizza. Bara varannan lör vilken dag i veckan de vill komma
dag håller de stängt, så det blir inte och äta.
Favoriträtter bland kunderna är
mycket ledig tid för Marie och
Mikael driver restaurangen utan bland annat kålpudding och ragg
anställda, dock med lite hjälp av munk med fläsk.
– Det är sådant som tar tid att
Maries mamma Gun ibland på
laga, och som folk vanligtvis inte
torsdagar och fredagar.
– Jag kan själv bli lite imponerad gör hemma, säger Marie.
KATARINA JOHANSSON
ibland, när jag tänker på att vi gör

DET ÄR
GODARE
ÄN DET
LÅTER.

Sommarkafé

DU & JAG. Mikael Henriksson och Marie Terol på Mjöbäcksbaren Du & Jag,
som serverar husmanskost på vardagar, och pizza torsdag till söndag. De serverar
även glutenfri pizza på restaurangen.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck

Filmen om Högvad

Onsdagar 4, 11, 18 och 25 juli kl. 18-20

Överlida, Mjöbäck och Holsljunga ingår. Filmare var Svenljungaprofilen
Ingmar Jansson som gjort flera filmer om orter i bygden.

Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.
Välkommen! • Mjöbäcks hembygdsförening

BYGDEFILM1975 spelades den in, filmen om Högvad där byarna

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

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
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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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Mycket att se
i Tokabo
MJÖBÄCK På hembygdsgår

den Tokabo finns två fina
samlingar med gamla ting.
Här ordnas också många ak
tiviteter av hembygdsfören
ingen.

Den ena samlingen, Björkhagasamlingen, kommer från tre generationer av träsnidare, som man
kan läsa mera om i artikeln här intill. Den andra samlingen, som
kom från riksdagsman C. Edor
Andersson, Knapasjö, består av
gamla husgeråd och möbler från
1800-talet. Allt detta kan man
beskåda på Tokabo hembygdsgård.
Gården sköts av Mjöbäcks hembygdsförening, som bildades 1982

för att ta tillvara de båda samlingarna. Hembygdsföreningen anordnar även olika aktiviteter, bland
annat ett sommarcafé varje onsdagskväll i juli. Då kan man titta på samlingarna, och föreningen
har även olika teman med utställare vid varje tillfälle.
– Vi hyr också ut gården ibland, nyligen firades en 90-åring
med en fest här, berättar Mariann
Andersson Norrman från hembygdsföreningen.
Det finns även möjlighet
för sällskap att få guidning på
Tokabo, om man hör av sig till
Erland Svensson eller Karl Arne
Samuelsson.

VI HYR
OCKSÅ UT
GÅRDEN
IBLAND.

MARIANN ANDERSSON

HISTORIENS
HEMBYGDS
FÖRENINGENS
PROGRAM
4, 11, 18 OCH 25 JULI:
Sommarcafé, Tokabo.
7 AUGUSTI :
Kyrkogårdsvandring.
3 OKTOBER : Viltbuffé.
5 OCH 6 DECEMBER:
Grötfest.

KATARINA JOHANSSON

Vingslag

VÄLORDNADE SAMLINGAR. Hembygdsgårdens samlingar är katalogiserade, 1144 föremål finns
med i broschyren. – Magnus Elofsson började dokumentera Knapasjösamlingen redan innan hambygdsföreningen fanns, sedan tog Britta Karlsson och Sigrid Larsson vid. Men sedan katalogiseringen
gjordes har det kommit till mycket saker, säger Erland Svensson och Mariann Andersson Norrman.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

Träsnidare i tre generationer
MJÖBÄCK Har du besökt några

av Trivselbygdens kyrkor, då
är chansen stor att du sett en
predikstol eller altaruppsats
tillverkad i Mjöbäck. På hem
bygdsgården Tokabo finns
samlingar efter tre generatio
ner träsnidare.

– De finns representerade i kyrkor
från Alingsås i norr till Knäred i söder, berättar Erland Svensson, ordörande i hembygdsföreningen,
som själv är ättling till träsnidarna.
Johannes Andersson (17801860) bodde i Ölsbo i Mjöbäck.
Han träffade den kände träsnidaren Sven Nilsson Morin från
Småland runt sekelskiftet år 1800.
– Sven Nilsson Morin fick en
beställning på en predikstol till
Mårdaklev, jag tror det var då de

stötte på varann, och Johannes
Andersson blev inspirerad av
Morin, berättar Erland Svensson.
Johannes Andersson tillverkade sin första predikstol 1814 till
Mjöbäcks kyrka. Han tillverkade
25 predikstolar och 15 altaruppsatser, ett imponerande arbete,
om man betänker dåtidens verktyg, samt att han åkte och monterade upp dem i kyrkorna också.
– Jag förstår inte hur han hann
med, han gjorde ju mycket möbler också, säger Erland.
Sonen Johannes Johansson
(1821-1882) tog över verksamheten efter faderns död. Då flyttade han verkstaden från Ölsbo till
morföräldrarnas hem i Tokabo,
där han byggde huset som nu är
hembygdsgård. Även morföräldrarnas gamla 1700-talsstuga finns

kvar, med den gamla miljön bevarad. Johannes Johansson tillverkade tio predikstolar och nio altaruppsatser.
När sonsonen Carl-Johan
Johansson (1861-1934) blev vuxen var kyrkobyggandet i huvudsak
över. Dopfunten i Mjöbäcks kyrka
är ett av hans få bidrag. Han gjorde däremot många vackra möbler.
I Tokabos snickarbod finns en
utställning med träsnidarnas verktyg. Här finns även ritningar på
predikstolar, och snidade trästycken som aldrig kom till användning. Ett stycke kulturhistoria väl
värt att beskåda!
KATARINA JOHANSSON

KÄLLA:
Mjöbäcks hembygdsförening.

PORTAL. Huvudbyggnaden
på Tokabo byggdes år 1865
av Johannes Johansson, som
då tillverkade denna fina dörrportal.

SLIPSPRESSARE. I Tokabos 60-talsrum kan man bland annat se
en slipspressare, ett föremål som kanske inte precis finns i var
mans ägo.

Vi finns i MJÖBÄCK

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!
v. 28
v. 29
v. 30
v. 31

Sommar tider:

kl. 12–21 pizza och öv. meny,
kl. 12-15 lunch
STÄNGT
STÄNGT
kl. 12-21 pizza och öv. meny,
ej lunch

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

Vi har kontantköpare
från hela världen!

KYRKODETALJER. I snickarverkstaden på Tokabo finns delar till
predikstolar som inte kommit till användning.

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

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

www.mjobacksbaren.se

Utför alla slags grävarbeten.

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

SNIDADE MÖBLER. Den vackra utdragssängen och stolen är tillverkade av träsnidaren Carl-Johan Johansson, och sängen är troligen målad av Robert Sondell, Mjöbäck.

Energieffektiva hus
från VästkustVillan

Nöj dig inte
med en kopia!

143

Fladen

Origi

nal

1 932

Sju rum & kök med
vuxenvåning

Energieffektiva hus

123p

Trubaduren
Fem rum & kök med garage &
skyddad entré

Erbjudande från VästkustVillan i Göteborg!
Teckna kontrakt före den 1 juni så bjuder
vi på en braskamin
från Nibe, Contura 550:1
& Snö & skidåkning i Fjällen!

Vattnet är va
rty
rmt, fisken är
t klar, grillpa
snarkombineras
Kaminen
är tänderbjudanden
& bastun är på!
på
nen ärej
*Kan
med
andra
eller
hu
gget &rabatter.
Alta
humöret är på
!
ar
gr
hä
r
ka
topp!
rin
yd
parapl

Originalet sedan 1932

www.vastkustvillan.se
0325-186 00

www.vastkuststugan.se | 0325-186 00

NYTT
KONCEPT!

Webbhus.se erbjuder prisvärda friggebodar,
småstugor och komplementsbyggnader som
du själv bestämmer utseendet på.

till
vm ft
5 k d lo
n 1 me
Frå kvm
33

& .
ta ar er
ar g ör
m in ri
S sn te
lö ex
an a
pl ckr
va

Nova 3
Nytt och fräscht
i kubik

Ny
villakatalog!
Beställ på vår
hemsida!

Byggvaruhandel för alla!
Kvalitét och priser som tål att jämföras!
Vi erbjuder ett stort sortiment inom bygg, vitvaror, badrumsmöbler, Marbodalkök, fönster, dörrar, skjutpartier, skivmaterial, virke, tryckt virke, kakel/klinkers, Lasol fasadfärg, Falu
rödfärg, isolering, spik och infästningar, verktyg, sladdlösa
elhandverktyg, kap- och gersågar, m.m.

Öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

7-18
7-18
7-18
7-18
7-16
9-12

Sommaröppet:
Vecka 28-31
Måndag-Fredag
Lördag

7-15
Stängt

Vi hjälper dig med material och produkter när det gäller
nyproduktion, renoveringar, reparationer, om- och tillbyggnader.

ER

HU

S

E

N

GI

EFFEKTIVA

Villor & Fritidshus
0325-186 20 • www.borohus.se

Välkomna in!
Tel: 0325-186 16 • www.vastkuststugan.se

LVÅRD

n i sommar
t lackskydd

llservice
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Vägkyrkan finns
i Mjöbäck

Gno å Feja

MJÖBÄCK Mjöbäcks kyrka är väg-

kyrka i år och håller öppet varje
eftermiddag 25 juni–8 juli med
visning och servering.
Andakt med musik i sommarkväll är det klockan sex.

Är din hjälp i vardagen!
Vi erbjuder hushållsnära tjänster.

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

ALLT
ALLT
I BILVÅRD
I BILVÅRD
ALLT
ALLTIIBILVÅRD
BILVÅRD
Taktil massage &
samtal · Yogakurser
Hälsokvällar
Presentkort

Behållglansen
glansen
i isommar
Behåll
Behåll
glansen
sommar
i sommar
med
ett
riktigt
lackskydd
Behåll
glansen
i
sommar
med
med
ett
ett
riktigt
riktigt
lackskydd
lackskydd
Behåll
glansen
i sommar

med
ett
lackskydd
med Lundins
ett riktigt
riktigt
lackskydd
Allservice

Lundins
Lundins
Allservice
Allservice

www.healyourheart.se
070-214 60 15

Mjöbäck Tel 0325-343 78 www.tefcar.se

3 78 www.tefcar.se
Mjöbäck
Mjöbäck
TelTel
0325-343
0325-343
7878
www.tefcar.se
www.tefcar.se
Lundins
Allservice

Lundins Allservice

Mjöbäck
Mjöbäck Tel
Tel 0325-343
0325-343 78
78 www.tefcar.se
www.tefcar.se
Furu

lids Servic

everkstad

Stefan x 2 i Mjöbäck
MJÖBÄCK Måndag den 11 juni

är det allsång på Hagalunds
festplats i Mjöbäck med
Henrikssons & co. Allsången
arrangeras av Mjöbäcks
byalag, och gästartist är
ingen mindre än Stefan
Gerhardsson, som kommer
till Mjöbäck även i september
med sitt ”Musikkryzz”.

Stefan är välkänd från humorduon Stefan & Krister och sommarfarserna på Vallarna i Falkenberg,
och han gjorde också ett bejublat
framträdande i ”Så ska det låta” i
vintras. På allsången bjuder han på
ett blandat program.
– Det blir lite låtar från Stefan &
Kristertiden, någon anekdot, och
kanske någon nyskriven snapsvisa,
berättar Stefan.
Stefan har ett fullspäckat program i sommar, som värd och underhållare på den nya restaurangen på Vallarnas friluftsteater, en
sommarbuskisturné, samt en än
så länge hemlig tv-inspelning.
Turné i bygdegårdar
Men till hösten återvänder
Stefan till Mjöbäck. Söndagen

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

Tillverkning av väggelement
Åkeri för Mjöbäcksgruppen
m. fl.

den 23 september bjuder han på
”Musikkryzz” i Mjöbäcksgården
tillsammans med musikern
Lennart Palm från Lerum, som
bland annat brukar bistå programledaren Anders Eldeman med instrumentala inspelningar till radioprogrammet Melodikrysset.
– Vi är ute på en turné med
Musikkryzzet i bygdegårdar och
föreningslokaler, men eftersom
jag har så mycket inbokat har vi

Det blir lite låtar, någon anekdot
och kanske någon nyskriven snapsvisa.

inte hunnit med så många föreställningar än, säger Stefan.
Arrangörer för Musikkryzzet är
Mjöbäcks Byalag och Mjöbäcks
Bygdegårdsförening.
– Till Musikkryzzet är det föranmälan som gäller, men till allsången är det bara att komma, berättar
Marie Mårtensson från Mjöbäcks
byalag.
KATARINA JOHANSSON

Ti
v
Åker
g
STEFAN GERHARDSSON

0325-186 80

furulids-snickeri@telia.com

D

ALLSÅNG OCH MUSIKKRYZZ. Stefan Gerhardsson gästar allsången på
Hagalund den 11 juni, och bjuder på ”Musikkryzz” tillsammans med Lennart Palm
den 23 september.
FOTO:PRESSBILD
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Mjöbäcks
Mjöbäcks
Mjöbäcks

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

VISSTE DU ATT?
MÄRKESOBEROENDE LEVERANTÖR AV RESERVDELAR TILL ATV & UTV

KOLLA IN VÅR WEBSHOP PÅ WWW.4W4U.SE

HOLSLJUNGA/ÖVERLIDAMitt

Verksam i bygden sedan 1979
Verksam i bygden
Verksam
sedani 1979
bygden sedan 1979

MJÖBÄCKS PASTORAT
I SOMMAR
Tors 21/6 23.00 Sommarnattsgudstjänst - med
Mjöbäcks kyrkokör, musiker och solister.
Sön 24/6 15.00 Friluftsgudstjänst - vid Hoofs
predikosten i Holsljunga, sång och kyrkkaffe.
Sön 1/7

15.00 Friluftsgudstjänst - med Tokabo
hembygdsgård, Mjöbäck, sång och kyrkkaffe.

Sön 15/7 18.00 Mässa - i Holsljunga kyrka med
låtspel av Lars Svensson m. fl.
Lör 21/7 18.00 Helgmålsbön - i Holsljunga kyrka
med sång av Erik Johansson m. fl..
Sön 5/8

18.00 Gudstjänst - i Holsljunga kyrka
med musik av Linnea Mårtensson m. fl.

Motor delar

Chassi delar

El delar

Packningar

Service & Underhåll på alla 1,2,3 & 4-hjulingar
Vi xar även däcken!

Gräne gruva
emellan Holsljunga och Överlida
ligger Gräne gruva. Fram till 1930
bröt man fältspat, som bland annat används i porslinstillverkning,
här liksom kvarts. Dagbrottet som
fortfarande finns kvar och numera fungerar som turistmål ligger ett hundratal meter in i skogen
och ingår i Ekomuseum Nedre
Ätradalen.

NYGÅRDSVÄGEN, 512 65 MJÖBÄCK
kontakt@4w4u.se
VÄLKOMMEN!
0325-49 79 79 vx
Christian - Henrik - Peter

Rådgivare Skog
Rådgivare
Skog
Rådgivare
Skog
Rådgivare Skog
Anders och Tobias hjälper dig med:
• Finansiering / kredit
Anders
Anders
och
ochTobias
Tobias
hjälper
hjälper
dig
digmed:
med:
Anders
och
Tobias
hjälper
dig med:
• Placering
/ skogskonto
•• •Finansiering
Finansiering
//kredit
kredit
• Finansiering
/ kredit
Generationsskifte
•• •Placering
Placering
//skogskonto
skogskonto
• Placering
/ skogskonto
Försäljning
Anders
och Tobias hjälper dig med:
•• •Generationsskifte
Generationsskifte
• Generationsskifte
Deklaration
/ skattefrågor
•••Finansiering
/ kredit
Försäljning
Försäljning
• Försäljning
•••Placering
/
skogskonto
Deklaration
Deklaration
//skattefrågor
skattefrågor
• Deklaration
/ skattefrågor
• Generationsskifte
• Försäljning
• Deklaration / skattefrågor

Välkommen att kontakta oss.
Anders Trulsson
0325-327 06
Välkommen
att
oss.
Välkommen
attkontakta
kontakta
oss.
Välkommen
att kontakta
oss.
Tobias
Johansson
0325-327
05
Anders
Trulsson
0325-327
06
Anders
Trulsson
0325-327
06 06
Anders
Trulsson
0325-327
Tobias
Johansson
0325-327
05
Tobias
Johansson
0325-327
05 05
Tobias
Johansson
0325-327
Välkommen att kontakta oss.
www.mjobackssparbank.se
Anders Trulsson
0325-327 06
Tobias
Johansson
0325-327 05
www.mjobackssparbank.se
www.mjobackssparbank.se
www.mjobackssparbank.se
www.mjobackssparbank.se

Sön 26/8 18.00 Söndagsmässa - i Holsljunga
kyrka, musik av Vessigebro dragspelsgrupp.
25/6-8/7 Vägkyrka
i Mjöbäck dagligen 14.00–19.00 med
andakt, 18.00 musik i sommarkväll.

Varmt välkomna!

Mjöbäcks pastorat

På bild från vänster Anders Trulsson och Tobias Johansson
På bild från vänster Anders Trulsson och Tobias Johansson
På
Påbild
bildfrån
från
vänster
vänster
Anders
AndersTrulsson
Trulsson
och
ochTobias
Tobias
Johansson
På
bild
från vänster
Anders
Trulsson
ochJohansson
Tobias Johansson

På bild från vänster Anders Trulsson och Tobias Johansson
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Konstruktör och konsthantverkare
Nu satsar Bill Thoresson på egna företaget på heltid
ÄLVSERED Bill Thoresson dri-

ver företaget Bills Mekaniska
i Älvsered. Huvudsysslan är
konstruktion och tillverkning
av maskindetaljer, men en del
av sin tid ägnar han åt konsthantverk.

– Jag behöver det kreativa också,
det är som balsam för själen, säger han.
Tidigare har Bill drivit företaget
på deltid, och haft annat arbete vid
sidan av. Men sedan april i år jobbar han heltid med sin firma.
– Det känns helt underbart att
kunna koncentrera sig på en sak.
Och att slippa pendla, jag jobbade
i Borås, så det var två timmars resa
varje dag.
Bills mekaniska konstruerar och
tillverkar mekaniska detaljer. Största
kunden är kärnkraftsindustrin.

Bill startade företaget 1995
i Kinna. 2004 flyttade han till
Älvsered.
– Då var det en ren hobbyverksamhet. Jag jobbade heltid vid sidan av ända fram till 2006, då jag
gick ner till halvtid.
Cirka fem procent av tiden lämnar Bill maskinerna därhän, och
ägnar sig åt sitt andra stora intresse, konsthantverk. Han tillverkar
smycken, främst ringar, i silver och
titan, och håller även på med smideskonst.
– Konsthantverket har följt mig
länge. I tonåren höll jag på med
träslöjd, bronsgjutning och kopparsmide. Sedan blev det bara maskiner i ett antal år, men sedan några år har jag tagit
upp det igen.
Bill tillverkar
sina smycken på
beställning.
– Nu senast
var det en kille som köpt en
chopper, deBILL THORESSON
signad av Jesse
James i USA.
Choppern heter
”Chopper for life”, och han ville ha
en ring med de orden ingraverade.
Jag har också fått göra många förlovnings- och vigselringar, det är
en ära!
I smidet ägnar han sig främst
åt trädgårdskonst, men gör även
prydnadsföremål att ha inomhus.
Ljusklot, fåglar, ljusstakar och

JAG BEHÖVER DET
KREATIVA
OCKSÅ

Smycken och
smideskonst
–Min styrka är att
de inte behöver rita
exakt hur en komponent ska se ut.
Jag får en funktion och förslag på
hur det ska se ut, och gör själv en
ritning. Jag jobbar mycket med
problemlösning. Det är inte bara
att byta ut en del som gått sönder,
man måste också ta reda på varför
den gick sönder, så det inte händer igen.

stentorn är några exempel.
Utställning på Kringlan
Han ingår i konstnärsgruppen Unic Art, tillsammans med
Birgitta Rydberg och Theodor
Lindgren. Gruppen är för närvarande på grund av tidsbrist inte så
aktiv, men de har en stående utställning på Bageri & Konditori
Kringlan i Älvsered.
I framtiden skulle Bill gärna vilja ägna mer tid åt konsthantverket.
– Jag har fem-sex skissblock fulla med idéer, men att hinna förverkliga det... Och jag skulle
hemskt gärna vilja ha en ässja, och
kunna smida på riktigt.
Med två grenar i firman är det
fullt upp, men det är något som
passar Bill bra.
– Jag håller på med allt mellan
himmel och jord, men det är det
jag trivs bäst med. Det blir aldrig
tråkigt!

TRIVSELBYGDEN

i tiden

UTSTÄLLNING. Bill har en liten utställning av sina smycken och smidesföremål
på Bills mekaniska, samt på bageriet i byn. – Men jag är bättre på att göra saker
än på att göra reklam för dem, så det sprids mest med mun till mun-metoden.
Och det är egentligen det bästa!
FOTO:KATARINA JOHANSSON

KATARINA JOHANSSON

ELEFANTKROK. En av de mer ovanliga beställningarna Bill fått var en krok
som används vid dressyr av elefanter, som beställdes av Cirkus Maximums
dressör Anton Frank.

CHOPPER FOR LIFE. Bill tillverkar
smycken på beställning, som här en ring
med gravyren ”Chopper for life”.

STENTORN. Bill gör många olika
smidesföremål. Främst trädgårdskonst,
med bland annat fåglar, ljusklot och
stentorn.

Vi finns i ÄLVSERED

Blomboden
Blommor för alla!

Öppet hela sommaren!

Säsongens blommor

Krukor, rosor, buskar, perenner, arrangemang, binderier,
stor sortering sommarplantor och amplar.
VÄLKOMNA till Älvsereds Shoppingcenter!
ÖPPET: Vardagar 10–18 · Lördag 10–16 · Söndag 11–17
TEL: 0325-311 10

d
OL:s Mek. Verksta
mt rep.

Vi har en cirkus i Trivselbygden

sa
Försäljning av bildäck
r och däck.
och underhåll av bila

Vi finns i Kalv!
0325-513 00

Hur arrangerar du din
Mycke´ mer än

Stressgrading

Dansa till

DEESEL
Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

Vi har Kul Glass
och Gott Bröd!

ett dansband!

och lyssna på

ELVIS!

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

Gör ett klipp hos oss...

...och unna dig en skön stund i våra solarier!

materialresa?
Vi har över 30 års branscherfarenhet
av försäljning, installation, service
och underhåll av produkter och
maskinlösningar för
materialtransport,
torkning,
malning
Kinnavägen
2, Älvsered (g:a bensinstationen)
-och blandning.
0325-311
30 • 0706-32 63 32 • www.mandysdiner.se

Hur arrangerar du din
Hur arrangerar du din

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

KRINGLAN
Mårdaklevsv. 4, Älvsered • 0325-310 94 • Vard 9–17, Lörd 9–13

Nu har vi utökat öppettiderna:
Tisdag och Torsdag 10-18
Onsdag 13-20
Fredag 9-13

Hår & Sånt
Hotellvägen, Älvsered
0325-316 16

Telefon 0325-317 00 · www.centramec.com
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Vandringsleden invigs i juni

ÄLVSERED I två år har Projekt

Östdanmark arbetat med
att ta fram en vandringsled i
de historiska gränstrakterna
mellan Sverige och Danmark.
Nu är de klara, och söndag
den 17 juni invigs leden.

– Invigningen kommer att hållas i Ulvanstorp, med invigningstal av Ingela Molander, turistchef i Falkenberg, berättar Torgny
Karlsson, projektledare för Projekt
Östdanmark.
Det blir underhållning med
Kindsnejdens folkdanslag, sånggruppen KAL från Göteborg, och
spelmän från bygden.
– Vi kommer att bjuda på korv
med bröd och fika, och så blir det
en tipspromenad.
Leden går mellan Ulvanstorp,
på vägen mellan Älvsered och
Älekulla, och Hättesten i Ålarp,
mellan Älvsered och Lia. Längs leden finns många historiska platser, som den gamla kyrkogården
från 1300-talet, Ulvanstorps gamla odlingsmarker, samt gränsstenen
Danabäcks sten, med en nära tu-

VISSTE DU ATT?

senårig historia. Den äldsta kända
gränsläggningen mellan Sverige
och Danmark tros ha ägt rum omkring år 1050. Älvsered stavades då
”Eleffessridh”.
– I skrifter från den tiden
som hittats i England står det
att Danabäcks sten skulle vara
ett gränsmärke, berättar Torgny
Karlsson.

Geocaching
I två år har gruppen arbetat med
att göra i ordning vandringsleden,
som är cirka 15 kilometer lång i
sin helhet. Det finns även en mindre runda på cirka fem kilometer.
Längs leden finns stolpar uppsatta, så det ska vara lätt att hitta. Det
kommer även att sättas upp kartor
på några platser längs leden.
– Vi ska också ha geocaching
utmed leden, det kommer under sommaren, berättar Karin
Karlsson i projektgruppen
Projektet finansieras med bidrag
från Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling samt från
Leader Landsbygd Halland.
KATARINA JOHANSSON

Älvsered ger
ut tidning
ÄLVSEREDByarna Älvsered,

Fagered, Källsjö och Ullared medverkar i LISA-projektet, ett EUprojekt för landsbygdsutveckling.
I projektet ingår en tidning, som
delats ut på de fyra orterna med
ojämna mellanrum. Nu tar byalagen själva över utgivningen.
– Vi kommer att komma ut
med sex nummer per år. Det blir
en tidning på åtta sidor, där varje ort har två sidor var. Vi får hjälp
redigering o layout av Lennart
Gunnarsson, Satt & Gjort, som
även gör Inlandsbladet i Ätran, berättar Karin Karlsson, ordförande i
Älvsereds byalag.
Första numret av tidningen med
arbetsnamnet ”Bladet” beräknas
komma ut i september, och nu söker byalagen sponsorer bland ortens företag.

JOBBAR INFÖR INVIGNINGEN. Projektgruppen
samlades en regnig majdag för att märka ut vandringsleden.
FOTO:KATARINA JOHANSSON
FOTNOT Är man intres-

serad av att veta mer om
leden finns information
på www.ostdanmark.
se. På hemsidan kommer även att finnas information på engelska
och tyska.

TAR FRAM
STORSLÄGGAN. Hans
Johansson och
Bengt Bengtsson
sätter upp stolpar
längs leden.

SIGVARD FRANSSONS EL AB

Problem
med elen?
Vi fixar felen!
Tel. 0325-313 10
Mobil: Sigvard 070-638 64 87
Patrik
070-563 53 18
Andreas 070-200 86 45

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered

BOFAST

FLYTTA TILL
VI HAR LÄGENHETER I TRIVSELBYGDEN
KONTAKTA OSS PÅ 0345-408 40

www.bofast.se

Gör ett besök hos
Lantmännen i Älvsered!

Lyckat
Valborgsfirande
ÄLVSEREDI Älvsered har Valborg

Stor sortering
för hus och hem

...bl.a. trädgårdsartiklar, verktyg, värmepellets,
aspenbensin, färg, samt hund och kattmat

firats med fyrverkerier ända sedan
1970-talet. När pyroteknikern
Evald Karlsson flyttade till bygden
gjorde han med sin mångåriga erfarenhet valborgsfyrverkeriet till
ett evenemang som folk färdades
långt ifrån för att få se. Sedan några år är det hans dotterson Jonas
Hultgren som tagit vid. Älvsereds
byalag håller i arrangemanget,
som är kostsamt att arrangera.
Men årets Valborgsfirande blev en
succé, med härligt väder och ett
stort antal besökare.
– Det gick jättebra i år, det
var nästan rekord, säger Karin
Karlsson, ordförande i Älvsereds
byalag.
–Vi fick in mycket pengar på det
frivilliga inträdet, och vi har också
fått sponsring från många företag,
så vi är väldigt tacksamma!

Vi vill vara din lokala skogspartner
- varje fastighet är unik!

TOBIAS ANDREASSON
0739-54 92 57
tobias@maa.se

Välkomna!

LENNY ANDERSSON
0703-19 10 88
lenny@maa.se

Stor efterfrågan på all skogsråvara.
Ring för prisinformation och skogsrådgivning.
Vi skräddarsyr lösningar efter era önskemål.
Mjöshult 105, 311 62 Ullared

Öppet: Vard 7.30–17.30, lör 9.00–13.00 • Tel. 0325–311 08

www.maa.se
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Shoppingcentret har öppnat igen
ÄLVSERED Nu är Älvsereds

Shoppingcenter öppet igen.
Fastighetsägaren Urban
Jagestrand har gjutit nytt liv i
verksamheten i det anrika varuhuset.

– Jag vill att det ska vara en plats
för upplevelseshopping, något som
sticker ut, säger han.
Urban köpte fastigheten vid förra årsskiftet, och började med att
bygga en en bensinstation utanför
varuhuset, något byn saknat sedan
några år tillbaka.
– Det var ett sätt att ge liv åt huset, säger han.
Och efter att det anrika shoppingcentret gick i konkurs i höstas tog han helt sonika och startade upp verksamheten i egen regi.
Butiken, som nyöppnade i mars
i år, är delvis renoverad, de tidigare
heltäckningsmattorna på golven är
borta, och det gamla betonggolvet
har tagits fram och slipats. Butiken
har också ny inredning, och somrigt gröna flaggor utanför signalerar till passerande på väg 154 att
varuhuset är öppet. Och kunderna har redan börjat hitta tillbaka
till varuhuset, som både för egna
varor och fungerar som outlet för
kända dammodemärken.
Logistikverksamhet
Sortimentet består främst av damkläder, men även herrkläder och
andra varor. Senaste tillskottet är
en fyndhörna, med varor av allehanda slag. Ett parti bilvårdsprodukter av ett känt märke finns också i butiken.
– Det tror jag kan locka hit
männen, säger Urban Jagestrand.
Fler planer finns. En soffgrupp
åt herrarna där de kan vänta på
sina klädprovande damer, en gång
kantad av blomkrukor, en renovering av restaurangen, som Urban
också tagit över driften av. En logistikverksamhet på fastighetens
övervåning är också på gång.
– Vi har redan en kund, där vi
ska fungera som mellanlager för
varor som ska säljas på Gekås. Jag
tror vi kan få fler sådana kunder,
vi ligger nära Ullared och kan erbjuda snabba leveranser. Och här
finns bra lagerutrymmen!
Nu jobbar fyra personer i butiksdelen, och tre heltidsanställda
samt två timvikarier sköter restaurangen.
– Och sedan är jag och min
sambo, Prem Phanthum, med och
hjälper till lite överallt där det behövs, säger Urban.
KATARINA JOHANSSON

Glassigt på bageriet

NYSKYLTAT. Med nya skyltar och flaggor visar Urban
Jagestrand för förbipasserande att Älvsereds Shoppingcenter
åter är öppet. 
FOTO:KATARINA JOHANSSON

ÄLVSEREDS SHOPPINGCENTER
HISTORIK: Bolaget är sprunget ur Älvsereds
Postorder, vars moderbolag Västgöta Väfnad
från slutet av 1800-talet drev textiltillverkning i Älvsered. Västgöta Väfnad AB startades 1897 av bröderna Gustav Adolf och
Alexis Gustafsson. 1902 började företaget med postorderförsäljning. Älvsereds
Postorder var innan det upphörde Sveriges
äldsta postorderföretag.
ÄGARE:Urban Jagestrand.
ANSTÄLLDA:Fyra i butiken, och tre i restaurangen, samt två timvikarier.

NYSTART. Personalen har haft fullt upp att fylla den stora butikslokalen med varor sedan nystarten i våras. Främre
raden: Malin Bengtsson, Prem Phanthum och Annika
Wiseby, som arbetar i varuhuset. Bakre raden Alfred
Lindqvist, som arbetar i restaurangen, samt ägaren Urban
Jagestrand. 

ÄLVSERED Sedan tre år tilbaka driver Ingrid Englund (till höger) Bageri

& Konditori Kringlan i Älvsered. Kringlan har varit i drift sedan tidigt
50-tal, och bageriets signum, Älvseredskringlorna, är fortfarande uppskattade bland kunderna.
– Vi gör dem med smör och grädde i degen, och de brukar gå fort åt,
berättar Ingrid.
Ingrids egen favorit är elefantöronen, som består av smördeg, som
rullas med mandelmassa och sedan kavlas ut i rivna nötter och socker.
Elefantöronen är något Ingrid infört sedan hon tog över bageriet.
– De är enkla men goda, säger hon.
En nyhet för sommaren är
att bageriet serverar glass, både
i rån, och som Anna-Karin
Sunnerdahl och Ingrid visar på
bilden, i bägare. En annan nyhet är Kringlans egen maskrosmarmelad, som enligt Ingrid
passar särskilt bra till sommarens grillmat.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

KRINGLOR OCH ELEFANTÖRON.

www.mekopartner.se

Trivselbygdens
UTTAGSAUTOMAT
finns i Överlida

Välkommen!

Han antydde att jag har
knakande drivaxlar*
Ibland blir det missförstånd. Det är lätt hänt när man pratar om bilservice.
Därför förklarar vi på MekoPartner på ett enkelt sätt så att man förstår
utan att behöva vara mekaniker – oavsett om det är drivaxlarna* eller
något annat som behöver repareras.
Välkommen in och serva din bil hos oss. Vill du dela upp betalningen kan
du göra det kostnadsfritt på 4 månader.
Vi ses!

Just nu! MekoPartner basservice från 1.395:‑

Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se · 0325-327 00
Erbjudandet gäller till och med den 23 mars.

VISSTE DU ATT?

Älvseredsfestival
i två dagar
ÄLVSERED2010 arrangerades den

första Älvseredsfestivalen, med ett
stort antal deltagande band, och
med 400 besökare. I år är det dags
igen, och nu har festivalen vuxit
till ett tvådagarsarrangemang. 2425 augusti är dagarna man ska
boka in i almanackan. Arrangerar
gör Älvseredsfestivalens förening,
med ordförande Tom Cocked,
som också var den som tog initiativ till den första festivalen.

Skärande
Skärande
bearbetning
bearbetning
en
elen
te ddel
inte
FFin
ns in
inns
en!!
jagg dden
karr ja
erka
så
lver
tillv
så til
- Egen design av titan och silversmycken -

*En drivaxlel fördelar kraften mellan växellåda och hjul. Slitna och knakande drivaxlar
kan bidra till att man tappar drivning på hjulet.

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT
www.billsmekaniska.se

Ryds
Gård 101,
Älvsered
Vävaregatan
1, Svenljunga
Tel
0325-314
0325-131
00 00
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REPAR FLITIGT. Bandet träffas två gånger i veckan i replokalen i Överlida, trots
att det bara är Erika och Anton som fortfarande bor kvar i byn.
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PÅ SCEN. Desire spelar både på pubar och krogar, samt på privata fester, och tar gärna emot bokningar. På bilden ses
bandet när de gjorde ett bejublat framträdande på Kullaberg i vintras.
FOTO:IDA BENGTSSON

FRAMTID
SHOPP

Desire tävlar i Svensktoppen nästa

ÖVERLIDA Rockbandet Desire

bildades år 2008 i en liten
friggebod. Nu tävlar de i
Svensktoppen nästa med låten ”Last Journey”.

Den 5 juli tävlar Desire på Stora
Torget i Borås, i den första av
fem deltävlingar. 15 bidrag i
Sjuhärad har valts ut, och i år är
det mycket som står på spel i tävlingen. Chansen finns till en plats
på Svensktoppen, men det tävlas också om en plats i nästa års
Melodifestival.
– Det känns jättekul, vi blev
glada när vi kom med, det var
ganska många bidrag, säger Niklas
Mellberg i Desire.

Kompisarna Adam Kullberg,
Anton Trulsson och Johannes
Gabrielsson startade bandet i en
friggebod när de gick i nian. 2009
kom Antons syster Erika Trulsson
med i bandet.
– Jag kom in när de repade och
råkade sjunga med i en låt, säger
hon.
Och på den vägen är det, sedan
dess är Erika bandets sångerska.
2010 kom den femte bandmedlemmen Niklas Mellberg med i
bandet. Samma år kom också första spelningen.
– Vi hade vårt första gig på
Överlida hotell, berättar Adam
Kullberg.
Sedan har det rullat på med
spelningar och talangjakter.

Bland annat deltog bandet i den
stora musiktävlingen Emergenza i
Göteborg i våras. Många deltagande Göteborgsband hade stöttande
anhängare på plats, vilket inte var
fallet för Desire, som ändå lyckades
ta sig till semifinalen. En stark prestation med tanke på att det enbart
var publikröster som avgjorde vilka
band som skulle gå vidare.

Vilken musikstil de spelar är
svårt att beskriva, säger bandet,
men enas om ”melodisk rock”.
Bandmedlemmarna har själva
vitt skild musikmak, med allt från
dödsmetall till soft rock bland favoritgenrerna.
– Jag tror det är en fördel, de
flesta av våra låtar har inslag av olika genrer, säger Niklas Mellberg.

Eget material
Desire spelar både på pubar och
krogar samt på privata fester, och
ta gärna emot bokningar. Bandet
skriver mycket eget material.
– Niklas gör grunden, med text
och musik, sedan utvecklar vi det
tillsammans i bandet, berättar
Erika.

Sätter upp delmål
Texterna är enbart på engelska.
– Jag tycker det är lättare att
skriva på engelska, säger Niklas.
– Och det fångar en bredare publik, säger Erika.
Finns tanken på en internationell karriär?
– Det är klart att man har dröm-

Hotellet satsar på barnfamiljer

DESIRE
MEDLEMMAR: Johannes
Gabrielsson, gitarr, Adam
Kullberg, bas, Niklas
Mellberg, gitarr, Anton
Trulsson, trummor, Erika
Trulsson, sång.
STARTADES: År 2008.
AKTUELLA: Tävlar i
Svensktoppen nästa den
5 juli.
NAMNET DESIRE:
– Vi var tvungna att komma
på ett namn snabbt till vår
första spelning, sedan har
det hängt kvar.

KATARINA JOHANSSON

Vi utför det
mesta inom
entreprenadjobb

ÖVERLIDA I vintras tog Tanios Chidiac, till vänster i bild,

över på Överlida hotell. Till första sommarsäsongen satsar
han och kocken Bo Modigh, till höger, på en sommarbuffé för hela familjen.
– Vi vill att barnfamiljer ska tycka det är bra och prisvärt att
åka hit och äta lunch, säger de.
På hotellet kan man även få fika med hembakt bröd, eller
kanske koppla av en stund i den nya spa-avdelningen.


mar, men vi står med fötterna på
jorden, säger Anton.
– Vi har delmål: Först skriva
egna låtar, och det har vi en hel
del, sedan hitta spelningar och delta i talangjakter, det är där vi är nu.
Sedan är tanken att spela in en skiva, säger Niklas.
Ett av delmålen har bandet
nu uppnått, med deltagandet i
Svensktoppen nästa. Och sedan
ger det sig vad som händer.
– Vi startade det här för att ha
något att göra, och vi ser det som
ett fritidsnöje nu. Men vi lägger
mycket energi på det, och repar två
gånger i veckan. Och det har hänt
mycket om man ser tillbaka ett år!

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Vi ombesörjer även asfaltering

Överlidaljus

Stort sortiment av bl.a.

säsongs- och landskapsljus

Försäljning av grusprodukter,
matjord och barkmull

Butiken med
egen tillverkning!

VISSTE DU ATT?

Överlida
industri- och
hantverksmuseum
ÖVERLIDA Stenig mark, fattigt

och eländigt – det var grogrunden
för flera industrier i Småland och
Västergötland.
På Överlida industri- och hantverksmuseum får man lära sig
mer om hur dessa industrier växte fram.

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
21–22 juli

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

Varmt välkommen!

GRUS & TRANSPORT
Telefon: 0325-320 62 / 070-577 83 73
www.overlidagrus.com

Pensionärer!
Välkomna som medlemmar
i Högvads PRO.
Ring Yngve tel. 0325-322 09
eller Evy tel. 0325-310 50

www.trivselbygden.se
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Plåttak trendigt bland husbyggare

Hyr vårt klubbhus
Toppstugan i Överlida

ÖVERLIDA För två år sedan

För 400 kronor/natt får ni en fullt utrustad stuga,
sängar till 4 personer, uteplatser med en underbar utsikt.
www.overlidaik.se • För bokning ring Centrumboden 0325-32137

ALLT INOM
BRANSCHEN!
Överlida Byggtjänst
070-860 34 80

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

Upptäck möjligheterna
med Svenbo!

tog Jan Karlsson och Reima
Mattila över Överlida Plåt
och allt har flutit på, trots
lågkonjunktur. I lokalerna
som en gång i tiden huserade
Västsveriges största hönseri
finns nu en plåtslagarverkstad där åtta plåtslagare har
sin arbetsplats.

Det har gått bra för Överlida Plåt,
även om det inte byggs lika mycket
som för några år sedan. Men plåttak är i ropet, arkitekter använder
det gärna på nybyggda hus, samtidigt som det är ett populärt alternativ för renoverare. Plåt är inte
bara trendigt, det håller också dubbelt så lång tid som betongpannor
och många lägger gärna några extra kronor för att slippa bekymra
sig för takbyte på 60 år.
– Trots lågkonjunkturen har vi
inte behövt skära ner på personalstyrkan, vi är totalt tolv som arbetar här varav åtta är plåtslagare, berättar Jan.
När Jan och Reima tog över
verksamheten hade den drivits sedan början av 70-talet av Geert
och Lena Petersen.
– Innan de startade var det ett
stort hönseri här, men vad jag vet
var det nedlagt när de förra ägarna
tog över lokalerna.
Mest sysslar man med byggnadsplåtslageri och ventilation,
både för byggmästare och privatpersoner. All plåt är svensktillverkad från Luleå.

ÄGARE. Jan Karlsson och Reima Mattila driver numera Överlida Plåt.
				
FOTO:KRISTIN STÅHLKRANTZ

– Vi vet att det är bra kvalitet
och vi använder samma leverantör,
byter man material ändras färgnyanserna och det finns många nyanser av vitt.
Strejkrisk oroar
I skrivande stund finns dock ett
orosmoment för de båda kompanjonerna, en facklig tvist på central
nivå kan resultera i att verksamheten får ligga nere över sommaren



om det vill sig illa.
– Vi får nya besked varannan
dag och vi hoppas att vi inte tas
ut. För vi vet inte om vi skulle klara av det ekonomiskt eftersom vi
bara drivit företaget i två år, berättar Reima.
– Det är absolut ett allvarligt
stressmoment för oss, det är vår
högsäsong nu.
Jan började som plåtslagare på
företaget för snart 20 år sedan och

VERKSTADEN. I verkstaden, som
förr var ett hönseri, bockas och valsas
plåt för fullt. Allt från fönsterbleck till
ränndalar får rätt form här.

Reimas kompetens som byggnadsrådgivare är ett bra komplement.
Det märks att de trivs med sina
jobb, Jan berättar om friheten i
att varje vecka ha nya projekt, nya
byggen och miljöer att arbeta i.
– Vi kommer nog att köra det
här tåget till pensionen om vi kan,
säger han.
KRISTIN STÅHLKRANTZ

Tel 0325-61 90 90 • www.svenbo.com

TEMAUTSTÄLLNING

ÖVERLIDA CAMPING

FOLKDRÄKTER
Öppet söndagar
10/6–26/8 kl. 14 –17
Stängt midsommardagen

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

Grillkväll & Allsång med
Vålådalens orkester
6/7och 29/8 kl. 18.00

100 platser för husvagnar

Båtar för uthyrning

11 stugor med självhushåll
dusch/toalett

Minigolf

12 enklare stugor

Servicebutik och gatukök

SOMMAR PÅ HOTELLET
öppnar

maren
Restaurang Unvidervåsom
r uteservering!

Vardagar

11.30-14.30 Lunchbuffé........................................ 69:15.00-20.00 Sommar- & familjebuffé........ 99:-

Lördagar & Söndagar
13.00-17.00 Sommarbuffé............................. 149:Varma rätter, olika sorters lax, säsongens
grönsaker m. m. (Barn upp till 12 år 70:-)

Sommarspecial alla dagar

Schnitzel med stekt potatis på husets vis..... 100:inkl. dricka eller öl

Gravad lax med dillstuvad potatis............. 100:inkl. dricka eller öl

Kaffebar m. hembakat kaffebröd
Kanelbullar, chokladtårta, muffins,
hembakad jordjubbstårta m. m.

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

EL TELE DA

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening • 0325-320 79

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

Ulf Aronssons
Bygg AB

Porten med överlägsen kvalité

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

Hotell & SPA
Rum inkl. kontinental frukostbuffé

Sommarerbjudanden
Boka 2 nätter

och tillbringa 2 tim. i vårt minispa m. bastu och bubbelbad

Telefon: 0325-323 00 • www.overlidaplat.se

Medlem av PLR
www.plr.se

• Vi utför allt inom byggnadsplåtslageri och ventilation, både nybyggen och reparationer.
• Projektering och installation av luftbehandlingsanläggningar.

Boka 3 nätter

och få dessutim vår sommarspecialmeny samt
tillgång till vårt minispa alldeles för Er själva i 2 tim.

I sommar kommer
vi
visa sändningar frå att
n
i London samt an OS
or
fotboll- och hockey dna
kv
då även vår ”somm ällar
special” kommer att ser arveras.
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Kindaholm ger ut
gemensam turistbroschyr

Kindaholm Kindaholm

NATURligtvis. Så heter den
nya turistbroschyren, där
Kindaholms fyra byar gått
samman för att marknadsföra
sin bygd.

Att det står natur med stora bokstäver i titeln är, om man så får
säga, naturligt. Den vackra naturen i Håcksvik, Kalv, Mårdaklev
och Östra Frölunda är ett argument för att locka turister till bygden.
Här finns också mycket att
se, som bonadsmålningarna i
Klockaregården (Håcksvik), bokskogen Kalvs Krona (Kalv), Klevs
gästgiveri och hembygdsgård
(Mårdaklev), en av Sveriges äldsta stenbroar (Östra Frölunda), och
mycket, mycket mer. I broschyren
finns tips om alla dessa sevärdheter,
samt om matställen, boende och
aktiviteter i bygden.
Kindaholm är en bygd med
anor, vilket märks i broschyren.
– Den historiska biten här är
enorm, med bland annat bronsåldersgravar, järnåldersgravar, och allt som minner om de
dansk-svenska krigen, säger Klaes
Andersson, som tagit de flesta av
bilderna till broschyren.
Samarbete viktigt
Byalagen på de fyra orterna har
hjälpts åt med broschyren, som

kunnat bekostas med hjälp av ett
bidrag från Leader Sjuhärad .
– Varje by har fått välja ut vilka objekt de vill ha med, men allt
har ju inte fått plats. Broschyren är
mest tänkt för att väcka intresse,
säger Carin Mathiasson, en i gruppen som arbetat med att ta fram
broschyren.
Håcksvik har sedan tidigare en
egen broschyr, som mer detaljerat
berättar om vad som finns i byn.
– Men på många kartor finns
inte Håcksvik och Kalv med. Då
hjälper det inte om man har en fin
broschyr, om ingen hittar dit.
Det är viktigt med samarbete för
små orter, säger Carin Mathiasson.
– Tillsammans kan vi erbjuda
både mat, boende och aktiviteter.
Här finns bland annat fina cykelrundor som går genom alla byarna,
många sjöar att fiska i, och vackra
kanotleder.
– Och något som är unikt för
den här bygden är att du kan höra
tystnaden, säger Klaes Andersson.
Broschyren har till att börja med
tryckts upp i 1 000 exemplar. Den
kommer att finnas på olika ställen i bygden, samt på turistbyråerna i Svenljunga, Falkenberg och
Ullared och på Fegens turistcenter.
– Den ska finnas på ställen dit
folk redan hittat, så att de hittar
hit!
Katarina Johansson

Kyrkliga
rariteter i
Håcksvik

Här hittar du broschyren
Håcksvik: Siggebergs loppis, Påarps gård.
Kalv: Kalvsjögården.
Mårdaklev: Klefs gästgiveri.
Östra Frölunda: Ulfshed
Falkenberg: Turistbyrån.
Fegen: Fegens Turistcenter.
Svenljunga: Turistbyrån.
Ullared: Gekås Turistinformation.
På nätet: w ww.visitsweden.com , samt www.kindaholm.org
Där finns broschyren även översatt till holländska.
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HÅCKSVIKS TAXI

Fyrklöver. De fyra byarna i Kindaholm visas i en fyrklöver på
omslaget till turistbroschyren. – Det betyder ju tur att komma hit,
säger Carin Mathiasson, en i gruppen som tagit fram broschyren.

Foto:DS Tryck

håcksvik Utvändigt ser kanske Håcksviks kyrka ut som
1800-tals landsortskyrkor
gör mest, men låt inte skenet
bedra, invändigt finns många
rariteter.

Inne i kyrkan finns föremål från
1100-talet fram till idag.
Äldst är dopfunten av sandsten och av senaste datum är ljusbäraren tillverkad av smeden Leif
Forsberg från Håcksvik.
Mest iögonenfallande är den
gamla altartavlan. Ett praktfullt
träsnideri från 1727. Den passade
inte in i den nya kyrkans nyklassiska stil, utan stoppades undan på
tornvinden. 1927 kom den heders
igen och placerades vid ingången
till sakristian, för att 1941 få sin
nuvarande placering mitt i kyrkan
med dopfunten framför.
På motsatta väggen hänger tre
ståtliga vapensköldar, tillhörande
ätterna Hultengren, Silfversverd

och Kuylenstierna. Säteriet
Källhult ägdes under ett antal år
av medlemmar av dessa släkter.
En av två i hela landet
På den gamla altartavlans tidigare
plats vid sakristians ingång, hänger idag kyrkans allra främsta raritet.En tavla till 100-årsminnet av
Uppsala möte 1593, där reformationen och den lutherska läran slogs fast. På många håll i landet var reformationen, fortfarande
efter 100 år, inte särskilt populär
och minnestavlorna hanterades
därefter. Enligt uppgift finns bara
två bevarande i hela landet, varav
den ena alltså hänger i Håcksviks
kyrka.
Kyrkan är öppen varje söndag eftermiddag, samtidigt som
Klockaregården, under juli och
augusti.
ann-louise kjellner

Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KLOCKAREGÅRDEN

Mellan skolan och kyrkan med de unika
bonadsmålningarna.

HÅCKSVIKS KYRKA

Öppet söndagar 1/7 – 12/8 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 8/7, 22/7, 5/8
kl. 13–16.
Övrig tid ring 0325-520 30

OLOFSBYGGET
Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering
söndagar 24/6 – 12/8 kl. 14–17

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

unik minnestavla. Till 100-årsminnet av Uppsala möte 1593.

Foto: viavinga

Gamla Altartavlan. Altartavlan från 1727 är ett praktfullt och iögonenfallande träsnideri

Välkommen till en bra

Vacker natur • Rikt boende • Föreningsliv • Sunt före
Holsljunga
byalag
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

Håcksviks
byalag

Kalvs
byalag

Håcksviks byalag arbetar
för sammanhållning
och trivsel genom:
Familjefestligheter
Skötsel av centrum
Tidningen Håcksviks Allehanda
Välkomnar nyinflyttade
Siggebergs loppis

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 jobbar för en positiv
utveckling av bygden genom att
arbeta med:
Vision 500
Samarbete i Kindaholm
Marknadsföring
www.hacksvik.se
Inflyttning/Bostäder
Skola m.m.
Kontaktperson :
Christian Bengtsson
Tel. 070-301 59 05
krille.b@telia.com

Vi är engagerade i den årliga återkommande Kalvfestivalen för nutida
konstmusik, i år 10-12 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

Mjöbäcks
byalag
Mjöbäcks Byalag –
något för alla åldrar
Vi arbetar för ett
trivsamt Mjöbäck:
Vi för en aktiv dialog med byinvånare
och kommunen
Skötsel 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 28/5 – Desire,
måndag den 11/6 –
Stefan Gerhardsson
söndag 23/9 – Musikkryzz med Stefan
Gerhardsson
Julbazar i bygdegården 1:a advent

Mårdaklevs
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!
Byalaget är ett språkrör som bevakar byns olika intressen och stöttar
föreningar.
Kontaktperson:
Carl-Johan Andersson
0736-42 82 68

www.mjobacksbyalag.se

www.trivsel

EVENEMANGSKA
MAJ
MÅNDAG 28 MAJ
Mjöbäck 19.00 Allsång på
Hagalunds festplats med
Henrikssons orkester. Inträde 50:-.
Arr: Mjöbäcks byalag
Älekulla 19.00 Fotboll på
Äbyvallen. Torestorp/Älekulla FF–
Hemsjö.

JUNI

Högvads BK– Tranemo IF.

LÖRDAG 9 JUNI
Älekulla 15.00 Fotboll på
Svansjövallen. Torestorp/Älekulla
FF– IFK Örby.

SÖNDAG 10 JUNI
Holsljunga 14.00
Holsljungatrampet. Goldcity.
Öxabäck 16.00 Friluftsgudstjänst i
Minneslunden.
Arr. Öxabäcks hembygdsförening

FREDAG 1 JUNI

MÅNDAG 11 JUNI

Öxabäck 19.00 Fotboll på Hagavallen.
Öxabäck IF–Kinnahults IF.

Mjöbäck 19.00 Allsång på
Hagalunds festplats med
Henrikssons orkester. Gästartist:
Stefan Gerhardsson. Inträde 50:-.
Arr: Mjöbäcks byalag

ONSDAG 6 JUNI
Holsljunga 14.00 Kakbuffé och
tipspromenad på Goldcity.
Håcksvik 16.00
Nationaldagsfirande med allsång vid
Siggebergsloppisen.
Mjöbäck 15.00 Promenad till
Styrkunga. Samling vid Mjöbäcks
skola. Medtag kaffekorg.
Arr: Mjöbäcks hembygdsförening

ONSDAG 13 JUNI
Öxabäck 19.00 Fotboll på
Hagavallen. Öxabäck IF–Viskafors IF.

LÖRDAG 16 JUNI

Älekulla 15.00 Nationaldagsfirande
med musikgudstjänst i Älekulla kyrka. Vi tågar till hembygdsgården.
Medtag kaffekorg.
Arr: Älekulla hembygdsförening

Kalv 10.00–11.00 Start för motionscykelloppet Kalvsjön runt. Start vid
församlingshemmet i Kalv. Startkort
40 kr. Utlottning på startkorten.
Halvvägs på rundan finns möjlighet att köpa korv med bröd, dricka,
kaffe, m.m.
Arr: Kalvsjöholms IF

TORDAG 7 JUNI

MÅNDAG 18 JUNI

Holsljunga 19.00 Fotboll på Stråvi.

Älekulla 19.00 Fotboll på

Svansjövallen. Torestorp/Älekulla
FF– Töllsjö.

Öxabäck 19.00 Fotboll på Hagavallen.
Öxabäck IF–Rävlanda AIS.

Överlida 19.00 Fotboll på Hallevi.
Högvads BK– Hössna IF.

FREDAG 29 JUNI

FREDAG 22 JUNI
Holsljunga Traditionellt midsommarfirande vid Högelycke. Kl. 10.00
klär vi midsommarstången och kl.
14.00 börjar firandet.
Arr. Holsljunga byalag
Håcksvik 15.00 Midsommarfirande
vid Siggebergsloppis.
Mårdaklev 14.30 Midsommarfest
vid hembygdsgården. Dans kring
stången, skämtlekar, tipspromenad m.m.
Arr: Mjöbäcks naturskyddsförening
Älekulla 17.00 Midsommarfirande
i hembygdsgården. 10.00 klär vi
stången. Tipspromenad, lotterier
och pilkastning.
Arr: Älekulla naturskyddsförening

LÖRDAG 23 JUNI
Östra Frölunda 14.00
Midsommarfirande vid församlingshemmet.
Arr: Östra Frölunda
hembygdsförening

Holsljunga 18.00 Pubquizz (musik)
på Goldcity.

LÖRDAG 30 JUNI
Holsljunga 13.00 Loppis på
Goldcity.
Överlida 18.00 Allsångskväll med
Vålådalens orkester.
Arr. Överlida Hembygdsförening
Mårdaklev 14.00 Utflykt i 6:e
rote (Hyndarp, Näset, Lockhult...).
Samling vid Klev för samåkning.
Kaffekorg.
Arr: Mårdaklevs
naturskyddsförening

JULI
SÖNDAG 1 JULI
Mjöbäck 15.00 Friluftsgudstjänst i
hembygdsgården Tokabo.
Arr: Mjöbäcks hembygdsförening

MÅNDAG 2 JULI
Överlida 19.00 Fotboll på Hallevi.
Högvads BK– Mariedals IK.

SÖNDAG 24 JUNI

FREDAG 6 JULI

Holsljunga 14.00 Tipspromenad på
Goldcity.

Öxabäck 19.00 Fotboll på
Hagavallen. Öxabäck IF–Fritsla IF.

ONSDAG 27 JUNI

LÖRDAG 7 JULI

Älekulla 14.00 Byfest på grusplanen. Boule, korvförsäljning.
Arr: Älekulla byalag
Överlida Sommardagen vid Näset.
Mer information kommer på separata anslag.
Arr: Överlida byalag

SÖNDAG 8 JULI

Ekomuseets dag. Öppet hus i
hembygdsgården, Klev.
Arr: Mårdaklevs
naturskyddsförening

FREDAG 27 JULI
Holsljunga 18.00 Pubquizz (musik)
på Goldcity.

Håcksvik 14.00–17.00 Utställning
på Olofsbygget.
Arr: Håcksviks hembygdsförening

LÖRDAG 28 JULI

SÖNDAG 15 JULI

SÖNDAG 29 JULI

Holsljunga 14.00 Tipspromenad på
Goldcity.

LÖRDAG 21 JULI
Holsljunga Ekomuseets dag i Gräne
gruva med geologivandring.
Arr. Holsljunga byalag
Mårdaklev 12.00–17.00
Ekomuseets dag. Öppet hus i
hembygdsgården, Klev.
Arr: Mårdaklevs
naturskyddsförening

SÖNDAG 22 JULI
Holsljunga Ekomuseets dag i Gräne
gruva med geologivandring.
Arr. Holsljunga byalag
Håcksvik Ekomuseets dag. 14.00–
17.00 Olofsbygget kaffeservering.
Klockaregården och kyrkan öppna
14.00–16.00. Kvarnagården öppen
13.00–16.00.
Mårdaklev 12.00–17.00

Holsljunga 13.00 Loppis på
Goldcity.

Mårdaklev 14.00 Friluftsgudstjänst
vid hembygdsgården. Kyrkkaffe.
Arr. Mårdaklevs
naturskyddsförening
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Håcksvik 14.00
Kyrkogårdsvandring. Samling på
kyrkogården.
Arr. Håcksviks hembygdsförening.

L

AUGUSTI

L

LÖRDAG 4 AUGUSTI
Kindaholm Bygdefest i Kindaholm.
Håcksvik, Kalv, Mårdaklev och Östra
Frölunda firar bygdefest vid bygdegården i Håcksvik med olika sorters
musik, dans och trivsel.
www.kindaholm.org

SÖNDAG 5 AUGUSTI
Östra Frölunda 12.00–16.00
Hembygdsstugans dag i Hulkeshult.
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a bit av Västergötland!

etagande • Kommunikationer • Årliga arrangemang
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 7/7,
Rotekamp sista lördagen 
i augusti, julpromenad.
Kontaktperson:
Lars-Håkan Hansson
0320-501 62
0703-36 98 06
larshakan63@hotmail.com

Östra
Frölunda

Älvsereds
byalag
Valborgsmässofirande med
fyrverkeri, vårtal och brasa.
Planerar en vandringsled
Byalaget stödjer följande
aktiviteter:
Midsommarfirande
Årliga Tomtepromenaden i
december.
Luciafirande

Kontaktperson:
Karin Karlsson
0325-312 41

byalag

Vi arbetar för att framhäva Östra
Frölunda som ett trevligt och
givande ställe att leva och turista
i. Tillsammans med övriga byalag
i Kindaholm har vi varit på emigrantmässa i Holland samt gett ut
en gemensam turistbroschyr för
att visa upp vår vackra bygd – se
kindaholm.org.
Tillsammans arrangerar vi en stor
Kindaholmsfest den 4/8 dit vi
bjöd in alla besökare i vår monter
på emigrantmässan. Vi försöker
också påverka våra politiker att
bevara våra skolor och förbättra
våra vägar.

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
samhälls frågor 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.

Kontaktperson:
Per Johansson
0325-301 69

Besök oss på
www.overlidabyalag.se.
Välkommen till
Överlidadagen vid Näset 7 juli

ALENDERN 2012
Arr. Holsljunga byalag och
Holsljunga idrottsförening.

Öxabäck 19.00 Fotboll på
Hagavallen. Öxabäck IF–Ubbhults IF.

TISDAG 7 AUGUSTI

MÅNDAG 20 AUGUSTI

FREDAG 31 AUGUSTI

Mjöbäck 18.00 Kyrkogårdsvandring
Mjöbäcks kyrka.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening

Överlida 18.30 Fotboll på Hallevi.
Högvads BK– Ljungsarps IF.

Älekulla 18.15 Fotboll på
Svansjövallen. Torestorp/Älekulla
FF– Hedared.

ONSDAG 8 AUGUSTI

ONSDAG 22 AUGUSTI

FREDAG 28 SEPTEMBER

SÖNDAG 11 NOVEMBER

Öxabäck 19.00 Fotboll på
Hagavallen. Öxabäck IF–Hajoms IF.

Överlida Hantverksmässa på
Långehall.
Arr: Överlida hembygdsförening

LÖRDAG 29 SEPTEMBER
Älekulla 15.00 Fotboll på
Äbyvallen. Torestorp/Älekulla FF–
Skene.

Öxabäck 18.45 Fotboll på
Hagavallen. Öxabäck IF–Horreds IF.

SEPTEMBER

SÖNDAG 30 SEPTEMBER

FREDAG 24 AUGUSTI

LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Holsljunga 18.00 Pubquizz (musik)
på Goldcity.

Holsljunga 15.00 Fotboll på Stråvi.
Öxabäck IF–Rångedala IK.

Holsljunga 15.00 Fotboll på STråvi.
Öxabäck IF–Södra Vings IF.

Älekulla 19.00 Fotboll på
Äbyvallen. Torestorp/Älekulla FF–
Hyssna.

LÖRDAG 25 AUGUSTI

LÖRDAG 15 SEPTEMBER

Holsljunga 13.00 Loppis på
Goldcity.

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Älekulla 12.00 Rotekamp. Anmälan
till Hans-Ulrik Göransson,
0320-510 04.

Älekulla 15.00 Fotboll på
Äbyvallen. Torestorp/Älekulla FF–
Sätila.

Holsljunga 18.00–20.00 Tårtstuga
på Högelycke. Utställning av brölopsforton och bröllopskläder.
Arr. Holsljunga byalag

FREDAG 10 AUGUSTI

Öxabäck 9.00 Slåttergille på torpet
Långås.
Arr. Öxabäcks hembygdsförening

LÖRDAG 18 AUGUSTI

Älekulla 15.00 Fotboll på
Äbyvallen. Torestorp/Älekulla FF–
SK Mjörn.

SÖNDAG 19 AUGUSTI

Holsljunga 14.00 Tipspromenad på
Goldcity.

TISDAG 21 AUGUSTI

Holsljunga 19.00 Allsång med
Marie Arturén. Stråvi. Inträde, kaffeservering.

Överlida Cykelfesten. Mer infomration kommer i brevlådan.
Arr: Överlida byalag

SÖNDAG 26 AUGUSTI
Håcksvik 14.00 Håcksviksutflykt
till diverser servärdheter i Håcksvik.
Samling vid Olofsbygget.
Arr. Håcksviks hembygdsförening.
Överlida 18.00 Avslutning på sommarutställningen med grillfest och
allsång.
Arr: Överlida hembygdsförening

ONSDAG 30 AUGUSTI

Öxabäck 15.00 Fotboll på
Hagavallen. Öxabäck IF–IF Olsfors.

LÖRDAG 16 SEPTEMBER
Överlida 16.00 Fotboll på Hallevi.
Öxabäck IF–Dalsjöfors GOIF.

SÖNDAG 23 SEPTEMBER
Mjöbäck 16.00 Musikkryzz med
Stefan Gerhardsson och Lennart
Palm(z). OBS! Förköp. Anmäl genom
att sätta in 200:-/vuxen och 50:-/
barn till bg 5818-0571 senast den
10 sept. Glöm inte ange namn och
telefonnummer.
Arr: Mjöbäcks byalag och Mjöbäcks
bygdegårdsförening

Håcksvik 15.00 Bazar i bygdegården. Underhållning, servering, tombola och auktion.
Arr. Håcksviks Röda Korskrets.

OKTOBER
LÖRDAG 20 OKTOBER
Älekulla Skållareds Marten.

SÖNDAG 21 OKTOBER
Östra Frölunda 14.00 Vid brasan.
Sven H G Lagerström berättar om
knallarna och deras språk ”månsing”
i Hulkeshult.
Arr: Östra Frölunda
hembygdsförening

NOVEMBER
Överlida Skoj & Ploj. mer info kommer senare i höst.
Arr: Högvads BK

• Vi arbetar med detaljplanändring gällande en framtida
affärstomt på Öxabäcks
Stom 1:42
• Bykampen: En trevlig
familjedag i samarbete mellan
Bygdelaget och Bygdegårdsföreningen.
• Vår fina natur ska inte omvandlas till ett industrilandskap
med vindkraft.
• Vi försöker få till stånd en
ändring av hastighetsbestämmelserna genom byn.
• Grannsamverkan: Måndagen
den 18 juni kommer vi att
tillsammans med Studiefrämjandet hålla ett möte ang.
Grannsamverkan.
Kontaktperson: Bengt Bengtsson
0320-560 34

lbygden.se

Arr: Östra Frölunda
hembygdsförening

Öxabäcks
bygdelag

FREDAG 16 NOVEMBER
Öxabäck 19.00 Filmkväll i bygdegården.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening

DECEMBER
SÖNDAG 2 DECEMBER
Mjöbäck 15.00 Julbazar i
Mjöbäcksgården. Lotterier och besök av tomten.
Arr: Mjöbäcks byalag och Mjöbäcks
bygdegårdsförening
Älekulla 16.30 Tomtepromenad vid
bygdegården.
Arr: Älekulla bygdegårdsförening
Öxabäck Adventspromenad. Mer
info senare.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening

SÖNDAG 16 DECEMBER
Öxabäck 10.00–11.00 Jul på
Långås.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening

MÅNDAG 31 DECEMBER
Överlida Vinterträff vid Näset. Alla
välkomna!

EVENEMANGSSOMMAR 2012

Håcksvik

Siggebergsloppisen öppen
under juni, juli och augusti:
Tisdagar 17.00–19.00
Lördagar 10.00–14.00
Söndagar 14.00–17.00
Arr: Håcksviks byalag
Olofsbygget kaffeservering
14.00–17.00
Klockaregården och kyrkan
öppna 14.00–16.00.
Söndagar 24/6 – 12/8.
Kvarnagården 13.00–16.00
(8/7, 22/7, 5/8)
Arr: Håcksviks
hembygdsförening

Mjöbäck

Sommarcafé i hembygdsgården Tokabo. Servering, utst
ällning och lotterier. Visning av
samlingarna.
Onsdagar i juli 18.00–20.00
Arr: Mjöbäcks
hembygdsförening

Mårdaklev

Hembygdsgården har öpp
et
Sön. 20/5–1/7 14.00–17.
00
5/7, 12/8 14.00–17.00
Dagl. 2/7–4/8 12.00–17.
00
Vi visar gärna även annan
tid efter överenskommelse
:
0325-500 88
Arr: Mårdaklevs
Naturskyddsförening

Överlida

Överlida museum är öppet

söndagar 10 juni – 26
augusti, kl. 14.00–17.00.
Arr: Överlida
hembygdsförening

Östra Frölunda

Magnussons affär 100 år.
Utställning från All Helgona
till jul på Ulfshed.
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Håcksvik 500

FRAMTIDSHOPP

Visionsgruppen tar sikte på år 2020
HÅCKSVIK Förra året skapades
ett tydligt mål för Håcksviks
framtid. År 2020 ska samhället ha 500 invånare, mot dagens 380.

Och hur lång tid det tar till
Holland, det vet de. I mitten
av februari deltog alla byarna i
Kindaholm i emigrantmässan där.
Resultatet så här långt ser lovande ut med intresserade som vaSusanne Elofsson, Jeroen van rit och tittat på både villa och läNijkerken och Anna-Lena genheter.
– Många holländare gillar
Johansson är tre av initiativtagarna till visionsgruppen ”Håcksvik Värmland, precis som jag gjor500” men de är också tre håcks- de, men Värmland ligger för
viksbor som har en hel del att jäm- långt bort och Håcksvik är som
Värmland med
föra med.
sina skogar och
Susanne är
alla sjöarna.
född och uppHär finns otrovuxen på orten,
ligt många fina
men har arbebåde bad- och
tat som sjuksköfiskesjöar, säger
terska runt om i
Jeroen.
världen i många
Resan till
år, bland anemigrantmäsnat för Läkare
san har ockutan gränser.
så resulterat i
Att ha någon
ett ökat samarannan plats än
bete mellan de
Håcksvik som
olika orterna
sin bas är otänki Kindaholm,
bart för henne!
SUSANNE ELOFSSON
som den 4 auJeroen flytgusti ställer till
tade med sin
med en stor bygfamilj från
Holland till Håcksvik för fem år defest i Håcksviks bygdegård.
sedan. Ett beslut ingen i familjen
Gjort mycket redan
ångrat för en dag.
– Friheten, lugnet, den mänskli- Annat som visionsgruppen redan
ga värmen, gemenskapen och för- åstadkommit är nytt kök i bygdestås platsen, säger Jeroen och fort- gården, skid- och löparspåret är
röjt, ridbanan har fått elektricitet,
sätter:
– I Holland kände jag inte ens loppisförsäljningen med turistinmin granne, här känner jag hela formation har dragit igång och
öppettiderna har ökats, cyklar och
byn och lite till!
Anna-Lena är från Halmstad, kanoter finns att hyra, det servemen flyttade till Håcksvik för kär- ras sopplunch i församlingshemmet och - ja, listan kan göras lång!
lekens skull år 2006.
– Vi har möte en gång i måna– Här trivs jag som fisken i vattnet och vill inte vara någon annan- den och brukar vara runt 40 personer. Vi pratar om vad som hänt
stans.
och vad som ska hända. Vad är
Emigrantmässa i Holland
det håcksviksborna vill ha? säger
I det här sällskapet räcker det att Susanne och menar att för framsäga Håcksvik och framtid i sam- tiden finns det inga självklarheter.
– Vi vuxna måste hissa flaggan
ma mening, så går samtalet inte
och se oss omkring, skapa nya värlängre att hejda.
– Det är i nuet man påver- deringar och se saker från en omkar framtiden, säger Susanne och vänt perspektiv. Se hur värdefullt
livet vi har på landsbygen är.
Jeroen fyller i:
Jeroen nickar instämmande och
– Det är värt att engagera sig,
att jobba för en bättre framtid i skrattar:
– Det kan tyckas fattigt att vi
byn, man får så mycket tillbaka.
– Och Håcksvik ligger så him- inte har en affär, men det tar lika
la centralt, fast många säger tvärt- lång tid att springa och handla
om, säger Anna-Lena och räk- varje dag, som för oss att åka och
nar upp, tre mil till Gislaved, handla rejält en gång i veckan.
– Vi har inga färdiga lösningar
Smålandsstenar, Tranemo och
Svenljunga, en dryg timmas för framtiden, vi går på tron och
resa till Landvetter, fem timmar försöker ta vara på alla de idéer
till Köpenhamn och en dag till som människorna här har.
ANN-LOUISE KJELLNER
Holland.

VI VUXNA
MÅSTE
HISSA
FLAGGAN
OCH SE
OSS
OMKRING.

SAMLINGSPUNKTEN. Siggesberg, den gamla butiken, har blivit loppis och turistinformation. Fr v Susanne Elofsson, Jeroen van
Nijkerken och Anna-Lena Johansson.
FOTO: VIAVINGA

Enkäten

Vad är det första du saknar när du inte är hemma i Håcksvik?

ANNA-LENA JOHANSSON:
– Siggesberg och gemenskapen där,
jobba med något, ta en kopp kaffe,
prata bort en stund.

JEROEN VAN NIJKERKEN

SUSANNE ELOFSSON

– Värmen, den sociala värmen och
gemenskapen.

– Att bara få vara.

Anders och Pernilla
årets entreprenörer 2011
P ÅARP  I mitten av maj ut-

INSPIRATON. Den väggmålade Håcksvikskartan inspirerar till
både idéer och utflykter.

LOPPISFYND. Kaffestund som på mormors tid.

sågs Årets entreprenör 2011 i
Svenljunga kommun. Den hedersamma titeln tilldelades i år Anders
och Pernilla Mårtensson, som driver framgångsrika Påarps gård utanför Håcksvik.
Den vackert belägna gården,
som är Anders fädernesgård, har i
Anders och Pernillas händer förvandlats till en modern konferensoch hotellanläggning, men utan
att ge avkall på den lantliga idyllen och familjära närheten. Här
kan man hålla sin konferens, gå
på äventyrsvandring, fiska, cyk-

la, paddla kanot, hyra stuga, campa, fira födelsedag och bröllop eller bara koppla av.
– Man kan komma hit och ta
en kopp kaffe en solig eftermiddag,
eller boka ett större evenemang, vi
är öppna för allt, säger Anders och
lägger till att nu sommartid har
man också öppet dagligen.
– Och för den som vill sova över
kan det ju vara bra att veta att restaurangen är öppen för våra nattgäster, även om det bara är en person.
Så talar sanna entreprenörer!
FOTO: VIAVINGA
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dåtida gravplats. Hur Kummeluddens gravfält såg ut under
järnåldern vet ingen. Klaes Andersson låter sin medeltida mantel
och huvudbonad hjälpa fantasin på traven.
Foto: viavinga
sista måltiden. Kristina Svensson guidar gärna i målningarnas berättelser. Här visar hon särskilt på lärjungen till vänster om Jesus där
bonadsmålaren Sven Erlandsson målat in sig själv.
Foto: viavinga

Håcksvik/kalv Bokarnas löv-

Bonadsskatten i
Klockaregården

håcksvik I den gamla klock-

aregården från mitten av
1800-talet ryms en unik skatt
i form av 33 handmålade,
väggfasta bonader.

Bonaderna är målade av bonadsmålaren Sven Erlandsson
från grannbyn Östra Frölunda.
Motiven är bibliska och berättar
historien från skapelsens Eva och
Adam till domedagen - och faktiskt en bit till.
Målningarna gjordes 1848,

men tapetserades senare över och
det var först 1943 som målningarna upptäcktes igen.
Bonadsmålningar var vanliga
hos allmogen under 1750-1850-talen, men oftast målades de på väv
och sattes endast upp vid högtider.
Varför det nygifta paret, som flyttade in i Klockaregården, lät måla
så många i salen på andra våning
och på papper direkt på väggen, är
det ingen som vet, men en rik bonadsskatt skapade de, till stolthet
för alla håcksviksbor och till glädje

verk breder stundtals ut sig
som ett tak över de 35 fornlämningarna och prasslar lätt
för vinden, ackompanjerade
av vågornas skvalp mot stranden.

Kummeludden är vidunderligt
vacker med sina bokträd och forntida rösen - och tystnaden. Här på
udden, alldeles intill Gammalsjö
gård, på vägen mellan Kalv och
Håcksvik, är man långt från trafikerade allfartsvägar. Här får besökaren vara ensam med naturen och ensam med sina tankar.
Kanske fundera kring de människor som en gång för mycket länge
sedan valde denna plats som sista
vila för sina anhöriga.

för många, många besökare.
Klockaregården är öppen varje söndag eftermiddag under juli-augusti. Då finns kunniga
Kristina Svensson, eller någon av
hennes lika duktiga kollegor, på
plats och Kristina låter också hälsa att, bara hon eller någon av de
andra är hemma, visar de gärna
Klockaregården även under andra tider.
ann-louise kjellner

En plats för stillhet

kristi himmelsfärd.

Bebott sedan järnåldern
Klaes Andersson från Håcksviks
hembygdsförening är vår ciceron
på gravfältet, som är en av hans favoritplatser i bygden.

– Det är en fantastisk känsla att
gå runt här på udden och tänka på
att människor bott och verkat här
ända sedan järnåldern, kanske i
över 2 000 år!
Vid den tiden, berättar Klaes,
var det också vanligt att man
brände kvarlevorna av sina döda
och begravde de brända benen
i ett lerkärl eller träask. En uppgift som stödjer en sådan teori är
att den grav som öppnades i mitten av 1800-talet inte innehöll något gravmaterial. Vad platsen, med
sina många gravar, däremot helt säkert berättar, är att det funnits bofasta människor här.
Men för Klaes är det platsen som sådan som är viktigast.
Skönheten, stillheten och tystnaden.
– Hör! Det är bara trädsuset och
vågorna som hörs. Tänk att packa
upp sin picknick-korg och sitta
här, se ut över sjön och bara njuta!
ann-louise kjellner

Gemensamma krafter
byggde ny idrottshall

håcksvik Ortens största fö-

och Johan.

– Vi hade möjlighet och medel att ställa upp med kostnaden för
själva skalet till hallen och tyckte att vi ville göra det för samhället och framför allt för barnen
och ungdomarna, säger Gustav
Aronsson, som tillsammans med
sin bror Johan, äger Ajab Smide
AB.
Gustav är själv mycket idrottsintresserad och menar att det också bidragit till företagets satsning.
– Det gjorde ont i mig när jag
såg vilka begränsade möjligheter
våra barn har i sin lilla gympasal,
jämfört med dem som bor i större orter.
Men det finns fler anledningar
både för företaget och för Gustav

Investering för framtiden
– Vi är uppvuxna här och tagit
över företaget efter vår far och har
för avsikt att fortsätta verka här, då
känns det bra att kunna ge något
positivt till samhället. Sedan tänker vi naturligtvis även mera långsiktigt, vi kommer att behöva arbetskraft. Kanske kan idrottshallen
bli en samlingspunkt för ungdomarna och bidra till att några stannar kvar på orten.
När det gäller arbetstillfällen,
tror Gustav också att utbyggnaden
av fibernät kan ha en positiv inverkan för små orter som Håcksvik.
– Möjligheterna ökar att både
arbeta på distans och att driva
verksamhet här.
Få fler att tro på framtiden i
Håcksvik, precis som Ajab gör,
där man nu byggt en ny infart för
att få en effektivare intern logistik,
men också förberett mark för en
den tänkta utbyggnaden på cirka

retag, Ajab, bekostade ”skalet” och 30-talet frivilliga
ställde upp med massor av
arbetstimmar och hantverkskunnande. I juni är den nya
idrottshallen klar.

1 700 kvadratmeter för produktion och lageryta.
– Fast först behöver vi sälja mera
av den stenkross som blev när vi
beredde marken, men vi har ingen brådska. Behovet av nya lokaler är inte akut.
ann-louise kjellner

Fakta om ajab
produktion: Portar, dörrar, grindar, trappor och jordankare.
omsättning: 46 miljoner
kronor 2011.
antal anställda: 31.
säljmarknader:
Sverige, Norge, Finland.
grundat: 1984 av Arne
Aronsson och de första åren
tillsammans med en kompanjon. 1996 tog sönerna
Gustav och Johan över.

nya idrottshallen. 36 x 15 meter splitter ny idrottshall med generösa utrymmen för omklädning
och förråd. Håcksviks idrottsförening kommer att svara för driften.
Foto: viavinga

Det känns bra att
kunna ge något
positivt till samhället.

Gustav Aronsson
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Mycket på
gång på logen
KALV Musikkvällar med buffé,

ölprovning, historiska föredrag, guidning och paketerbjudanden. Bengt-Åke
Carlsson på Backa Loge bjuder på ett fullspäckat program i sommar.

– Jag är nöjd med programmet,
och har fått mycket positiva reaktioner, säger Bengt-Åke Carlsson.
Och det är flera välkända namn som syns på programmet för logens musikaftnar: Finn
Zetterholm, Evert Ljusberg och så
bygdens son Krister Classon, med
nya bandet Rymdklang. Vid den
spelningen bjuder Krister Classon
även på en musikquiz.
– Jag var ute i god tid med
att boka in artisterna, så det var
inga problem att få dem att komma. Fast jag hade velat ha hit Lill
Lindfors också, men hon var för
upptagen, berättar Bengt-Åke.
I augusti kommer bluegrassbandet River Valley från Ätradalen och
spelar på logen, och det är en lite
speciell historia bakom den bokningen:
– De kom hit på en fika och berättade att de hade ett band, så då
bokade jag dem!
Från istid till nutid
På nationaldagen kommer
Andreas Karlsson, kulturstipendiat från Falkenberg, som berättar
om 1600-talet, och Eva Berntsson

Melin från Varbergs museum, som
berättar om sägner och traditioner.
Traditionellt midsommarfirande blir det förstås också, och så en
ölprovning den 1 september.
– Ölprovning tyckte jag själv
lät intressant, och det är ju i ropet just nu. Det är Göteborgs Nya
Bryggeri som håller i ölprovningen, och de kommer även att berätta om ölets historia, från för 7 000
år sedan fram till våra dagar.
Mycket historia blir det, passande på Backa Loge som har anor
från 1700-talet. Sällskap kan även
boka en guidning i omgivningarna
av Eva Allgulander, med rubriken
”Från istid till nutid”.
Paket är något som efterfrågas mycket bland turister idag.
Boende tillsammans med någon
aktivitet, ja, det är receptet på en
lyckad semester. Och på Backa
loge finns mycket att välja bland.
– STF har satt ihop en massa paket, där vi erbjuder boende tillsammans med bland annat vandringsoch cykelleder, fiskehandledning,
bakning och svampplockning, berättar Bengt-Åke.
Bengt-Åke har själv varit ute
och röjt vandringsleder i omgivningen. Och fler planer finns.
– Jag har en kompis som kan
mycket om fjärilar, kanske kan
man anordna en kurs om det,
säger Bengt-Åke.

TRIVSELBYGDEN

i tiden

NATURSKÖNT. I natursköna omgivningar, längst in på en grusväg mellan Kalv och Fegen, ligger Backa loge, som Bengt-Åke Carlsson
driver sedan ett år tillbaka.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

ÖLPROVNING
ÄR I ROPET NU.

BENGT-ÅKE CARLSSON

KATARINA JOHANSSON

SOMMARENS MUSIKKVÄLLAR
27 JUNI: Krister Classon med sitt band Rymdklang.
11 JULI:  Ewert Ljusberg.
25 JULI: Finn Zetterholm.
8 AUGUSTI: Bluegrassbandet River Valley.

Vi finns i KALV

International Venue for
New Music Development
Svenljunga August 10–12 2012

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.

HEMBAKAT. Bengt-Åke bakar
själv allt bröd, och lagar alla mat som
serveras på Backa loge.

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

HISTORIK

Vi tillverkar:

Påsar, slang, säckar och folie i polyeten

Festival för nutida musik

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

Ur programmet:
John Cage 100 år
AxelssonNilsson Duo
Nasdaq Match 01
KammarensembleN uppkopplad
mot New York-börsen
Pilgrimsvandring

Bergsprängning
Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

Invigning
Veera Suvalo Grimberg

Fullständigt program på

www.kalvfestival.se

Kalv • Tel. 0235-511 55

1700-TAL: Backa Loge, eller
Övre Backa som gården ursprungligen hette, har anor
sedan 1700-talet. I dessa
trakter var det gränsstrider
mellan Sverige och Danmark
och i närheten finns en plats
som benämns som krigshålan som härstammar från den
tiden.
1970-TAL: På 1970-talet
gick diskussionerna höga om
en tysk turistsatsning i storformat.Den tidigare ägaren
Selma Andersson och en aktiv ortsbefolkning var stor del
i att planerna stoppades.
NUTID: Nuvarande Backa
Loge är ett resultat av ideellt arbete och i vissa delar samarbete med ägaren
Svenljunga kommun. I slutet
av 80-talet restaurerades logen för fest och aktiviteter, 5
år senare stod caféet färdigt
och 2005 renoverades mangårdsbyggnaden till vandrarhem.Bengt-Åke Carlsson
och Eva Allgulander tog över
driften av logen 2011.
KÄLLA: STF
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Nya ägare på campingen
KALV Det var lugnet och den

vackra naturen som avgjorde att Tommy och Britt-Marie
Stensson slog till och köpte
Kalvs familjecamping i höstas.– Vi vill fortsätta vårda
campingen och bevara den
som den är. Lugn är en bristvara i dagens samhälle. Och
bland gästerna hittas komiskt
nog en hel del folk från västkusten som flyr till stillheten
när turismen sätter fart där.

Stora susande ekar och Kalvsjöns
vågor är det enda som hörs på
Kalvs familjecamping, om man
bortser från fåglarnas kvittrande i
dungarna.
– Man kan säga att det här är en
form av vildmarkscamping, vi har
35 platser och åtta stugor som vi
hyr ut. Men vi kommer att ta hit
lite mer av civilisationen genom att
dra in bredband, vi är lyhörda för
de önskemål som gästerna har, säger Tommy.
Varken Tommy eller BrittMarie har varit några campingfantaster av rang, men några husvagnssemestrar har det allt blivit
genom åren.
– Förutom lite småturer så har
vi faktiskt tagit med husvagnen till
Paris en gång när barnen var små.
Och Tommy har varit yrkesmilitär, så en del tältvana får man nog
säga att han har, säger Britt-Marie
skämtsamt.
Idag jobbar Tommy som lärare i
SO och Britt-Marie som barnmorska, men de har också sysslat en del

med både skogs- och hyresfastigheter vid sidan om. Så att skaffa en
camping var inte ett så stort steg.
Dessutom har parets två barn hunnit bli tonåringar och kan hoppa in
och hjälpa till lite då och då.

Bad och fiske lockar
Bland gästerna hittas både tyskar, danskar och svenskar. Det är
allt från barnfamiljer till fiskeintresserade. Det finns till och med
ett fiskrenseri i receptionsbyggnaden och möjlighet att frysa in sin
fångst.
– Vi har både båtar och kanoter
till uthyrning och via Kalvsjön kan
man paddla ända till Falkenberg
utan att behöva lyfta kanoten särskilt många gånger. Det är ett väldigt stort sjösystem här och utan
att överdriva tror jag att man kan
paddla i en vecka utan att behöva
se samma plats två gånger, berättar Tommy.
– Lustigt nog är det många som
bor på västkusten som kommer
hit när det blir för mycket turister där. De älskar lugnet och den
vackra naturen som finns här, säger Britt-Marie.
På campingen har man en egen
strand, men den allmänna stranden i Kalv ligger bara ett stenkast
bort.
– Förutom naturen så finns
det många andra saker att hitta
på häromkring. Vi har inte många
mil till Ullared, Borås djurpark
och High Chaparall. Det finns
också många golfbanor i närheten

pierrot lumaire ensemble invigde Kalvfestivalen 2011.

Foto: arkiv

Invigning till toner från Nasdaq
kalv Kalvfestivalen är musik-

evenemanget där allt kan bli
musik, även börssiffror från
Nasdaq! Datum för årets festival är 10-12 augusti.

Samma anda. Britt-Marie och Tommy Stensson köpte Kalvs camping i
höstas. Nu driver de den vidare i samma anda som de förra ägarna hade
.

Foto:kristin ståhlkrantz

och vissa gör utflykter till kusten
över dagen.
Det är inte så mycket i verksamheten som de har tänkt ändra på. Campingen har funnits i 26
år och de förra ägarna skötte den
väldigt väl.

– En hel del gäster kommer tillbaka hit år efter år. Vi kommer att
förvalta det som redan finns och
göra små förbättringar när det behövs.
Kristin Ståhlkrantz

Årets tema för festivalen är ”Stad
och land” och vad kan väl vara
mera passande än att verkningarna av vad som sker i den ekonomiska metropolen New York ger
klang mitt i den svenska sommaridyllen.
Det är den italienske kompositören Fabio Cifariello Ciardi
som med Nasdaq Match 1.0
skapat ett verk som omvandlar Nasdaqbörsens ständiga flöde av information till musik i realtid. Konserten framförs av delar
av KammarensembleN, som alltså inte har en aning om hur stycket kommer att låta. Det bestäms av
siffrorna på börsen!
John Cage hyllas
Mera spännande som händer under festivalen är uppmärksam-

mandet av 100-årsminnet av John
Cage.
– Han är en av de stora nyskaparna och banbrytande när det gäller vad man kan använda för material i musiken, säger Max Käck,
konstnärlig ledare för festivalen.
John Cage-konserten hålls i
Backa Loge med både musik av
John Cage och samtal kring hans
verk och hans betydelse.
Kalvfestivalen startade 2004
med syftet att skapa ett forum där
den nya konstmusiken kan utvecklas och möta en ny publik.
Under festivaldagarna ges konserter på en rad olika platser i Kalv
och de som en gång besökt festivalen kommer gärna tillbaka, förvissade om att få nya oväntade musikupplevelser att minnas länge.
Festivalen är numera en egen
förening, lokaliserad i Kalv och
med stöd av Svenljunga kommun.
Föreningen är öppen både för enskilda medlemmar och andra föreningar.
ann-louise kjellner

Vi finns i KALV

Camping • Stugor • Uthyrning av kanoter och båtar
www.kalvscamping.se • kalvscamping@telia.com

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

Kalvsjögården
RESTAURANG • VANDRARHEM • KONFERENSANLÄGGNING

Sommartid
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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Många aktiviteter på Klef

Konstutställning, loppis, viskvällar och turismpaket i sommar

Sommar är högsäsong för Handlar’n
KALV  – Sommaren och vintern

går inte att jämföra, säger Gunilla
Andréasson på Handlar’n i Kalv
(till höger på bilden).
Med turisternas ankomst börjar högsäsongen, och då är det en
rykande åtgång på lanthandelns
svenska souvenirer. Även brödet
från bake-offugnen är populärt
bland turisterna.
– Och sylten från Joarsbo, de
köper ofta lingon och hjortronsylt, sådant som inte finns i andra länder.
Butiken för, i mån av tillgång,
kött från Kalvs viltslakteri.
– Vi har både älg och kronhjort,
men vill man vara säker på att det
finns inne är det bäst att ringa och

fråga. Det är ju lite ovanligt med
kött som är både skjutet och slaktat i området!
Butiken blev omskriven i höstas
för sin satsning på färdiga matkassar, något som blev en succé, och
försäljningen har pågått även i vår.
Nu är det dock sommaruppehåll,
men Handlar’n planerar att köra
igång med matkassarna till hösten igen.
I butiken jobbar även Christina
Pedersen (till vänster) och Ingrid
Hansson (saknas på bilden). I
sommar finns även sommarjobbaren Annie Nilsson i affären, för
fjärde sommaren i rad.


MÅRDAKLEV Åke och Eva

Filubelli på Klefs gästgiveri
har mycket på programmet i
sommar. Bland annat ett samarbete med Kalvs camping.

TRIVSELBYGDEN

i tiden

– Vi ordnar ett
paket där de som
bor på campingen ska kunna
köpa frukostbiljett, kaffebiljett
eller lunchbiljett hit. Vi vill
förenkla för turisterna, så de
inte behöver ha
med plånboken
när de ger sig
ut, berättar Åke
Filubelli på Klefs
gästgiveri.
Klef har även
golfpaket med
mat och övernattning, för dem som kommer
och spelar på den intilliggande
golfbanan.
– Och vi har fler planer, men vi
får ta det bit för bit, en sak i taget.
Eva och Åke tog över som krögare på Klefs förra året. Nu har de
ett års erfarenhet i bagaget.
– Vi har utvecklat det vi inte var
nöjda med förra året för att få det
att flyta på smidigare. Till exempel har vi börjat med lunchbuffé.
Förra året sprang vi runt och severade, nu får gästerna själva ta sin
mat, säger Eva.
Menyn är också utökad, med
bland annat egna parfaiter och
räksallad.

I ÅR ÄR FÖRSTA ÅRET
VI HAR ALKOHOLTILLSTÅND,
VI VET INTE
VAD DET
GÖR.

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Stranden städad inför sommaren
KALVEn vacker majdag samlades Kalvs byalag för att göra fint på den

vackra stranden vid Kalvsjön inför sommarsäsongen. – Dels gör vi det
för att det ska bli snyggt när folk kommer, men det är också en gemensamhetsgrej, säger Annika Lindman (längst fram på bilden) från byalaget. Badplatsen sköts väl, förra sommaren målades omklädningsrummen om, och fler planer finns: – Vi funderar på att förena campingen
och stranden med Kyrkviken här intill med en spång, och göra en vandringsled som går genom bokskogen på Kalvs Krona, förbi affären och
hjorthägnet, berättar Annika Lindman.

ANDRA SOMMAREN PÅ KLEF. Åke och Eva Filubelli tog över som
krögare på Klefs gästgiveri förra året. I år har de utvecklat verksamheten, med flera olika arrangemang. 
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Vi finns i KALV

Vi finns i MÅRDAKLEV
ÖPPET 1
1-1
Dagligen 8
Vi baka
”kockar”r o
egen reg i
i

Upplev backa loge!
www.backaloge.se

Förmodligen traktens gemytligaste strandnära Café och vandrarhem.
Här finns det möjligheter att hyra kanoter.
Lyssna på föredrag och musik enligt programmet nedan, glöm inte
att boka boende! Vandra på våra vandringsleder eller varför inte bara
äta en god bit mat i den vackra och tysta miljön?

6/6

Nationaldag - Historiskt föredrag om kvinnoöden

under 1600-talet samt kring sägner o traditioner ca 14.00.

22/6 Midsommarafton - Midsommarbuffé 12 00, dans
kring stången ca 14 00. (Pris buffé 190 kr. OBS! Bokas.)

27/6 Krister Classon - med sitt band Rymdklang.

Uppträdande + musikquiz. 1:a pris middag på Backa Loge.
(Musikkväll+buffé 290 kr Bokas!)

11/7 Ewert Ljusberg - Låt er förföras av hans enorma
repertoar. (Musikkväll + buffé 290 kr. OBS! Bokas.)

25/7 Finn Zetterholm - Sånger och berättelser från
ett artistliv. (Musikkväll + buffé 290 kr. OBS! Bokas.)

8/8

River Valley - En tallrik akustisk bluegrass kryddad

med en nypa gospel. (Musikkväll + buffé 290 kr. OBS! Bokas.)

11/8 Kalvfestival - Musik/kultur på logen arrangerat
av Kalvfestivalen. Caféet öppet som vanligt.

1/9

Ölprovning - Göteborgs Nya Bryggeri. Ölets historia

7000 år till våra dagar. (Ölprovning + buffé 290 kr. OBS! Bokas.)

Välkomna önskar Eva o Bengt-Åke!

Bengt-Åke Carlsson: 070-270 62 60, bengt.ake@backaloge.se

– Konstnären Rolf Lundberg
som bor i Mårdaklev, kommer att
ställer ut sina verk här.
Eva och Åke har även skaffat
en grill, och ersätter vinterhalvårets populära schnitzelkvällar med
grillkvällar.
Till att börja med är det
första fredagen varje månad som gäller, men blir
det fint väder
kan det bli
fler kvällar.
Det vackra
gamla gästgiveriet, med
anor sedan
ÅKE FILUBELLI
1600-talet,
består av flera byggnader. I en av dem har Eva och Åke
öppnat en kombinerad loppis och
gårdsbutik.
– Loppis är populärt, vi har sett
att den skylten drar folk! säger Åke.
I en annan av lokalerna har de
en pub, och de planerar också någon form av viskväll i sommar.
I sommar arbetar även Evas dotter Philippa, som är kock, på gästgiveriet.
– Vi behöver vara tre på sommaren. När vi har större arrangemang
tar vi också in extrapersonal, berättar Eva och Åke.
Sommaren är en hektisk period,
det upptäckte Eva och Åke redan
förra säsongen.
– Och i år är första året vi har alkoholtillstånd, vi vet inte vad det
gör i fråga om antalet gäster.

Välkommen till
Klev, Mårdaklev
Hembygdsgård • Museilanthandel
Trädgård • Promenadstigar
Hembygdsgårdens/Lanthandelns
öppettider:
Söndagar 20/5–12/8 kl. 14–17
Dagligen 2/7–4/8 kl. 12–17
Grupper välkomna även andra tider
efter ö.k. på tel. 0325-500 88.

Konstutställning
I år har Eva och Åke också utvecklat sin verksamhet med olika aktiviteter. Bland annat en konstutställning veckan efter midsommar.

KATARINA JOHANSSON

Välkommen till
en bra bit av
Västergötland!

MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

POPPIS MED LOPPIS. Åke och Eva ställer i ordning gästgiveriets loppis inför
sommaren. – Loppis är populärt, vi har sett att den skylten drar folk, säger Åke.

Violas Hantverksstuga
Källäng, Kyrkbyn, Mårdaklev

Öppet i sommar
Måndag-fredag kl. 13-18

För information om semesterdagar och öppettider
på helger, ring 0325-501 33 el. 0730-64 08 26

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB
Tel. 0325-502 08
Mobil: 070-671 62 24

MINNEN FRÅN FORNA DAGAR. I puben på Klef finns ett antal
flaskor som innehållit ”Gästgifvarebrännvin”. En dryck som enligt
etiketten var kryddad med bland annat johannesört, enbär och
koriander, och som ”passar perfekt till gästgifvarebordets alla läckerheter”.
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VISSTE DU ATT?

Ligger vackert gör...
MÅRDAKLEV ...golfbanan i Mårdaklev. Ätradalens golfklubb har precis

FRAMTIDSHOPP
STOLTA. Klass fyra och fem i Mårdaklevs skola, med läraren Cecilia Colliander, är stolta över sin insats. Cecilia peppade
sina elever med frågesport i bussen till Vi i femman-tävlingarna, något som visade sig ha god effekt. – Flera gånger kom det
frågor på sådant vi haft med på frågesporten!
FOTO:KATARINA JOHANSSON

som andra golfbanor 18 hål av varierande svårighetsgrad. Men läget, precis intill Ätran är svårslaget. Och det blir inte sämre av att nittonde hålet
utgörs av Klefs gästgivaregård med anor från 1600-talet. Så, är man det
minsta golfintresserad är Mårdaklev ett måste – golf, boende och mat –
allt inom några meter, bättre kan det knappast bli!

Succé för Mårdaklev i Vi i Femman
skördade stora framgångar
i årets upplaga av Vi i femman. Nu kan de titulera sig
Sjuhäradsmästare, och klassen har hyllats från alla håll.

Skolan, representerad av Karl
Lindman och Erika Axell, tog sig
ända till regionfinalen i Vi i femman. Där tog det dock slut, efter en förlust med en ynka poäng mot Ransbergsskolan från
Tibro. Skolan är dock både
Sjuhäradsmästare och näst bästa
femma i hela västsverige, och är
förstås mycket nöjda med sin insats.
– Vi är stolta och glada att vi

Vi finns i MÅRDAKLEV

kom så långt, säger klassens lärare
Cecilia Colliander.
Mårdaklevs skola har bara 45
elever, från förskoleklass och upp
till sexan, men visade att det inte
var något hinder för att lyckas.
– Hela klassen har varit duktiga,
det är tack vare att de fick så högt
medel på uttagningen som vi kom
med i tävlingen till att börja med,
säger Cecilia Colliander.
– Och Erika och Karl kompletterade varandra bra!
Klassresa belöningen
Det håller Karl och Erika själva
med om.
– Matte, svenska och engelska
är mina favoritämnen, sen tar Karl

alla de andra, säger Erika.
– Historia och religion är mina
favoriter, framför allt religion, säger Karl.
Vad har varit det roligaste med
det här äventyret?
– Att tävla! säger Erika Axell.
Klassen har också gillat de gemensamma resorna till tävlingarna, med frågesport i bussen, och
med besök både på Burger King
och pizzeria. De har också blivit
ordentligt hyllade för sin insats,
och har firat med tårta, glass och
kladdkaka.
– Och av föräldraföreningen
fick vi tre kilo godis! berättar klassen.
Hälsningar och gratulationer

VÄLKOMMEN
TILL VÅR
FYNDBUTIK!

NI HITTAR VÅRT KLÄDSORTIMENT PÅ
ÄLVSEREDS SHOPPINGCENTER

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

har kommit från alla håll. Även
från andra sidan jorden:
– Vi har en släkting i Texas som
har följt tävlingen, berättar Erika
Axell.
För sin vinst i lokalfinalen belönades klassen med 3 000 kronor från Radio Sjuhärad. Lika
mycket fick de i gåva av Mjöbäcks
sparbank, som även de ville hylla de kunniga eleverna i en av
Trivselbygdens skolor. Med en
penningsumma från Klefs gästgiveri därtill blev klasskassan riktigt omfattande. Pengarna användes till en uppskattad klassresa till
Ästad Gård.
KATARINA JOHANSSON

MARKUNDERHÅLL
LEDNINGSRÖJNING

Uno Röjare AB • MÅRDAKLEV • 070-622 85 48

Fika vid kvarnens strand
MÅRDAKLEVMårdaklevs kvarn Antik & Loppis är vackert belägen invid

Ätran. Nu anlägger Samuel Johansson och Ute Born en uteplats nere vid
stranden, där cafégästerna kan sitta och fika.
– De får med sig en korg med fika, och kan sitta där och höra vattnet
porla, säger Samuel Johansson.
– Vi kommer också att förstora cafédelen inne i kvarnen. När det varit lite sämre väder har det varit lite trångt där.
I Mårdaklevs kvarn finns en loppis, som har öppet hela sommaren.
Samuel och Ute säljer även antikviteter i den intilliggande affärsbyggnaden.

men till
kom

Väl

MÅRDAKLEV Mårdaklevs skola

Klefs Gästgiveri i Mårdaklev

Restaurang & boende i pittoresk miljö
Vi serverar allt från kaffe, smörgås, våffla,
vällagad husmanskost (vardagar) till a la carte.
Vi har fullständiga rättigheter. samt
övernattningsmöjligheter.
Byggnaderna är från 1700-1800 talet.

Välkommen till Mårdaklev!

ÄTRADALENS GK

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
Dropp in tisdagar och torsdagar mellan kl 10-14
Övrig tid ring 0325-509 10, 0706-500 450

• Företagsgolf • Golfpaket
• Gröna kort-kurser
• Nymedlems-pris
endast 2 900 kr
Inga lån eller andra avgifter tillkommer

• PAY & PLAY
Ring för information

Tel 0325-502 80
www.atradalensgk.com

Vi annordnar olika typer av aktiviteter, typ
Pub/grill kvällar, konstutställning mm
Aktuell information finns alltid på vår hemsida

Loppis & gårdsbutik
Tel 0325-50025, www.klefsgastgiveri.se

Kom och trivs med oss i Trivselbygden
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Studiecirkel
återupptäckte
lämningar efter
medeltida skans
ÖSTRA FRÖLUNDA Studiecir

keln ”Östra Frölunda nu och
då” upptäckte lämningar ef
ter skansar från dansk-svens
ka krigen på Skansaberget.
Nu söker de bidrag för att
göra i ordning siktgator på
berget.
– På den tiden
fanns det ingen skog på berget, utan man
hade fri sikt
åt alla håll, säger Anders
Lennström, en
av deltagarna i
studiecirkeln.
– Det talas om att man
hade vårdkasar här på
Skansaberget,
ovanför Hid
Övre och i
Örsås, så man
kunde varna när
fienden kom.
Under de

HISTORIENS

Vingslag

dansk-svenska krigen på 13- till
1500-talen låg Östra Frölunda
precis på gränsen mellan de båda
länderna. Ibland var man svenskar,
ibland danskar. Här finns många
minnen från den tiden, som ruinen efter borgen Kindahus, som
anlades omkring 1250
och förstördes
av danskarna
1502.
– Skansen var
som en filial till
Kindahus, berättar Anders
Lennström.
Många histo
rier
Det går många
historier om
den tidens stridigheter i området. Anders
berättar:
–
Vid
Danavallen i
Axelfors stod
det ett slag, där

SKANSEN
VAR SOM
EN FILIAL
TILL KINDAHUS.

ANDERS LENNSTRÖM

SPÅR FRÅN HISTORIEN. Anders Lennström visar en sten från skansen på Skansaberget. Till höger ser man en skymt av den utsikt man
hade från berget, innan det blev skogsbevuxet.
FOTO:KATARINA JOHANSSON
det sägs att det dog så många
danskar, att la man dem i vattnet
kunde man gå torrskodd över
Ätran!
Östra Frölunda hembygdsförening startade studiecirkeln
”Östra Frölunda nu och då” i
projektet ”Gränsland 7H”, och
denna cirkel återupptäckte skan-

sarna på Skansaberget, som fallit
litegrann i glömska.
– De har alltid funnits i folks
medvetande och på 1950-talet var Riksantikvarieämbetet
här och konstaterade att dom
fanns och var bevarandevärda.
Men mer än så gjordes inte, säger Carin Mathiasson från stu-

diecirkeln.
På berget ser man spår efter
skansarnas murar, och i en glänta kan man skönja den fina uppsikt över området man hade från
skansen. En grop kan ha varit
skansens brunn, och en öppning
kan ha varit en ingång.
Hembygdsföreningen pla-

nerar nu att göra i ordning på
Skansaberget.
– Vi har sökt bidrag från
Skogsstyrelsen för att röja siktgator, så man kan se ned från berget, men vi har inte fått besked
än, det är sex månaders handläggningstid, säger Carin Mathiasson.
KATARINA JOHANSSON

Vi finns i ÖSTRA FRÖLUNDA

VISSTE DU ATT?
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

Byt
färg på
Länge
Byt hus!
färg på
ditt
leve
träet!
ditt
Flügger
98hus!
Aqua täcklasyr

Kurirleden
HOLSLJUNGA/ÖSTRAFRÖLUNDA

Vid Örestens fästning i Örby startar den fem mil långa kurirleden
som slutar vid Kindahus i Östra
Frölunda. För sexhundra år sedan
tror man att kurirerna red denna
sträcka mellan de båda fästena,
därav namnet. Idag är det större
chans att stöta på vandrare än beridna kurirer.
KUNGLIG GROTTA. Klaes Andersson från Håcksvik agerar medeltidskung och visar att det går utmärkt att gömma sig i kungagrottan. En eld att värma sig med går det också att ordna, och kanske
kom Frölundaborna med mat?
FOTO:KATARINA JOHANSSON
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Prisexempel:

Aqua Grundfärg, 10 liter

1.270:-

Kindahus
ÖSTRA FRÖLUNDA Kindahus

Fr.

Falkenbergsv. 30, Östra Frölunda
Falkenbergsv.
Östra
Frölunda
Tel.
0325-30330,
7630,
· www.flugger.se
Falkenbergsv.
Östra Frölunda
Tel. 0325-303 76 · www .flugger.se
Vardagar
14–18,
9–12
Tel. 0325-303
· www.flugger.se
Vardagar
14–
18 76lördagar
Lördagar
stängt
juni,juli,
juli,
Lördagar
stän
gt lördagar
juni,
au augusti
gusti
Vardagar 14–18,
9–12
A2998SE

A2998SE

Lördagar stängt juni, juli, augusti

var Sveriges sydligaste belägna
fäste. Det uppfördes troligen omkring 1250 och finns benämt i
Erikskrönikan. Första gången fästet omnämns är när danske kungen Erik Menved anföll den. Vid
Kindahus avslutas också den fem
mil långa Kurirleden som startar
vid Örestens fästning i Örby.
Om solen skiner är platsen utmärkt för en picknick. Har du tur
träffar du på Anders Lennström
som äger marken där fästningen är
belägen och då kan det bli en historielektion som heter duga.

Här gömde kungen sig
ÖSTRA FRÖLUNDA i skogarna

vid Mölneby finns en svårtill
gänglig och sägenomspunnen
grotta. Nu gör hembygds
föreningen tillsammans med
markägaren i ordning så fler
kan besöka grottan.

– Vi sätter upp skyltar, röjer lite,
och lägger en spång över bäcken vid grottan, berättar Carin
Mathiasson från Östra Frölunda
hembygdsförening.
I grottan ska enligt sägnen en
dansk kung ha gömt sig någon
gång under de dansk-svenska krigen på 13-1500-talet.
– Vid något slag danskarna förlorade ska kungen ha blivit akterseglad, så han fick gömma

sig och bo i grottan, säger Carin
Mathiasson.
Rymlig grotta
Och grottan är rymlig, så nog
kunde en kung bo där. Framför
den imponerande stenformationen finns även en stor klippa där
han kunde hålla utkik efter undsättningen. Och det var ingen fara
att han skulle bli avslöjad om någon Frölundabo råkade se honom.
– Folk här tog inte ställning i
krigen, de hade inga speciella lojaliteter mot herrarna, så var kungen en hygglig prick kan det hända
att de till och med kom med mat
till honom!
KATARINA JOHANSSON

MÄKTIG STENFORMATION.
På klippan framför grottan
kunde kungen stå och spana
efter undsättningen.
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Ovanligt smycke. –Vad gör
man när älgarna bajsar i trädgården?
Jo, man gör örhängen!

Keramikmöss. –– Ett år beställde Köpenhamns sjukhus 5500 små
möss i keramik, de skulle ges i julklapp
till patienterna och de anställda.

Kantarelltroll. – En kväll när jag satt och rensade kantareller och drack ett glas vin såg jag helt plötsligt att kantarellerna kunde bli små troll. Så sedan dess har jag tillverkat massor av sådana i keramik. 
Foto:Kristin Ståhlkrantz

Kaffestugan och keramikverkstan Ulfshed fyller 40
Östra Frölunda Några ki-

lometer från Östra Frölunda
ligger Ulfshed, en kaffestuga
som funnits i hela 40 år. Men
det är inte som vilket fik som
helst; här finns en keramikverkstad, golfbana, bed and
breakfast och butik där man
hittar handdrejat lergods,
allt ifrån kaffemuggar till
djur. Och örhängen gjorda av
älgspillning.

Du har säkert hört talas om örhängen gjorda av älgspillning som
blev en riksnyhet för några år sedan.
– Jag och en praktikant gick och
städade upp trädgården från älgbajs och så fick jag idén att vi skulle göra något kul av det och så kom
de första örhängena till. Och som
med alla prylar idag medföljer en
varningstext: Använd dem inte när
det regnar, säger Mogens Kræmer
skrattande.
Så småningom fick P3 nys om
örhängena och de blev över en natt

något som det pratades om i hela landet.
– Älgen är
Sveriges främsta varumärke och det
kan man utveckla
mycket mer. Alla turister som kommer
hit pratar om älgar
de sett eller inte sett.

älgen
är sveriges främsta varumärke
och det
kan man
utveckla
mycket
mer.

Utbildade keramiker
Mogens och hans
fru är båda utbildade keramiker från
Danmark och hade
under 20 års tid levererat lergods till
Ulfshed. Men för
sex år sedan gick de
gamla ägarna i pension och Mogens
bestämde sig för att
köpa verksamheten. Sedan dess har
han och hustrun pendlat varje helg
till Sverige, för sitt hem och kera-

mogens kraemer

mikverkstad
i Danmark
vill de inte
lämna.
–
Vi
har också en butik
i Danmark,
men den
sköter sig
själv när vi
är borta. Jag
har ställt
fram en burk
på disken
och de som
vill köpa något får själva
lägga pengarna däri.
Systemet
har fungerat
sedan 90-talet och ännu
har inget

stulits.
– Jag hade inte tid att vara i butiken hela tiden och en dag satt det

en lapp på dörren. Någon hade åkt
hela fem mil för att handla hos mig
och så var jag inte där. Efter det lät
jag alltid dörren vara olåst och lät
folk sköta betalningen själva. Om
man visar tillit är det ingen som
stjäl. På skämt har jag satt upp en
kamera i butiken, den är ett arv
från min mormor som fick den i
konfirmationspresent1936.

bestämde sig Mogens för att göra
en garanterat salmonellafri höna i
lergods. Och de som köpte hönorna fick också med sig en liten hönsskit i keramik.
– Min dotter gjorde nämligen
en mask som hon tyckte vi skulle sälja. Men ingen vill köpa en
mask, däremot kunde det få vara
en hönsskit, skrattar Mogens.

Ett djur för varje år
Förutom serviser gör även Mogens
en sorts drejat djur varje år, det
finns alltid en fundering och en
historia kring alstret, ofta med
koppling till något som pågår i
samhället.
– Årets djur är en hund. I en av
HC Andersens berättelser finns
tre hundar som vaktar en pengakista. Just nu är det svåra tider i
Danmark och många väljer att spara och därför blev det just en hund
som får symbolisera det här året.
När det var stora problem med
salmonellaspridning bland hönor

Gästbok sedan 40 år tillbaka
Kaffestugans specialitet är danska
munkar, som kallas äppelskivor på
danska. Det är små runda bollar
gjorda av något som påminner om
våffelsmet och de serveras med vispad grädde och sylt, naturligtvis på
en stengodstallrik.
– Vissa dagar har vi fullt i cafét,
ibland är det väldigt lugnt. Man
vet aldrig hur dagen kommer att se
ut. Vi har en gästbok som har funnits i 40 år och många som var här
som barn kommer tillbaka i vuxen
ålder och kan då läsa vad de skrev
förra gången, det är lite speciellt.

Kurser
Mogens och hans fru håller också
kurser i både målning och keramik
på somrarna.
– I år har vi två kurser i raku, det
är en japansk teknik som innebär
att man bränner godset i en speciell ugn utomhus. Man vet aldrig
hur glasyren kommer att se ut, det
är det som är så intressant.
Och för den golfintresserade finns
en liten bana i trädgården med nio
hål. Utmed banan kan man se alla
djur som Mogens gjort under åren
och läsa på skyltar om historien
bakom.
– Golfbanan kom till när jag en
morgon läste i BT att man skulle
bygga en golfbana för flera miljoner. ”Det kan jag göra bättre” tänkte jag och gick ut och började anlägga min egen. Vid lunch var den
klar och klockan tre hade vi en officiell invigning med bandklippning
och allt, berättar han med ett finurligt leende.
Kristin Ståhlkrantz

Östra
Frölunda
Östra
Frölunda
Östra Frölunda
Frölunda
Östra
Skogstransporter
Skogstransporter
Skogstransporter
Skogstransporter
Mikael
Berg
Mikael
Berg
Mikael Berg
Mikael
0325-303
00,
070-213
05 45
0325-303
00,
070-213
0325-303
00, 070-213
070-213
05
45
0325-303
00,
0545
55
Mikael
Berg 05

2012

Vi finns i Östra frölunda

512 63, Östra Frölunda
Livet är underbart och sommaren är skön! Kom och
hälsa på trollsvampar och älgar, se vår nya trankeramik,
eller ta en promenad i historie- och figurträdgården runt
huset på Ulfshed. Här finns stengodsfigurer och 18-håls
golfbana för lättbollar.

0325-303 00, 070-213 05 45

Smålandsstaket
Från 150:-/m
Finns även med vidjor
Telefon 0325-300 90, 301 29 • www.juneborgs-stangsel.nu

Pallindustri AB

VI TILLVERKAR
LASTPALLAR
Specialemballage · Engångspallar
Halvpallar

ÖPPETTIDER MAJ, JUNI OCH SEPTEMBER
FREDAG–SÖNDAG KL. 10–17
JULI OCH AUGUSTI • TORSDAG-SÖNDAG KL. 10-17
Större sällskap bedes vänligast förhandsboka
Tel. 0325 350 23 • 0045 58 26 33 36 • WWW.ULFSHED.SE

Allt efter kundens specifikationer!
www.ostrafrolundapall.se
Tel. 0325 - 300 50 · Fax 0325 - 305 95
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Vi finns i Älekulla

Sinnenas Trädgård
Lunden, Älekulla

Fredag 31/8 kl 19.00
125 kr med soppa
Lördag 1/9 kl 18.00
250 kr med eko-mat

En bra bit av
Västergötland

Anmälan senast 27/8 till
0320-501 62 / 073-802 30 31
Välkomna! Lena & Lars-Håkan!

Arnoldssons
Skogstjänst

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

Mjöbäcks sparbanks

fotbollsturnering
Deltagande lag BK viljan/if 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 4 augusti 2012
på Hagavallen, Ö Frölunda
TID Lag
9.30 Kindaholms FF (1 straff) – TÄFF
Öxabäck IF – BK Viljan/ IF Älvéna

pLan
A
B

10.15 Högvads BK – Öxabäcks IF (1 straff)
TÄFF – BK Viljan/ IF Älvéna (1 straff)

A
B

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

A
B

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

A
B

12.40 Kindaholms FF – BK Viljan/ IF Älvéna
Högvads BK – TÄFF

A
B

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

I Älekulla handlar man på hemmaplan
Lanthandeln ökade omsättningen med 800 000 kronor

Älekulla I tider där många

små lanthandlar läggs ner
bryter Älekulla livs mönstret.
Förra året ökade butiken sin
omsättning med 800 000 (!)
kronor.

– Vi jobbar för att affären ska ha ett
fräscht utbud, och marknadsför att
det är ett bra alternativ att handla på hemmaplan, förklarar samhällsföreningens ordförande, Lena
Ferm Hansson.
Samhällsföreningen har också
gått ut till byarna runt omkring,
där många saknar egen affär, med
sin marknadsföring. Och det har
man lyckats bra med.
– Det finns många i Torestorp
(som ligger mellan Älekulla och
Kinna, reds anm.) som jobbar i
Kinna, och åker hit på hemvägen
och handlar. Det är ju rätt fantastiskt!
Det är Älekulla samhällsförening som driver affären, med anställd personal, och med mycket
ideellt arbete.
– Vi har en grupp som turas om
att hjälpa till att packa upp varor.
De kör också ut varor på fredagarna. Det är ett fantastiskt engagemang!
Provsmakningar
I Älekulla ordnas varje år tävlingen Rotekampen, där allt överskott
går till affären. I maj i år anordnade man också en loppmarknad där
vinsten tillföll butiken.
– Styrelsens mål är att affären ska gå runt av sig själv, och
att pengarna vi får in på våra arrangemang ska gå till investeringar, som nya kylar. Tidigare har det
gått plus minus noll med alla insamlade medel, men förra

I pausen mellan matcherna
har vi tävling för ungdomar
8-12 år, 4 st uttagna från
vardera förening.
Kl. 12.15 tävlar 10 finalister om
priserna 2.000:-,1.500:-,1.000:och 7x500:- som tillfaller
respektive förening.

Kiosken är öppen under hela turneringen!

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

Foto: Lena Ferm Hansson

året gjorde vi ett positivt resultat.
Lena Ferm Hansson är ordförande i samhällsföreningen sedan
ett år tillbaka, och har infört flera nyheter. Bland annat provsmakningar av maträtter, där kunderna kan köpa färdigpackade kassar
med ingredienser.
– Förra gången vi hade provsmakning sålde vi 25 kassar, folk
tyckte det var jättesmidigt.

att butiken är mycket trångbodd.
Samhällsföreningen har fått pengar från Leader Sjuhärad för att
ta fram ritningar på en utbyggnad, och har tagit hjälp av arkitekten Lars Redegard i Kalv.
Man sökte också pengar från
Sparbanksstiftelsen till själva utbyggnaden, men fick inga i år.
– Vi får jobba vidare med att

20-årsjubileum
Fler planer finns: en servicepunkt
med möjlighet att köpa en kopp
kaffe; turistinformation; att man
ska kunna ladda sitt Västtrafikkort
i butiken.
Det enda problemet just nu är

ordna finansieringen på något annat sätt.
Den 1 september har samhällsföreningen drivit affären i 20 år,
ett jubileum väl värt att uppmärksamma.
– Vi har inte bestämt än hur vi
ska fira, men något blir det, lovar
Lena Ferm Hansson.
Katarina Johansson

Affärens framgångsrecept
Utbudet:– Det är viktigt att ha fräscha varor och ett bra utbud.
Bensin: Att ha en bensinmack vid affären där man kan tanka
dygnet om är en viktig service.
Ideellt engagemang: Samhällsföreningen packar upp varor och ordnar gratis hemkörning på fredagarna.
Provsmakningar: Provsmakning med färdigpackade kassar med ingredienser har blivit en succé.
Närproducerat:  Älekulla livs har inlett ett samarbete med
den lokala livsmedelsproducenten Bocksås Eko, (som man kan
läsa mer om på sidan 35 i tidningen).
Partybrickor: Man kan köpa färdiga partybrickor och tallrikari butiken.
Marknadsföring: Samhällsföreningen har gått ut till
Älekulla och intilliggande orter med information.

till sommarens
fester. Älekulla livs
gör även partybrickor
och tallrikar
Foto: Lena Ferm Hansson

Stortjuven gömde sig i taket på kyrkan
Älekulla Vid 1830-talet här-

Tävling för
UngDOMAr!

Engagerad. Lena Ferm Hansson är ordförande i Älekulla
samhällsförening som driver Älekulla livs, med hjälp av mycket Föreståndare. Karin Bergqvist
frivilligt arbete. – Vi har en mycket engagerad styrelse. Ideellt är butiksföreståndare i Älekulla Livs.
arbete gör sig inte själv, men det är roligt när man ser att det
Tre anställda finns i affären förutom
ger resultat! 
Foto:Katarina Johansson
Karin.

jade en vida beryktad tjuv
i Västsverige. Stortjuven
Österberg kom bland annat
till Älekulla, där
han gömde sig i
kyrkan.

Han ska också ha varit trollkunnig, och kunde förvränga synen på
människor så de trodde han var en
buske, en sten eller ett djur.

Tjuvgömma under
en sten
En gång ska Österberg
– Han gömde sig
ha tagit sig till en ö för
mellan innertaket
att göra inbrott på en
och yttertaket
stor gård. Det bar sig
på kyrkan, preinte bättre än att länscis över predikman fick höra talas om
stolen. Där låg
planerna. Vakter sattes
han och hörde på
ut vid stranden för att
när prästen talade
fånga Österberg, men
om att man skulle
han fick veta att han
gå skallgång efter
var eftersökt. På natten
honom, berättar
tog han sig in på gårGustav Andersson
den, stal husbondens
från Älekulla.
finkläder och häst och
Det går många
red ner till bron, klädd
historier om
som en herreman.
Österberg, vars
– När han kom dit
förnamn inte är
frågade han vakterkänt. Han var nåna vad som stod på.
got av en svensk
De berättade att de
Gustav Andersson
Robin Hood, som
hade gillrat en fälla för
tog från de rika
stortjuven Österberg.
och gav till de fatÖsterberg sa att det
tiga, och det talas om att han köpt var synd om dem som måste hålbåde ko och gris till fattigfolk.
la vakt i kylan, och gav dem peng-

Det sägs
att Han
berättade för en
man på
väg till
kyrkan
var han
gömt
stöldgodset.

Gömställe. Här, mellan innertaket och yttertaket på Älekulla kyrka, gömde sig stortjuven Österberg och hörde när prästenuppbådade folk att gå skallgång efter honom..


ar att köpa sig något att värma sig
med. Sedan red han vidare, berättar Gustav Andersson.
I Älekulla stal Österberg uret
som fanns i altartavlan. Han hade,
enligt sägnen, sin tjuvgömma under en sten på gränsen mellan
Älekulla och Gunnarsjö.
– När han greps sägs det att han
berättade för en man som var på

Foto:Gustav Andersson

väg till kyrkan var han hade gömt
sitt byte. Mannen kom aldrig till
kyrkan den dagen, och man tror
att han gick och hämtade stöldgodset.
Österberg kom till Marstrands
fästning, där han dog omkring
1850.
Katarina Johansson
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De bjuder in till en kväll
för alla sinnen
ÄLEKULLA Lars-Håkan

Hansson och Lena Ferm
Hansson har en mycket fin
trädgård, som de länge fått
höra att de borde visa för allmänheten. Nu arrangerar de
två kvällar de kallar ”Sinnenas
trädgård”, den 31 augusti och
1 september.

– Vi har mycket dahlior och andra
sensommarblommor, så trädgården är som finast i slutet av sommaren, innan det blir frost, säger
Lars-Håkan.
Förra året provade de med en
kväll på samma tema. Det blev
mycket uppskattat, så i år utökar
de till två kvällar, fredagen den 31
augusti och lördagen den 1 september.
Kvällarna är, som namnet antyder, till för alla sinnen.
Evenemanget startar i skymningen, då man kan titta och lukta på
alla blomster. Familjen Bergqvist
från Björketorp, som spelar flera
olika instrument, ger även öronen
något att njuta av medan man går
runt i trädgården. När det mörknar tänds marschaller och ljus i
hela trädgården. Då är det också

dags för smaksinnet att få sitt.
– Vi bjuder på soppa på fredagen, och grillat från Bocksås Eko i
Älekulla på lördagen. Det är trevligt att vi kan ha ett samarbete med
dem, det blir verkligen närproducerad mat! Vi hoppas på fint väder,
men maten serveras i vår nya verkstad, där vi kan ha en värmefläkt
om det blir kyligt.

Hela familjen engagerad
Lars-Håkan och Lena har
fem barn, Emma, Johan, Anton,
David och Adam. Hela familjen
är engagerad i evenemanget, inklusive Johans flickvän Gabriella
Liljekvist.
– Förra året var David och
Adam parkeringsvakter, Johan och
Gabriella skötte ljusen, Emma fixade hit musiken, Anton var alltiallo Och farmor bakade kakor! berättar Lena.
Det måste ta mycket tid att
sköta trädgården?
– Ja, men vi tycker båda det är
väldigt roligt. Och det är kul att
kunna visa upp den för dem som
vill se!

VISAR TRÄDGÅRDEN. Familjen Ferm Hansson bjuder in till ”Sinnenas trädgård” på sensommaren. Överst: Johan och Lars-Håkan. Andra raden Johans flickvän
Gabriella Liljekvist och Lena. Framför dem står Anton och Emma, och främst Adam och David.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Vi finns i ÄLEKULLA

RING...
när
solen
tittar
in!

KATARINA JOHANSSON

070-535 01 83

eten!

Utför även snickeriarb

PRUNKANDE. Så här vacker är familjens trädgård på sensommaren, då de arrangerar ”Sinnenas trädgård”.
FOTO:LARS-HÅKAN HANSSON

Välkommen till
din ICA Nära-butik

ÄLEKULLA LIVS
0320 - 500 77

Nygrillat
till helgen?

Kyckling/revben

Vi fixar
din
festmat
Partybrickor
mot beställning

Andra dagar mot beställn.

Harry Boy

UNG ODLARE. Odlingsintresset har gått i arv i familjen. Sonen David har
odling som 4H-företag, och har redan tidigt på våren drivit fram sallad och rädisor i sin odlingsbänk.

Vargfrågan aktuell även förr
ÄLEKULLANär Gustav Andersson tittade i en anteckningsbok som till-

hört hans svärfar August Svensson hittade han följande anteckning, tagen från ett 180 år gammalt protokoll:
”Vid stämma med Torestorps pastorat 28 januari 1833 upplystes att vargar i stor myckenhet visat sig. Det beslutades att luder (förgiftat foder)
skulle utläggas på sex platser i hela pastoratet.”

Hallabron byggdes 1755
ÄLEKULLA Över mossen vid Bäckalund i Älekulla går en ”hallabro”, bestående av stenhällar som vilar på stockar. Bron är överväxt men delvis
framtagen.
– Det ligger ett torp på andra sidan mossen, och en man som bodde där
brukade åka motorcykel över bron tills på slutet av 1950-talet. Då hölls
den öppen, men senare har den växt igen, berättar Gustav Andersson
från Älekulla. På 1980-talet bildades en fornminnesförening i Mjöbäck
som frilade delar av bron.
– Men det är bra att den inte friläggs mer, då ruttnar stockarna, säger
Gustav Andersson. Intressant nog är det fastställt exakt när bron byggdes.
– Bertil Alsén, som skrivit en bok om gamla broar, hittade ett dokument på länsstyrelsen där det står att bron byggdes år 1755.
Det är inte helt lätt att hitta bron, så är man intresserad av att ta sig en
titt på den kan man höra av sig till Gustav Andersson, eller till Älekulla
hembygdsförening.

på ditt ICA-kort!
Öppettider:
Måndag–fredag 10–18
lördag 9–13
Ombud för:
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Systrarna Silver har öppnat butik i Öxabäck
ÖXabäck Systrarna Birgit
Nordberg och Lisbeth
Borgesjö är båda silversmeder. Tillsammans driver de
företaget ”Systrarna Silver” i
Öxabäck.

tillverkar sina silversmycken i 925
sterlingsilver. De färdiga smyckena stämplas för att visa att det är
äkta silver.

”En underbar känsla”
Systrarna gör alla smycken tillsam– Intresset för silversmide som mans, och inget blir det andra likt.
Att tillverka ett silversmycke
hantverk började när vi gick en
kurs i Varberg 2004, berättar Birgit från grunden är ett tidskrävande
arbete.
Nordberg.
– Men det är mycket inpireBirgit och Lisbeth fortsatte att
utbilda sig inom silversmide, och rande, och det ger oss stor skaparkom så småningom i kontakt med glädje.
Förra året
silversmeden
öppnade de
Rolf Gustavsson
butik i sin sili Örby.
versmedja.
– Han var
– Vi jobfantastisk, och
bade länge
kunde lära ut
innan vi kundet som vi inte
de öppna bulärt oss under
tiken, för att
utbilningarna.
kunna ha ett
Vi gick som lärstort urval av
lingar hos hosmycken, sänom i flera år, Skyddsänglar. Systrarnas
berlocker i form av skyddsger Lisbeth.
säger Lisbeth.
Systrarna
År 2006 flyt- änglar är populära. – När vi var
Silver har öptade de till med på Konstrundan förra året
sålde vi slut på allihop!
pet en dag i
Öxabäck.
veckan, samt
– Vi hittar
en lördag i
mycket inspiration i den vackra naturen. Inte bara månaden, men även telefonöppet
i former till våra smycken, utan vi på andra tider.
Det är inte lätt att försörja sig
får lugnet och harmonin också.
som konsthantverkare, men systFrån grunden
rarna är, trots att det är svårt att
Systrarna har gott påbrå när det tro det, pensionärer. Designar
och tillverkar smycken gör de för
gäller smyckestillverkning.
– Vår pappa höll på med bijou- att det är roligt, inte för att tjäterier när vi var små, så vi satt hem- na pengar.
– Det är en underbar känsla
ma och gjorde smycken på vintern,
och var ute och sålde dem på som- när folk vill bära våra smycken!
rarna.
Katarina Johansson
Lisbeth och Birgit designar och

Silversystrar. Silversmederna Birgit Nordberg och Lisbeth
Borgesjö i sin vackert inredda, naturinspirerade butik.

Foto:Katarina Johansson

Vi hittar
mycket
inspiration
i den vackra
naturen.

Lisbeth Borgesjö

Praktfulla Ringar.
Nu är det modernt
med stora ringar, och
Systrarna Silver har
många olika varianter.
– Men många tycker också om lite mindre ringar,
som är mer lättburna i
vardagen, säger de.

Promenader med kulturtema

Öxabäck Sex gånger på våren och sex gånger på hösten
arrangeras kulturpromenader i Öxabäck, med omgivningar.

– Vi har hållit på i tio-tolv år nu,
berättar Sigge Bengtsson, som
tillsmmans med Kurt Svensson arrangerar promenaderna.
En vandring i lugn takt i skog
och mark, ett utflyktsmål, och
medhavd fika. Det är receptet för
kulturpromenaderna, och konceptet är populärt.
– Vi gör det inte för att få motion, utan tar det i lagom tempo,
berättar Sigge Bengtsson.
– Och tur med vädret har vi näs-

tan hela tiden!
Promenaderna går oftast i
Öxabäck, men man beger sig även
till grannbyarna ibland.
Är det inte svårt att hitta nya
utflyktsmål?
– Vi försöker leta upp lite nya
ställen, ibland händer det att vi går
till samma plats, men då tar vi en
annan runda.

Alla välkomna
Trivselbygdens tidning får följa med på en av vårens sista promenader. Vandrarna samlas vid
Öxabäcks bygdegård och samåker
till dagens utflyktsmål, Hallstorps
vattenkraftverk. Vattenkraftverkets
ägare, Gerhard Kristiansson, gui-

Museum. I kraftverkets samlingslokal finns bland annat smidesföremål, tillverkade av Gerhards farfarsfar.

dar längs promenaden i det strålande vårvädret. Väl framme
samlas man för medhavd fika i
samlingslokalen Gerhard byggt
vid kraftverket. En samlingslokal
som också är något av ett museum, med många vackra gamla föremål, bland annat smidesföremål
som Gerhards farfarsfar Kristian
Johansson smitt, och med dokumentation från byggandet av kraftverket.
Det är främst Öxabäcksbor som
går kulturpromenaderna, men alla
är välkomna, säger Sigge och Kurt.
– Man kan höra av sig till oss
om man är intresserad av att gå
med!
Katarina Johansson

Guidad Vandring. Gerhard Kristiansson (till höger), som driver vattenkraftverk i Öxabäck, är daFoto:Katarina Johansson
gens guide vid kulturpromenaden.

Vattenkraft med anor. Det har funnits vattenkraftverk i
Hallstorp sedan lång tid tillbaka. – Det fanns skvaltkvarnar här,
den tidigaste dokumentationen är från 1625, berättar Gerhard för
deltagarna i promenaden.

ledare. Kurt Svensson och Sigge Bengtsson leder kulturpromenaderna.
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Byakampen en ny tradition

Allt inom snickeri, målning,
puts och golvarbeten

ÖXABÄCK Förra året anord-

Specialité: Kyrkrenoveringar

nades Öxabäcks byakamp
för första gången. Det blev
en succé, med 38 deltagande
lag, och den 1 september är
det dags igen.

– Det lär inte bli färre lag i år, säger
Martin Arvidsson från Öxabäcks
bygdelag, som tillsammans med
bygdegårdsföreningen anordnar
byakampen.
Tävlingen hålls på Öxabäcks
träningsplan , och förra året tävlade man bland annat i att rulla höbalar, gå på styltor, köra skottkärra
med en lagmedlem sittandes i, och
slutligen”lagskidor”, det vill säga
hela laget på ett par långa skidor. I
år är några tävlingsgrenar utbytta.
– Det var mycket styrkegrenar
förra året, i år blir det fler grenar
där det krävs mer teknik än styrka.
Vi kommer också att ha lite mer
för barnen i år, med ansiktsmålning och en clown som underhåller, så det blir en riktig familjedag,
berättar Martin Arvidsson.
Under dagen kommer det
att grillas Öxabäcksburgare,

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

Varför
över ån
ån
Varför gå
gå över
efter
efter vatten?
vatten?

-Vi finns ju i Trivselbygden-Vi finns ju i Trivselbygden-

HÖBALSRULLNING. En av grenarna vid förra årets byakamp var höbalsrullning. Premiäromgången
blev mycket lyckad, säger initiativtagaren Martin Arvidsson: – Jag vill ge en stor eloge till alla som har
jobbat med tävlingen, och gjorde premiären till den succé det blev!
FOTO:HELENA HÅRD
Björkåsens ekoodling och
Mjöbäcks sparbank kommer att
ha utställningar .

På kvällen anordnas en fest i
bygdegården, med mat och dans
som en avslutning på dagen.
– En del av överskottet kommer
att tillfalla bygdegården och resterande del till bygdelaget, som allteftersom kommer att användas för
bygdens bästa.
Vandringspris
Ett lag ska bestå av fem till åtta personer, och man behöver inte ha någon anknytning till Öxabäck för
att delta:

Vi fixar er bokföring, bokslut
Vi fixaroch
er bokföring,
bokslut
deklaration.
och deklaration.
Även bouppteckning,
onstÄven bouppteckning,
hjälp med generationsskiften,
hantverksrundan
hjälp med generationsskiften,
samt juridiska ärenden
samt juridiska ärenden

– Vem som helst som känner
sig manad är välkommen att anmäla sig!
www.svans.se
www.svans.se
Och det är ett fint pris man tävonstlar om, förutom äran att få vara
hantverksrundan
Öxabäcksmästare ett helt år: Ett
vandringspris i form av ett tjurhuvud från Elmelids Svets & Plåt,
som nu förvaltas av förra årets vinnande lag, ”Jonathans slavar”.
i Marks kommun
– Det har varit ett populärt pris,
det har nog varit med på varenda
23 juli - 29 juli
fest det här året!
2012
KATARINA JOHANSSON

i Marks kommun

Tfn.0320-590
0320-5907070
Tfn.
Fax.0320-599
0320-5993333
Fax.
23 juli - 29 juli
Överlidav.5,5,Öxabäck
Öxabäck
Överlidav.

2012

onstonsthantverksrundan
hantverksrundan
onst- onstonsthantverksrundan
hantverksrundan
onstonsthantverksrundan
www.konsthatverksrundan.se
hantverksrundan
hantverksrundan

Öppet alla dagar kl. 13 - 19
www.konsthantverksrundan.se
Samlingsutställning i Kinnaborgssalen
kommunalhuset Kinna
med vernissage 22 juli kl 11 - 15.

i Marks kommun
i Marks kommun
23 - 29 juli
2012

i Marks kommun
Öppet alla dagar kl. 13 - 19
www.konsthantverksrundan.se
Samlingsutställning i Kinnaborgssalen
kommunalhuset Kinna
med vernissage 22 juli kl 11 - 15.

hem segern i den för
”Jonathans slavar” tog
.
AR
AV
SL
DE
AN
SEGR
sta byakampen.

Vi finns i ÖXABÄCK

Antikhuset i Öxabäck

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

25 år

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

Vi utför allt inom branschen!

i Marks kommun
i Marks kommun
i Marks kommun
23 juli - 29 juli
23Öppet
juli - 29alla
juli dagar
kl. 13-19
i Marks
i Marks
kommun
2012
2012
23 juli
-kommun
29 juli
23 juli
juli - 29 juli
23 juli - 29
2012
Samlingsutställning
2012 2012 23 juli - 29 juli
23 julii-Kinnaborgssalen,
29 juli
2012
2012

kommunhuset Kinna
Vernissage
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0703-29 29 42
Diplomerad Avloppsentreprenör

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning
Vedmaskiner - Motorsåg
Stängselutrustning

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

Vid behov av

MARKARBETEN
Holsljunga Gräv

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

– tag kontakt med oss!

LANTBRUKSTEKNIK
SCHAKTGRUS · TRANSPORTER · BERGSPRÄNGNING
Ring för kostnadsfri offert!

Bruno Henrikson Kärra Nedre ÖXABÄCK

Lantbruksteknik

Emtervalls Maskingrävning
Tel.
0320Kärra
- 590
alt. 070 – 374
99 74
LANTBRUKSTEKNIK
Bruno
Henrikson
Nedre17
ÖxaBäcK
Öxabäcks
Maskinstation AB
Isidor Emtervall
0320-592 71 • 0705-92 71 09

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

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

Tel. 0320-560 03 · Mobil: 070-329 29 40
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Antikhuset fyller 25

Öxabäck Den 1 september
fyller Antikhuset 25 år.– Det
blir något firande, men jag
har inte bestämt vad än, säger Kerstin Johnson, som driver butiken.

Kerstin och hennes make startade
Antikhuset tillsammans år 1987.
Historien började på 1960-talet i
Norge.
– Min man kom in på antikviteter av en slump. Han jobbade på
en pianofabrik i Oslo på mitten av
1960-talet och han hade en transport till Borås. Där blev han tillfrågad om han inte kunde flytta hit,
och flytta och reparera pianon.
Sagt och gjort,
flytten gick till
Sverige, maken
startade en firma, som flyttade och reparerade pianon. Men
sedan dog pianobranschen ut.
– Då började folk komma
med möbler de
ville ha reparerade istället, och
han gick över till
antikviteter. Vi
hyrde en affärslokal i Örby först,
och när detta blev ledigt slog vi till.

När den var som störst på 50- och
60-talet var det 80 sömmerskor
som arbetade i fabriken. Däribland
Kerstin.
– Det är lustigt, mellan 1963
och 1970 satt jag precis här och
sydde. Om någon sagt då att jag
skulle köpa huset och driva antikaffär här hade jag svarat att jag lika
gärna kunde ta ner månen...
Kerstins make gick bort för 14
år sedan, och numera driver hon
butiken själv. Sonen Christian,
som har en egen byggnadsfirma,
hjälper till i mån av tid.
Antikbranschen har ändrat sig
en hel del under de år Kerstin varit
verksam.
– Det är svårare nu. När vi
startade fanns
det inte många
antikaffärer i
närheten, så det
kom kunder
långt ifrån när
det var som bäst.
Nu finns det så
mycket loppisar
överallt, och de
jobbar ju inte på
Kerstin Johnson
samma villkor.

Mellan
1963 och
1970 satt
jag precis
här och
sydde.

Tidigare syfabrik
Antikhuset var tidigare syfabrik.

Trenderna
växlar
Kerstin har inga planer på att lägga ner verksamheten, även om hon
egentligen uppnått pensionsålder.
Två dagars öppethållande på vintern och fyra på sommaren känns

Stort sortiment. Butiksytan på Antikhuset är över 1 000 kvadratmeter, och här säljer Kerstin Johnson allt från böcker och porslin till matsalsmöblemang och
Kerstins egna favoritmöbler, chiffonjéer.
Foto:Katarina Johansson

lagom.
– Det är roligt socialt sett, jag
har lärt känna många som kommer hit.
Däremot funderar Kerstin på
att minska på lagret. Nu har hon

även antikviteter på källarplanet i
den stora lokalen, men planen är
att bara använda det övre planet
till butiksyta.
Trenderna har växlat genom
åren.

Familjeföretag. Kerstins son
Christian arbetar på annat håll, men
hjälper också till på Antikhuset.

– I början sålde vi mycket avlutad furu, det är nästan inget sådant nu. Jugend och renässans
har varit populärt länge, men nu
är det mycket 50- 60- och 70tal. Jag sålde en 70-talsfåtölj nu

som jag bara haft inne någon dag.
Kristallampor är också jättepopulärt nu.
Katarina Johansson

Fotbollstjejer. I källarvåningen på Antikhuset finns en utställning om
Öxabäcks framgångsrika damfotbollslag, som Kerstin var en av initiativtagarna till.
Barnbarnet Linnéa följer i farmors fotspår, och spelar själv fotboll i IFK Örby.

Nyare antikviteter. 50- 60och 70-tal är det som är populärast i
antikvärlden nu. – Nyligen sålde jag
en 70-talsfåtölj, som jag bara hade
haft inne någon dag, berättar Kerstin.

7_0049407 2011-05-19 09.39 Sida 1

Första dockan. Även ett dockmuseum är inrymt i Antikhuset. Här visar
Kerstin upp sin stora samling, av vilken denna docka var den första.

Synvillan AB är ett byggföretag som

ynvillan AB är ett byggföretag som utför
utför nybyggnationer, renoveringar
ybyggnationer,
renoveringar
och monterar
och
monterar prefabricerade
hus.
refabricerade Huvudinriktningen
hus. Huvudinriktningen
är
är monteringsmonteringsfärdiga
hus,hus,
men
vi kan
lika
färdiga
men
vi kan
lika gärna
ärna bygga till,
renovera
eller byta
kök.
bygga
till, renovera
eller
byta kök.

Allt är möjligt!
Allt är möjligt!

kerstin Johnson

Synvillan Bygg och Villamontage AB | Parallellv. 3, Öxabäck
Magnus Larsson | 0703-44 67 79 | magnus@synvillan.se
Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se

Sysselsättning: Driver Antikhuset i Öxabäck.
Familj: Dottern Åse, med sambon Claes och barnen Tilde och
Linn. Sonen Christian, med fru Petra och barnen Linnéa och
Sander.
FAVORITANTIKVITET:   – Jag älskar chiffonjéer, även om de
inte säljs så mycket nu. De är praktiska, men tunga, och det har
gjorts rätt många. Och jag är väldigt förtjust i speglar också!
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Vinnare i

Fota och vinn 2011

ÅRETS TÄVLING!

Hur många
PIPPIFÅGLAR?
Hur många av mig
kan du hitta i tidningen?

Grattis

Yvonne Östanbäck!
Stora gratulationer till Yvonne Östanbäck som vann 2011s tävling
”Fota och vinn” med sin sceniska bild av Överlida Camping.
Stort tack till alla deltagare!
Alla insända bidrag finns att skåda på Trivselbygdens hemsida,
www.trivselbygden.se

Räkna fåglar och vinn ett

!
it
k
r
e
t
s
e
m
e
S

På vilka sidor finns trivselbygdsfågeln? Och vid vilka rubriker?
Skicka in ditt svar till hanna.bengtsson@mjobackssparbank.se,
senast 10 augusti 2012.
Alla insända bidrag publiceras på Trivselbygdens hemsida,
www.trivselbygden.se. Det vinnande bidraget publiceras även i tryck.

Årets företagssatsning i trivselbygden

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

nomineringsperioden pågår t. o. m. 7 september.
För mer information och blanketter, se hemsidan.

www.mjobackssparbank.se · 0325-327 00

Mjöbäcks Sparbank
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ÅRETS FÖRETAGSSATSNING

Förra året instiftade Mjöbäcks sparbank utmärkelsen: ” Årets företagssatsning i Trivselbygden”.
Här kan du läsa om förra årets tre pristagare, samt om hur man nominerar företag till årets pris.

Dags att nominera till företagspriset
TRIVSELBYGDEN Förra året dela-

des utmärkelsen ”Årets företagssatsning i Trivselbygden”
ut för första gången. Nu är
det dags att nominera företag
till årets pris.

– Priset är en utveckling av utmär
kelsen ”Årets Trivselbygdare”, men
nu med inriktning på företagsam
het, säger Tomas Andrén, vd på
Mjöbäcks sparbank som delar ut
priset.
Byalagen på
respektive ort
har ansvar för att
det kommer in
nomineringar,
men vem som
vill får nominera
företag till priset.
Nominerings
blankett finns på
Mjöbäcks spar
banks hemsida,
Trivselbygdens
hemsida, och
finns även att
hämta på ban
ken.
Priset kan gå
till ett nystartat
företag, ett fö
retag som valt
att flytta till
Trivselbygden, eller som gjort nå
gon annan form av satsning värd

att uppmärksammas. 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 och 3.000 kronor varde
ra till de två andrapristagarna.
– Vi fick in väldigt bra nomi
neringar förra året, så vi har gott
hopp om årets tävling. Pristagarna
från förra året har ju fortsatt att sat
sa: Oveda teknik och Bockås Eko
bygger ut, och
Mandys Diner
startar en filial, så
där ser man hur
välförtjänta de
var!

DET ÄR I
HÖGSTA
GRAD VIKTIGT FÖR
BANKEN
ATT VÅRT
VERKSAMHETSOMRÅDE UTVECKLAS.

Arbetstillfällen
och tillväxt
Som
den
enda banken i
Tr i v s e l by g d e n
känner Mjöbäcks
sparbank ett an
svar för att byg DELAR UT PRIS. Förra året delade Tomas Andrén, vd på Mjöbäcks sparbank, ut de första priserna för företagssatsningar
i Trivselbygden. Nu hoppas han på många nomineringar till årets utmärkelse.
FOTO:KATARINA JOHANSSON
den ska leva.
– Vi tror det
handlar om ar
betstillfällen och
ju i högsta grad viktigt för oss ock sysselsättning i Trivselbygden.
ta ett ännu djupare engagemang,
tillväxt. Mot bak
så att vårt verksamhetsområde ut
– Vi kan inte bara sitta och titta nu behöver vi finna formerna för
TOMAS ANDRÉN
grund av de ned
vecklas.
på när företag läggs ner, så vi dis hur det ska gå till.
läggningar som
Utöver ”Årets företagssatsning” kuterar hur vi ska ta en mer aktiv
varit vill vi ta yt
diskuterar banken nu även andra del vad gäller, i första hand arbeten
KATARINA JOHANSSON
terligare krafttag för att stimulera
sätt att utveckla företagsamhet och och företagsamhet i bygden. Vi vill
företagsamheten i bygden. det är

MOTIVERINGAR
2011
1:A PRIS, MANDYS
DINER : ”Vår vinnare lyckas,
under några få månader på
året, servera över 30 000
besökare! Maten och miljön
har en unik prägel och konceptet har blivit vida känt
bland Rockabilly-fantaster,
motorcyklister, semesterfirare och ortsbor. Företaget har
tillväxtpotential, både med
outnyttjade lokalytor och en
förlängning av säsongen.”
2:A PRIS, BOCKSÅS EKO:
”Detta företag startades
2011 och vågar satsa på lokalproducerat och ekologiskt, samtidigt som de håller landskapet öppet. Att
satsa ekologiskt ligger helt
rätt i tiden och samarbete
med lokala handlaren gör
att bygden hålls levande.
Tillväxtpotentialen för ekologiskt och lokalproducerat
bedömer vi som stor!”
2:A PRIS, OVEDA TEKNIK: ”Under det gångna året
har företaget etablerat sig i
nya lokaler och investerat i
maskiner av senaste modell.
Nöjda kunder och låga omkostnader har gjort företaget
till en aktör att räkna med i
sin bransch och genomförda
investeringar kan komma att
leda till ytterligare nyanställningar.”.

Mandy’s koncept
sprider sig
ÄLVSERED 30 000 besökare

under förra året, och första
pris i ”Årets företagssatsning
i Trivselbygden”. Mandy’s
Diners 50-talskoncept har
gjort stor succé. Nu utökar de
med en filial i Töreboda. Och
det är inte säkert det stannar där.

– Vi tror det kan väcka intresset
hos fler, som kan ha Mandy’s kon
cept som franchise. Men maten
måste vara lika bra! säger Ingegerd
Blomqwist, som driver Mandy’s
Diner tillsammans med sambon
Peter Lundin.
Restaurangen är inredd i ameri
kansk 50- och 60-talsstil, komplett
med jukebox och filmaffischer från
tiden. Framme vid disken står Elvis
Presley, i form av en pappfigur i na
turlig storlek, och håller ett vakan
de öga på restaurangens gäster.
Älgburgare en nyhet
På menyn står förstås hamburgare
i alla former, som serveras i papp
modeller av amerikanska bilar.
Man kan även få bland annat kyck
ling, revbensspjäll och vegetariskt.
– Och vi har förstås gluten- och
laktosfria alternativ också. Jag är
sjuksköterska i grunden, så jag
tycker det är viktigt!
En nyhet för året är ”The wild
one”, en älgburgare med tran
bärsketchup och kantareller, som

troligen kommer att bli populär dagar, har Ingegerd och Peter i år
bland turisterna. Nytt för i år är satt tak över uteplatsen.
också biff.
Under våren har de haft fullt
– Jag har inte hittat något kött upp med att starta upp Mandy’s
första filial,
tidigare som
i Töreboda,
varit tillräck
som kommer
ligt bra, men
att drivas av
nu har jag hit
dottern Sanna
tat det. Jag är
Blomqwist
extremt pe
och svärso
tig, det går inte
nen Rickard
att släppa nå
got som inte
Carringer.
är bra. Det är
– Filialen
viktigt att sat
kommer att ha
sa på bra råva
premiär den 15
ror. Och man
juni. Det har
ska inte tro att
varit mycket
det är som på
jobb, Peter har
McDonalds.
jagat grejer till
Maten tar sin
inredningen,
INGEGERD BLOMQWIST
tid, eftersom
och jag har ord
OCH PETER LUNDIN
den tillagas ef
nat med meny
ter beställning.
erna och rekla
men. Jag har
Första filialen startar
också ritat hur restaurangen ska se
i sommar
ut, det är jätteroligt!
Mandy’s har öppet under sommar
I vintras tog Mandy’s hem för
säsongen, med helgöppet fram till sta pris i tävlingen ”Årets företags
midsommar, och därefter öppet satsning i Trivselbygden”.
alla dagar i veckan. På vinterhalvå
– Vi tänkte inte gått på pris
ret har restaurangen öppet för pri utdelningen, men bankens vd,
vata bokningar och arrangemang. Tomas Andrén, ringde och sa att vi
Med 30 000 besökare under måste komma. Vi trodde ändå inte
sommarmånaderna i fjol kan man vi skulle vinna, så vi blev överaska
förstå att konceptet varit lyckat. de och väldigt glada över utmär
För att kunna få plats med fler gäs kelsen, säger Peter och Ingegerd.
ter, även under regninga sommar
KATARINA JOHANSSON

VI BLEV
ÖVERRASKADE OCH
VÄLDIGT
GLADA
ÖVER UTMÄRKELSEN.

TRIVSELBYGDEN

i tiden

HEKTISK SOMMARSÄSONG.
Peter Lundin och Ingegerd Blomqwist
på Mandy’s Diner ser fram mot en
hektisk sommar.– Vid högsäsongen
har vi flera hundra matgäster varje
dag, berättar de.


FOTO:KATARINA JOHANSSON

GENUIN MILJÖ. Den genomtänkta inredningen på
Mandy’s har lockat många,
inte bara matgäster. – Det
har varit många tidningar
här, och förra året kom ett
företag som sålde femtiotalskläder hit och tog
modellbilder, berättar
Ingegerd Blomqwist.  

Trivselbygden tidning 2012
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Mikael satsar på ekologiskt

Älekulla För fem år sedan

startade Mikael Andersson
med produktion av ekologiskt nötkött på gården
Bocksås. Förra året började
han med försäljning direkt till
konsument, i samarbete med
Älekulla livs. Nu planerar
Mikael för en utökning, med
ny lagård och kanske fler försäljningsätt.

– Vi har 70 djur nu, och det ska utökas till 100-120, berättar Mikael,
som driver gården tillsammans
med sin sambo, Sara.
– I takt med att vi utökar produktionen kommer vi att försöka
ha hemkörning, och samla ihop
kunder i till exempel Göteborg
och köra ut kött till dem.
Mikael är femte generationen på
Bocksås. Han tog över gården redan som 20-åring, när hans far skadades allvarligt i en olycka.
– Jag var väldigt involverad i
gården redan innan, så det var
självklart att jag skulle ta över, säger han.
Föds upp på gräs
Nu har Mikael drivit gården i åtta

år. Att han gick över till ekologisk
produktion hade flera orsaker.
– Dels var det ekonomiskt fördelaktigt, man får stöd för att ställa
om till ekologisk produktion. Dels
såg jag att det finns en stor efterfrågan på ekologiskt kött. Och sedan
tycker jag det är bra att man inte
använder konstgödsel.
Det är inte mycket svårare att
ha en ekologisk produktion än
det traditionella jordbruket, anser Mikael.
– Man får ha ett annat tänk
bara, och anpassa sig efter naturen. Istället för konstgödning använder man sig av baljväxter, som
ärter och klöver. De binder kväve
i luften som sätter fart på grödan.
Djuren föds till största delen
upp på gräs, bara kalvarna får lite
spannmål.
– Gräset ger köttet dess karaktär.
Det får mer insprängt fett, som gör
det saftigare. Det blir också rikt på
omega 3, berättar Mikael.

Samarbetar med affären
Hans djur är också lite äldre när de
slaktas än vad som är vanligt.
– När djuren får ta mer tid på
sig mognar köttet.

Djuren slaktas och styckas på
Öströö fårfarm, och sedan kör
Mikael sitt kylsläp till Älekulla
livs, där köttet levereras till kunden i 30-kiloslådor. Affären tar
hand om själva distributionen.
– Tanken är att kunderna beställer i affären, och när jag fått tillräckligt många beställningar skickar jag ett eller två djur till slakt.
Mikael tycker det är idealiskt att
ha ett samarbete med den lokala
livsmedelsaffären.
– Jag vill ju gärna att detta ska
gagna bygden, och affären är väldigt betydelsefull. men tyvärr vill
man inte åka hur långt som helst
för att hämta kött, så det är därför vi planerar att komplettera med
hemkörning.
Bocksås Eko var en av pristagarna när utmärkelsen ”Årets företagssatsning i Trivselbygden”
delades ut för första gången, och
Mikael är glad över priset.
– Det känns jätteroligt att få den
uppskattningen. Även om man
själv tror stenhårt på detta, så är
det roligt att få ett bevis för att det
är fler som tror på det här!

Utökar. Mikael Andersson har nu 70 köttdjur, av raserna Hereford, Charolais och Simmental. Nu planerar han att utöka till drygt 100 djur, för att möta efterfrågan på ekologiskt kött
Foto:Katarina johansson

Man får ha ett annat tänk, och
anpassa sig efter naturen.

Katarina Johansson

Oveda bygger ut fabriken
Holsljunga Ove Claesson

startade Oveda Teknik i
Älvsered 2006. Förra sommaren flyttade familjeföretaget
till Holsljunga, och nu är en
stor utbyggnad på gång.

– Att vi hamnade i Älvsered till att
börja med beror på att där fanns
en ledig lokal. Både jag och mina
söner Daniel och Mattias, som arbetar i företaget, bor i Holsljunga.
När den här lokalen blev ledig flyttade vi hit för att ha verksamheten på hemmaplan, berättar Ove
Claesson.
Innan företaget flyttade in renoverades lokalerna, och en tillbyggnad gjordes, med lunchrum och
kontor. Fabrikslokalen, där Ulma
tidigare hade sin verksamhet, är
dock i minsta laget. Nu bygger
Oveda ut, och med utbyggnaden,
som ska stå klar i augusti, blir lokalen ungefär dubbelt så stor.
– Att jag satsar på utbyggnad beror på att mina pojkar jobbar här.
Tanken är att de ska ta över i framtiden, och de vill gärna satsa och
köpa in fler maskiner.
Svårt hitta arbetskraft
Tillverkningen på Oveda Teknik
omfattar allt från
små precisionsdetaljer till större maskindetaljer. Kunderna
är tradingbolag
som säljer vidare till storföretag och maskintillverkare som
snabbt behöver
detaljer för sin
produktion.
– De flesta av
kunderna finns i
Boråstrakten och
i Småland.
För tillverkningen krävs avancerade maskiner. Nu har företaget
fyra svarvar och tre fleroperationsmaskiner, men efter utbyggnaden
kommer fler att få rum.
Oveda har nu sex anställda, och

Trångbodda. Ove Claesson driver Oveda Teknik, som tillverkar maskindetaljer. Nu bygger han ut lokalen till
dubbla ytan för att få plats med fler maskiner.
Foto:Katarina Johansson
till hösten kan det eventuellt bli
aktuellt med ytterligare personal.
– Men det är svårt att få tag på
kunnig arbetskraft. Det här yrket
tar några år att lära sig, och det
skulle behövas
att fler ungdomar utbildade
sig i programmering av CNCstyrda maskiner.
Oveda var ett
av de företag som
belönades när utmärkelsen ”Årets
företagssatsning
i Trivselbygden i
Ove Claesson
vintras delades ut
för första gången.
– Det är alltid trevligt att få
pris, att det uppmärksammas när
man satsar på landsbygden. Det är
ju viktigt med företagsamheten, ett
samhälle utan företag blir dött på
dagarna, folk åker iväg på morgonen och kommer hem på kvällen.

Lokalt
köttföretag prisat
ÖxabäckRoland Richardsson
och Hans-Olof Johansson brukar tillsammans 25 arrendegårdar
runt om i Öxabäck. Bra djurhållning och ansvar om miljön runt
gårdarna är några av deras honnörsord, en inställning som visat
sig prisvärd.
I höstas fick deras företag
Öxabäckskött utmärkelsen Årets
nötköttsföretagare i Sjuhärad
2011 av LRF och Sveriges
Nötköttsproducenter.
”Öxabäckskött har blivit ett
föredöme för andra lantbrukare”,
skriver LRF om utmärkelsen.

visste du att?

Kalvsjöholmsbolaget årets
företag
kalv Bensinstation, butik, bilverkstad och taxi. Det är inte
grundpelarna i Kalvsjöholmbolaget verksamhet. Entreprenadföretaget som funnits sedan 1947
är ett gott exempel på företag som
tar socialt ansvar, något som premierades extra i vintras när företaget utnämndes till Årets företagare i Svenljunga kommun 2011.

Vi är ditt lokala
studieförbund
Kultur, föreläsningar, cirklar,
Projektkoordinator…

Vi ville
ha verksamheten
på hemmaplan.

Katarina Johansson

mikael andersson

Nya cirklar hösten 2012:
Portugisiska, italienska, silverlera,
gitarr, fiberförening, foto,
Jägarexamen.

Kontakta oss!
Sex anställda. Oveda har sex anställda, och efter utbyggnaden kan det eventuellt bli aktuellt med ytterligare nyanställningar. På bilden Mattias Claesson, Daniel Claesson, Anders Bramfors
och Ove Claesson. Saknas på bilden gör Anders Karlsson och Ola
Johansson.

0325-103 83, Stefan
0320-109 39, Inger
www.sv.se/sjuharad
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sugen på en fika?
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Shoppinglunch

85:-

inkl. kaffe & kaka
Göteborg
Ulricehamn

Landvetter

Borås

Kinna
Skene

Örby

Öxabäck
Överlida

Svenljunga

Tranemo

Ö. Frölunda
Gislaved

Varberg

Falkenberg

Ullared

Vardagar 10-18 lörd. 10-16 sönd. 11-17 • 0325-145 110 • www.alvseredshop.se

