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Snickarglädje på sjön
Ett gäng unga killar i Älvsered ville hitta på något roligt i Trivselbygden.
5HVXOWDWHWEOHYHQÁ\WDQGHEDVWX
Läs på på sidan 10

Christina bevarar kulturarv

Eva sadlade om

Mariana renoverade hus

Christina Nyhage äger tillsammans med sin syster Carin förläggargården Lerbäcksbyn i Östra Frölunda.
Nu hyr de ut gården som sommarbostad, och ordnar även kulturaftnar och visningar. Läs på på sidan 26

Eva Strömqvist i Öxabäck bytte bana och stuĦ
Läs på på sidan 31
derade till fotterapeut.

Mariana Dudau köpte ett fallfärdigt hus i Älekulla och renoverade det på egen
Läs på på sidan 28
hand. Nu har huset fått ett helt nytt liv.
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10 år med Trivselbygden
Välkommen till Trivselbygden, vare
sig du bor här, är turist eller funderar
över att bosätta dig här!

Det viktigaste vi möter
här är människor som
är stolta över sin bygd.

En vintrig dag äntrade ett gäng byalagsrepresentanter en buss för att
se delar av Trivselbygden. Det som
slog mig under denna busstur var
hur mycket liv och aktiviteter det
ﬁnns i vår bygd. Vi klappade kalvar
hos en ung bondefamilj och elefantsnablar hos en van cirkusartist, vi reste från forntid till nutid,
från en medeltida kyrka till en mo-

dern från 1960-talet. Vi såg skogar med vandringsleder, badvänliga (nåja inte då i februari men nu)
sjöar, vi åt och ﬁkade gott på olika ställen och mycket ﬁck vi bara
passera annars hade vi nog suttit på
bussen i veckor.
Men det allra viktigaste vi möter
här är människor som är stolta över
sin bygd och gärna delar med sig av

sin kunskap och sina erfarenheter.
Många är engagerade ideellt i olika
föreningar och turistsatsningar och
ett stort antal sysselsätter sig i små
och stora företag här. I 10 år har
vi i Trivselbygden samverkat och
samhörigheten mellan våra byar
fortsätter att stärkas. Den senaste
satsningen i Trivselbygdsprojektet
är ett utvecklingsbolag som vill
hjälpa företag att samverka och
utvecklas.
Här ﬁnns allt du behöver för
att leva: mat (produktion och i affärer), rent vatten, billigt boende

(villor och lägenheter), men framförallt närhet till människor och
natur. Du kan ﬁnna vila för en
stressad kropp och själ. Och skulle
du behöva känna storstadspulsen
ibland ligger Falkenberg, Varberg,
Borås och Göteborg ganska nära.
Vi ser fram emot en härlig tid där
vi hoppas att många ska få upptäcka alla pärlor och smultronställen i vår vackra nejd. Jag önskar att
få möta er som läser dessa rader
runt om i trakten!
ANNIKA LINDMAN
ANSVARIG UTGIVARE
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Monicanders
Mjöbäck 0325-340 04

MEJERI

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

BRÖD

FRUKT & GRÖNT

Öppet
alla dagar!
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9–18
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9–15
10-15

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

CHARK

Välkomna!

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

Vår charkavdelning består både av färdigpackat
och en manuell delikatess med stort utbud!
Välkommen in och frossa inför festkvällen!
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Där man trivs - där handlar man!
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Nya handlare i Holsljunga
HOLSLJUNGA Robert Håkansson och Karola Horn är nya handlare

i Holsljunga. De tog i mitten av maj över Anitas Handel efter Anita
Björklund, som drivit affären i 22 år. Robert och Karola kommer närmast från Norge, där de drivit ett transportföretag.
– Vi hittade detta på nätet, och vi tyckte det var väldigt ﬁnt här i
Holsljunga. Vi har blivit väl mottagna, och bara mött positiva reaktioner här, säger de.
De har ﬂyttat in i lägenheten ovanpå butiken, så det är nära till jobbet. Främst är det Karola som ska driva butiken, tillsammans med personalen som är kvar sedan tidigare.
De nya handlarna har många planer för butiken. Största projektet är
en ombyggnad av kylrummet. De planerar även att testa söndagsöppet
under sommarsäsongen, samt att servera kaffe och frallor.
Butiken heter numera ”Matkroken”, ett namn de hämtat inspiration till från Norge, där det ﬁnns många butiker med det namnet.
– Vi tyckte det passade bra, vi säljer mat och huset står lite i en krok!
FOTO: KATARINA JOHANSSON1

FOTO:ELIN LARSSON

Gammal industri får nya lokaler
HOLSLJUNGA Sedan mitten av 60-talet

har Snickeri Special legat längs med väg
154 i Holsljunga. Men nu satsas det på
en av Holsljungas mest anrika fabriker.
Snickeri Special stannar kvar på orten
men bygger nytt på Verkstadsvägen.

vi har inte kunnat komma in med truck i fabriken, men också för att en gammal fabrik inte
har den moderna utrustning som vi nu kommer få.

Ledstänger till Gothia Towers
Företaget säljer främst sina produkter till anIndustrin som från början tillverkade båtar men dra byggföretag och åker även runt i Sverige och
nu inriktar sig på våningstrappor och ledstänger monterar. En av de senaste stora beställningarna
kommer få en betydligt rymligare och framfö- är ledstänger till den nya Gothia towers-byggnaden mitt i Göteborg.
rallt modernare lokal. Efter
– Dit ska vi göra ledstängsemestern förra året påbörer till 32 våningar, berättar
jades bygget som ska bli
Göran.
Snickeri Specials 840 kvaAtt den nya lokalen skuldratmeter stora fabrik, och
le byggas i Holsljunga fanns
Göran Svensson, vd för födet aldrig några tvivel kring.
retaget, ser fram emot att
Alla anställda har anknytning
flytta företaget från den
GÖRAN SVENSSON
till orten och frågan var ald600 kvadratmeter stora
rig om, utan var i Holsljunga
60-talsfabriken.
den skulle ligga.
– Det ska bli jätteroligt
– Men Verkstadsvägen passar ju perfekt och
att få nya lokaler, den gamla har haft vissa brister, dels på grund av att den är två våningar vil- dessutom är det roligt att det börjar bli ett eget
ket har gjort att vi fått bära mycket material upp industriområde här, säger Göran och syftar på
för en trappa, dels för att takhöjden är för låg så Sahlins och Oveda teknik som båda ligger i när-

Det börjar bli
ett eget industriområde här.

Rätt bit i rätt tid!

heten av Snickeri Specials nya fabrik.
Möjlighet att utöka
Just nu är de sex stycken anställda och två hjälpande pensionärer som driver trapp- och ledstångsfabriken, men i och med den nya lokalen
det ﬁnnas utrymme för ﬂer anställda.
– Det är inget vi planerar för tillfället, just nu
känns det som att vi beﬁnner oss på en lagom
nivå. Men det känns skönt att veta att möjligheten ﬁnns, säger Göran och tillägger, nu har vi ju
dessutom en möjlighet att utöka maskinparken.
Att den nya fabriken ökar framtidsutsikterna är det alltså ingen tvekan om, det kommer
även ﬁnnas utrymme för en eventuell utbyggnad längre fram.
I den nya fabriken kommer det ﬁnnas ett
verkstadsutrymme, lackering och ett kontoroch personalutrymme. Dessutom kommer leveranser underlättas med en stor vändplan utanför fabriken. För tillfället är grunden lagd och
med sina lokala medarbetares hjälp är Göran
Svenssons förhoppningar att lokalen ska stå färdig i slutet av november i år.
ELIN LARSSON

Västsveriges vackraste strand?
HOLSLJUNGA Den 500 meter långa sandstranden vid Holsjön lockar var-

je år många badsugna gäster. Den långgrunda sjön gör att stranden lämpar sig bra för barnfamiljer, men för de som är ute efter lite djupare vatten
ﬁnns bryggan vid strandens ände. Vit sand, gott om utrymme och närhet
till både café och toaletter gör Holsljungas badplats till en av de mest välbesökta stränderna i hela kommunen med omnejd.
FOTO:ELIN LARSSON

En omtyckt camping
HOLSLJUNGA I år

liksom förra året drivs
Holsljunga camping av kommunen.
Campingen har redan
öppnat för semestersugna gäster, och från
och med den tredje
juni kommer den
vara bemannad och caféet vara öppet. Till Holsljunga camping kan vem
som helst komma och ställa upp husvagn, tälta, hyra en stuga eller bara
ta en glasspaus på caféet. Vid campingen med den vackra badplatsen, de
härliga promenadvägarna och möjligheten till ﬁske och båthyrning är det
många som trivs och återkommer år efter år.
FOTO:ELIN LARSSON
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Prova ﬁskelyckan i Holsljunga FVO
Köp ett ﬁskekort till hela området på 7 sjöar!

0325-330 00

www.ovedateknik.se

Korten ﬁnns att
köpa på Holsljunga
camping där de
även hyr ut båtar.
www.holsljunga-fvo.holsljunga.com

TRIVSELBYGDEN
BESÖK VÅR
HEMSIDA

www.trivselbygden.se

SATSAR PÅ NYBYGGNATION. Göran Svensson, vd för Snickeri Special ser fram emot att få nya lokaler.
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De spinner vidare i Holsljungas idrottshall
HOLSLJUNGA Drömmen om en

träningslokal med stora fönster
ut mot Holsjön är visserligen en
framtidsvision men Holsljunga
spinning och box har hittills inte
misslyckats med några av sina
åtaganden. Det verkar inte ﬁnnas några ouppnåeliga drömmar
hos det glada gänget som håller
Holsljunga med omnejd i form.
Just nu är det semesterledigt för
Cina Norén, Matilda Litzell, Lena
Andersson, Jonna Thimell, Fredric
Lindgårde, Ulrika Carlsson, Elin
Odqvist och Leif Mellberg som alla
är delaktiga i träningen i idrottshallen
Ljunghaga.
– Men vi längtar redan efter att få
sätta igång igen i mitten av september,
säger Matilda Litzell.

motionärer att få utlopp för lite aggressioner och energi på boxen.
– Vi utbildar våra instruktörer fortlöpande och det är alltid någon som
har nya idéer till hur vi kan utveckla ett
pass, säger Jonna.
Det märks att gänget har en trevlig stämning sinsemellan och de är alla
övertygade om att det är den goa atmosfären som gör att så många har valt
att bli en del i träningsgänget.
– Vi slänger lite käft med varandra
och stämningen är alltid gemytlig. Jag
tror dessutom att vi fungerar lite som
en mötesplats under vinterhalvåret.
Det ska inte var någon press utan kul
att komma hit, säger Jonna och Cina
tillägger: Hit kan du komma som du är!

Hemligt projekt
Men det är inte bara Holsljungabor
som vill ta del av träningen med det
Start för sju år sedan
glada gänget. De lockar folk från hela
Holsljunga spinning och box startade kommunen.
– Mjöbäcks deltidsbrandkår brukar
för sju år sedan, då med endast spinning på schemat. Lena Andersson var träna här under sitt skift. Då lägger de
den drivande kraften för att skapa ett i ordning sina kläder vid dörren, backar intill med brandbilen och hänger teträningsställe i Holsljunga.
– Jag kände att jag saknade ett ställe lefonen i fotbollsnätet. En gång ﬁck de
att träna på i närheten och kollade där- larm precis när vi var färdiga, då var det
för upp möjligheten att få starta något bara för dem att hoppa i kläderna och
ge sig iväg, berättar
på hemmaplan.
Matilda.
Och träning
Framtiden för
på hemmaplan
Holsljunga spinning
blev det. De då
och box ser ljus ut,
sex stycken spinoch gänget har förutningscyklarna har
om en önskan om ﬂer
idag utökats till
motionärer en nyhet
elva, de utbildade
JONNA THIMELL
till hösten, men vad
instruktörerna har
det är vill de inte avfördubblats i antal
slöja än. Jonna berätoch passen har utökats. Nu ﬁnns det möjlighet att spin- tar om det ännu hemliga projektet:
– Det vi kan avslöja är att det blir
na fem dagar i veckan i Holsljunga.
Passen är varierade men onsdagspas- något med inﬂuenser från det som är
set är det hårdaste och också populä- modernt just nu. Det kommer bli rikraste passet då spinningen varvas med tigt bra!
styrketräning.
ELIN LARSSON
– Det är lätt att bli fast i spinnningen, säger Lena
FOTNOT Vill du veta mer? Surfa in på
Holsljunga spinning och boxs blogg:
Utlopp för energi
holsljungaspinningochbox.blogg.se
När Jonna Thimell två år efter starten
Där kan du läsa all info om passen, se
blev mammaledig kände hon att hon
träningsschemat och hitta info om hur
ville ha en ny träningsutmaning och
man bokar pass. Där ﬁnns även recept
det var då boxpasset skapades. Varje
och bilder från träningar.
måndag ﬁnns det nu plats för ca 30

Vi fungerar
lite som en
mötesplats.
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De fixade sin egen spin

Cina, Lena, Lill och Jonn

a började ”spinna” hem

ning
ng

ma i Holsljunga istä
istäl
stä
ället
llle
let
le
ett
e

10 år med
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Holsljunga
De började i höstas
med sju
spinningcyklar, och
trodde
på kanske fyra pass
i veckan. Men intresset har
varit
så stort att de nu har
nio
pass och utökat till
elva
cyklar.
Det var när de fyra spinnin
gentusiasterna tyckte det började
ta för lång
tid att åka ända till Svenlju
nga för att
träna, som de kom på idén
att starta
själva. Sagt och gjort, de
sökte och
fick bidrag på 35.000 från
Stiftelsen
Föreningssparbanken i Sjuhära
d.
– Man vill gärna göra något
för att
gynna sin egen bygd, tycker
Lena.
Här fanns inget liknande
och vi har
ett stort upptagningom
råde, ända
från Överlida, Öxabäck. Älvsere
d och
Frölunda som längst.
– Vi har vi fått många av
dem här
som förr åkte in till Svenlju
nga till
våra träningar, men de
är ändå en
bråkdel, resten är nya!

Ville locka fler män
Hittills har de haft 70 olika
motionärer på sina pass, ett
sextiotal är
aktiva nu i åldrarna 16- 67
år.
Lena och Cina har länge
lett gymnastik i idrottshallen, och
de funderade hur de skulle kunna
locka fler
män. Det har spinningen
gjort! 20
killar tränar regelbundet.
De fyra ledarna gör detta
helt
ideellt men de har fått bra
utbildning
i Malmö och får också
träningskläder. De är runt 30-35 år,
Cina arbetar på kontor, Lena i hemtjä
nsten,
Lill i Svenska kyrkan som
barn- och
ungdomsledare och Jonna
på Jabo.
Alla kvällar utom lördag
är det träning på idrottshallens läktare.
Om

BOX OCH SPINNING. Cina Norén, Jonna Thimell, Lena
Andersson och Matilda Litzell visar vad de sysslar med på träningen i Ljunghagahallen.
FOTO:ELIN LARSSON

2007
De tre spinningentusiaste
rna och ledarna Cina
Norén, Lena Andersson och Lill Terol. Sakna
s denna dag gör Jonna
Timell.
FOTO: ANN SOFIE WAHLBER
G

andra inte störs av musike
n får de
gärna träna samtidigt.
– Och så mycket hörs det
faktiskt
inte där nere, tycker Lena.
För pengar de fått från träning
savgifter och sponsorer har
de köpt fler
cyklar. Nu har de elva stycken
.
– Och vi utökar passen
ju fler
intresserade som börjar.
Tar det inte för mycket
tid av fritiden då?
– Nej snarare har man ju
fått mer
tid över när man inte behöve
r åka
ända till Svenljunga och
träna, säger
Cina.
– Vi nästan slåss om passen,
och
vill ha fler, säger Lena.

Intro för de nya
Till och med lördagar som
skulle få
vara vilodagar, har de
tidvis kört
introduktionspass för dem
som kommer första gången och
vill lära sig
använda cykeln.
Om man är ett gäng, till
exempel
tjejgäng eller matlagningsgub
bar, kan
tjejerna också ge pass på
beställning.

En bra stereo har de redan.
Nu står
ett headset med mikrofo
n på önskelistan, så de ska slippa
ropa för att
överrösta musiken.
– Det som är bra med spinnin
g är
att oavsett kondition och
fysik kan
alla vara med på samma
pass. Det
funkar både för en 60-årin
g och en
elitidrottare, man bestäm
mer själv
vilket motstånd man vill
lägga på
cykeln, säger Cina.
– Dessutom är det en sport
med
få skador, säger Lena.
Och det är
skonsamt för knäna.
Det går också att ha med
barnen,
som får leka nere i idrottsh
allen, men
på egen risk. Det finns ingen
barnvakt.
Under sommaren får cyklarn
a vila,
vecka 39 sätter de igång igen.
Och det bästa för bygden
är kanske ändå att spinningpassen
har blivit
en mötesplats och fått en
social funktion. Man kommer helt enkelt
hit för
att träffa folk.
– Då får man dubbel effekt
på välbefinnandet, både bättre
fysik och
gemenskap, säger Lill.
Ann Sofie Wahlberg

ENGAGERADE. Cina Norén, Fredric Lindgårde, Jonna Thimell, Lena
Andersson och Matilda Litzell är alla engagerade i Holsljunga spinning
och box.

H

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

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

www.snickerispecial.se

(OLSLJUNGA s   

Vi kan din bil!

Vi utför allt inom branschen!

Välkommen till

Nära dej Holsljunga Livs
Bra mat nära dej!
Hos oss kan du tanka
både bilen och mobilen!
Holsljunga Gräv

Ombud för

oss!
mmen till

Isidor Emtervall
   s    

Vi är specialister på klimatanläggningar och AC och servar
gärna din bil inför sommarens värmebölja. Vi har den
moderna utrustning som behövs för att optimera din
anläggning, och framför allt har vi rätt kompetens och
erfarenhet vilket säkrar ett professionellt utfört arbete.

Vi servar och reparerar alla bilmärken!
VI ERBJUDER ÄVEN

· Reparation av AC · Försäkringsskador · Vindrutebyten
· Service av alla fordon · 4-hjulsmätning
· Feldiagnos

Rabattkupong!
150:- vid AC-reparationer!

Välko

Kjell Karlsson
   s    

Emtervalls Maskingrävning

VARMT I
BILEN?

Öppettider i sommar:
Mån–fre 9–19 s lör 9–13 s sön 9–12
Holsljunga s 0325-330 03

Klipp ur &
ta med!

KÖP NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån

Holsljunga Bilservice AB
Företagsv. 5, 512 64 Holsljunga s 0325-333 03 s Mån–tors 7-17, fre 7-16

www.holsljungabilserviceab.se

Märkesverkstaden för alla märken
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6 Mjöbäck

Tjejerna som
¿[DUIHVWHQ
MJÖBÄCK Petra Berg och

Johanna Wallfors är vännerna
som bestämde sig för att starta eget. Sedan i höstas driver
de PJ Fest och Fix i Mjöbäck.
– Vi ordnar allt från bröllop
till födelsedagsfester och studentfester, säger Johanna.

skulle gifta sig förra året och insåg
hur mycket det var att stå i och hur
dyrt det var.
– Vi undrade varför det skulle
behöva kosta så mycket, och vår affärsidé är att man ska kunna få allt
till ett bra pris.

Målet att utöka
Än så länge driver de sin verksam- I november 2012 startade de upp
het från en lokal i Petras källare. Där sin verksamhet och har redan ﬂera bröllop att plahänger vackra festnera.
klänningar på ett
Men de gör
ställ. Ett bord är
gärna andra fester
vackert uppdukat
också, till exemoch dekorerat, för
pel dop, namnatt ge ett smakprov
givningskalas och
på vad det ﬁnns att
50-årsfester.
välja på.
– Kunden får
– Vi både sälvälja själv hur
jer och hyr ut
mycket eller lite
klänningar, frackPETRA BERG OCH
vi ska göra. Vi
ar och smokingar.
JOHANNA WALLFORS
samarbetar med
Priserna på klänen ﬂorist och en
ningarna är allt
cateringﬁrma och
från en femhundralapp och uppåt, berättar Johanna. tar in andra specialister när det beDet hela började med att Petra hövs. Men vi kan hålla i alla trådar-

Kunden får
välja hur
mycket eller
lite vi ska göra

D

FESTFIXARE. Petra och Johannas affärsidé är att kunna erbjuda en bra fest till ett billigt pris.

na om kunden vill det.
Vill man så är det även möjligt att
bara hyra stolsöverdrag och dukar
eller vad man nu kan tänkas behöva. De bokar också lokalen för kalaset om så önskas.

– När det gäller bröllop så vet
folk oftast var de vill ha festen, det
brukar vara i närheten av kyrkan
och där de ﬂesta bor. Men vi kan
komma med förslag om det behövs.

Tjejerna ser ljust på framtiden
och har som mål att utöka och
på sikt skaffa en annan lokal, lite
mer centralt i Mjöbäck, för sin
verksamhet.
– Det är ett otroligt roligt jobb,

FOTO:KRISTIN STÅHLKRANTZ

tycker vi. Det är fantastiskt att
jobba tillsammans och vi hjälps
åt med allt så det blir aldrig ensidigt.
KRISTIN STÅHLKRANTZ
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CAFÉ PÅ ONSDAGAR. I Tokabo vackra hembygdsgård bjuds det på sommarcafé på onsdagarna i juli.

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Sommarcafé i Tokabo
MJÖBÄCK I hembygdsgården Tokabo

visas bland annat samlingar efter tre
generationer träsnidare. Varje onsdag i juli anordnas sommarcafé i den
vackra gården.
I hembygdsgården Tokabo i Mjöbäck
bjuds det in till sommarcafé under alla
onsdagar i juli månad. Datumen är den
3, 10, 17, 24 och 31 juli. Arrangörer är
Mjöbäcks hembygdsförening. Det blir
kaffeservering, lotteri, olika utställningar samt visning av gårdens samlingar.

Den ena samlingen, Björkhagasamlingen,
kommer från tre generationer av träsnidare
som verkat på gården. Först av dem Johannes
Andersson, som tillverkade sin första predikstol 1814 till Mjöbäcks kyrka.
Han tillverkade under sitt verksamma liv
25 predikstolar och 15 altaruppsatser, ett imponerande arbete med den tidens teknik!
Den andra samlingen på Tokabo består av
gamla husgeråd och möbler från 1800-talet.
Förutom sommarcafé ﬁrar man även
Ekomuseets dag lördag 20 juli, med visning
av samlingarna samt servering.

17
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Allsång på Hagalund
MJÖBÄCK Måndag den 3 juni är det dags för allsångskväll på

10 år med
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natursköna Hagalunds festplats i Mjöbäck. Som vanligt är det
Henrikssons & Co som leder allsången. Arrangör är Mjöbäcks
Byalag, som även bjuder på ﬁka under kvällen.
Det blir även en allsångskväll måndag den 17 juni, då med de
skönsjungande gästartisterna Daniella, Rebecka och Emma.

LUNCH, LAGAD MÉ

VARD. 11-15

Mjöbäcksbaren Du & Jag
0325-344 44 • Öxabäcksvägen, Mjöbäck

Fabriksvisning den 14 juni
Kl. 9 00 & Kl. 11 00

TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV
VÄSTERGÖTLAND
Furulids S

erviceverk
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Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Vi har specialerbjudande på flera
produkter hela dagen.
T.ex. färg, golv,
ytterdörrar, fönster, m.m.
Dessutom har vi kanonpriser på fönster och dörrar!
Överblivna från husproduktionen, allt skall bort!

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.

0325-186 80
furulids-snickeri@telia.com

Ordinarie öppettider:
Måndag - torsdag
07:00 - 18:00
Fredag
07:00 - 16:00
Lördag
09:00 - 12:00
Öppettider under veckorna 28-31:
Måndag - Fredag
08-00 - 15:00
Lördag
Stängt

Vi b
j
på uder
g r ill
at!

Priserna gäller för köp den 14 juni.
Specialerbjudande går ej kombinera
med andra rabatter.

Västkuststugan Byggvaror | Mjöbäck
Tel: 0325-186 16 | Hemsida: www.vastkuststugan.se
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Promenadväg runt dammarna
MJÖBÄCK Mjöbäcksvillan har tidigare anlagt två de-

korativa dammar mitt i samhället. Nu har företaget även anlagt en promenadväg och en grillplats vid
dammarna.
– Tanken är att vi i byalaget ska göra i ordning
en plan, där man kan spela till exempel fotboll och
kubb. Framöver kommer vi också att sätta upp
skyltar om rastplats utmed vägen, berättar Marie

Mårtensson från Mjöbäcks byalag.
Det kommer också att sättas upp belysning utmed
promenadvägen, där kommer kommunen att bistå
med stolpar.
– Jag tror det här området kan komma att bli väl
använt när det blir klart, både på sommaren och på
vintern. Vintertid är det många som kommer till
dammarna för att åka skridskor.

Sommarkafé
Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck

Onsdag 3, 10, 17, 24 och 31 juli kl. 18-20
Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.
Välkommen! s -JÚBËCKS HEMBYGDSFÚRENING

ALLT I BILVÅRD
Behåll glansen i sommar
med ett riktigt lackskydd

Kunderna
ökar för
Monicanders
MJÖBÄCK Monicanders har ökad
kundutveckling och längre öppettider
Ica i Mjöbäck har numera söndagsöppet, plus att man förlänger
öppettiden på lördagar med en
timma. Dessutom går man emot
den negativa trenden för många
småbutiker och har en ökad
kundtillströmning.
– Vi har ökat vår kundutveckling med 25 procent i april. Ica har
en intern kundtävling och där slår
vi Sergels torg i Stockholm och det
tycker vi är kul, säger en glad JanAnders Fransson.

10 år med
TRIVSELBYGDEN

Jakob 10 år senare
MJÖBÄCK I den allra första upplagan av Trivselbygdens

Tidning, år 2004, fanns en enkät med några ungdomar från Mjöbäck om hur de trivdes på orten (se
faksimil). En av dem var Jakob Andreasson, då 11
år. Han berättade att han trivdes bra, eftersom familjen bodde nära sjön. Jakob bor fortfarande kvar,

2004

och såhär säger han idag:
–Vi bor fortfarande kvar nära sjön– och det är
bra. Sedan ﬁnns här ﬂera snickerier och eftersom jag
är snickare ﬁnns jobb nära. En annan sak som är bra
är att vi har skog. Det passar bra eftersom jag jagar
och har hund. Mest blir det att vi jagar rådjur.

Lundins Allservice
Mjöbäck Tel 0325-343 78 www.tefcar.se

MJÖBÄCKS PASTORAT
SOMMAREN 2013

Sön 9 juni 18.00 Söndagsmässa
i Holsljunga kyrka, med musik. Ida Johansson tvärﬂöjt.
Tors 20 juni 23.00 Sommarnattsgudstjänst
i Mjöbäcks kyrka, Torbjörn Edebol, kyrkokören,
Mårdaklevs spelmän, sångsolist Liselotte Johansson,
kantor Elvie Sundström.
Sön 23 juni 15.00 Friluftsgudstjänst
i Floghult, Holsljunga. Torbjörn Edebol,
Lars Svensson violin, kyrkkaffe.
Sön 30 juni 15.00 Friluftsgudstjänst
i Tokabo hembygdsgård i Mjöbäck.
Torbjörn Edebol, Lars Svensson violin, kyrkkaffe.
Sön 21 juli 18.00 Söndagsmässa
i Holsljunga kyrka, med musik. Lars Svensson
violin, Martin Kahnberg orgel, folkliga låtar.
Sön 28 juli 18.00 Gudstjänst
i Holsljunga kyrka, med musik.
Per-Ove Esbjörnsson, solosång.

1XY u 0OTK
i\ NSX RTsVZ S `K\NKQOX
Vi erbjuder hushållsnära tjänster.

-K\SXK 6_XNSX
    s    s  TELIACOM

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

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

Sön 25 aug 18.00 Gudstjänst
i Holsljunga kyrka, med musik.
Elin, Mattias och Daniel, sång och musik.
Lör 31 aug 18.00 Konsert
i Mjöbäcks kyrka, orgel och piano, Magnus Svensson.
24 juni– Vägkyrka
7 juli i Mjöbäck, dagligen 14.00–19.00.
18.oo andakt med musik. Servering, guidning.
Bokbord, tel. 070-345 66 25

Varmt välkomna!

Mjöbäcks pastorat

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB
512 65 MjöbäcK s Tel. 0325-341 70

Verksam i bygden sedan 1979

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

ALLT

inom glas!
Mjöbäcks Glas AB · 0325-343 06

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

Energieffektiva hus
från VästkustVillan

Nöj dig inte
med en kopia!

Fladen

2ULJL

QDO

 

Sju rum & kök med
vuxenvåning

Energieffektiva hus

Trubaduren
Fem rum & kök med garage &
skyddad entré

143
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Erbjudande från VästkustVillan i Göteborg!
Teckna kontrakt före den 1 juni så bjuder
vi på en braskamin
från Nibe, Contura
550:1
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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.
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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

8-15
Stängt
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Vi hjälper dig med material och produkter när det gäller
nyproduktion, renoveringar, reparationer, om- och tillbyggnader.

GI

EFFEKTIVA

HU

Villor & Fritidshus
ZZZERURKXVVH

Välkomna in!
Tel: 0325-186 16  www.vastkuststugan.se
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FLOTTBYGGARE. Övre laven: Adam Karlsson, Andreas Johansson, Erik Gustavsson och Emil Erlandsson.
Nedre laven: Daniel ”Bagarn” Larsson och Viktor Johansson. Saknas på bilden gör Pesa Larsson, Martin
Larsson och Johan Ringdahl.

'HE\JJGHHQÀ\WDQGHEDVWX
ÄLVSERED En lördagskväll förra vintern satt ett

gäng killar i Älvsered och spånade på vad de kunde hitta på hemma i bygden. Resultatet ﬁnns nu
att se på Horsasjön, mitt i byn: En ﬂytande bastu.
– Vi hade byggt ﬂottar tidigare allihop, men nu ville vi
göra något ännu häftigare, säger Erik Gustavsson, en av
de nio bakom projektet som stod klart till Valborg förra året.
– Vi har fått mycket hjälp av lokala företag, som
bland annat sponsrat med virke, säger Andreas

NATURSKÖNT. Bastuﬂotten erbjuder även en ﬁn naturupplevelse i de vackra omgivningarna
i Horsasjön .
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Johansson.
Även om bara en av de nio är snickare är de alla händiga, och ﬂotten är ett gediget bygge. Den har dock fått
ta lite stryk under den hårda vintern, något som killarna
nu jobbar med att åtgärda. Flotten ska även få ﬂer högtalare, nya lister och nya lampor innan arbetet är klart.
De har använt bastuﬂotten ﬂitigt under året som gått,
och de hyr även ut den till de som så önskar.
– Det är ﬁnt att sitta här även på sommaren och grilla, säger Emil Erlandsson.
KATARINA JOHANSSON

RELAXAVDELNING. Bakom bastun ﬁnns ”relaxavdelningen” där man till exempel kan sitta och grilla. Erik
Gustavsson, Andreas Johansson och Emil Erlandsson passar på att ta igen sig lite vid arbetet med reparation
och förbättring av ﬂotten.

g

Kringutrustning
för plastindustrin

Vi har en cirkus i Trivselbygden

Kinnavägen 2, Älvsered (g:a bensinstationen)
ZZZPDQG\VGLQHUVH

Tel. 0325-317 00 · www.centramec.com

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

Hässelborgs Livs

Älvsereds Blommor
Blommor för alla!

ÖPPET HELA SOMMAREN!

Öppet hela sommaren!
-ÍNDAG TORSDAG   s &REDAG  
,ÚRDAG   s 3ÚNDAG  
OMBUD FÖR:
!POTEKET
3YSTEMBOLAGET
(ARRY "OY
,OTTER

6ËLKOMMEN TILL
EN VËLSORTERAD
LANTHANDEL

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered
-ÍRDAKLEVSVËGEN  ¯LVSERED s 4EL   

Säsongens blommor
Krukor, rosor, perenner, arrangemang, binderier,
stor sortering sommarplantor och amplar.
-ÌRDAKLEVSV  BREVID (ÊSSELBORGS ,IVS s   
SOMMARÖPPET: -ÌN 4ORS   s &RE   s ,ÚR   s 3ÚN  

Mycke´ mer än

För info:
0705-79 26 29
0325-340 29

ett dansband!

www.deesel.se
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Lyckad ﬂytt för blomsterbutiken

HEDINS STUGA.

FOTO:PRIVAT

Ledens dag i Älvsered
ÄLVSERED Vandringsleden Östdanmark

får en egen dag, som förhoppningsvis
kommer att bli tradition. Ledens dag ﬁras söndag den 16 juni.
Vandringsleden Östdanmark går i de historiska gränstrakterna mellan Sverige och Danmark.
Leden har tagits fram av gruppen Projekt
Östdanmark, och invigdes förra året.
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

www.trivselbygden.se

BESÖK VÅR
HEMSIDA

Poängpromenad
Under Ledens dag kan man gå poängpromenad
längs delar av leden.
– Vi startar i Solhäll, i närheten av Hedins
stuga, berättar Karin Karlsson.
Stugan är det äldsta bevarade soldattorpet i

Halland, och väl värd att ta sig en titt på även
den.
Det kommer att ﬁnnas två olika rundor att
välja på vid poängpromenaden.
– Det blir en runda som är barnvagnsvänlig
och en lite längre som går i skogen.
Torgny Karlsson, projektledare för Projekt
Östdanmark, kommer att stå och berätta gränsminnen någonstans efter leden. Älvsereds byalag bjuder på kaffe, saft och bullar efter promenaden.
– Alla hälsas hjärtligt välkomna!
KATARINA JOHANSSON

Affären satsar på frukt och grönt
ÄLVSERED Det har blivit ny regi på

Hässelborgs Livs i Älvsered. På bilden
syns Janne Utsten, som är ny butikschef, samt Carolina Johnsson, anställd
i butiken. 1
Janne har gjort ﬂera förändringar
i butiken, bland annat en satsning på
frukt- och grönsaksavdelningen.
– Jag bor i Varberg, och köper frukt
och grönt direkt från en grossist där innan jag kör hit. Då kan jag köpa de mängder vi behöver. Det har gjort att svinnet
på frukt och grönt minskat med uppskattningsvis 90 procent.

Stressgrading
Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

Basservice

1.495:HOS OSS ÄR VARJE
KUND LIKA VIKTIG
– STOR som liten
www.a-logistik.se
0325-14 51 50

Välkommen till Ulvanstorp

BAKNING - BADTUNNA - BASTU - BED & BREAKFAST - KAFFESTUGA
20 min från Ullared

Baka din egen tunnbrödskaka
Här kan ni uppleva känslan att baka tunnbröd
i en vedeldad stenugn på jämtländskt vis.
Vildmarksäventyr i skogen
Ute i skogen vid en liten sjö kan ni grilla och ta
ett varmt bad i trätunna.
Öppettider (Öppet för grupper året om)
Kaffestugan: Juli och aug, söndagar kl. 13.00-18.00
Surströmmingspremiär:
Torsdagar 15, 22, 29 aug, kl. 13.00-19.00
Julöppet: Söndag 22 dec, kl. 13.00-18.00

Gäller bilar 5 år och äldre.
byte av tätning i oljeplugg
samt kontrollpunkter.
Erbjudandet gäller
tom den 19 april.

VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR
En riktigt bra bilverkstad nära dig!
t 3 års garanti på reservdelar levererade av Mekonomen
t Konkurrenskraftiga priser

t Avancerad felsökning av elektronik
t Fabriksgarantin fortsätter att gälla
t Delbetala på 4 månader utan ränta och avgifter.*
VI BJUDER PÅ MEKOASSIST MOBILITETSFÖRSÄKRING I
1 ÅR VID SERVICE AV BILEN HOS OSS!
Gäller för fordon upp till 3,5 ton, max 10 år gammal bil och/eller max 15.000 mil, värde 750 kr.

0325-310 46, 0703-30 10 46
JOGP!VMWBOTUPSQTFtVMWBOTUPSQTF

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT
Ryds Gård ÄlvsereEt 0325-314 00

* Gäller för inköp över 1.200 kr.

TRIVSELBYGDEN

kyrkogården från 1300-talet, Ulvanstorps gamla odlingsmarker, samt gränsstenen Danabäcks
sten, med en nära tusenårig historia.
Vandringsleden är cirka 17 kilometer lång i
sin helhet. Det ﬁnns även en mindre runda på
cirka nio kilometer.

ÄLVSERED Anne-Marie Ekholm driver Älvsereds Blommor, som förra
hösten ﬂyttade till nya lokaler.
Tidigare låg blomsterbutiken utanför Älvsereds Shoppingcenter, men
nu har den ﬂyttat in i Hässelborgs livsmedelsaffär. Flytten har varit lyckad, tycker Anne-Marie. Livsmedelsaffär och blomsteraffär intill varandra är en bra kombination.
Butiken har en egen ingång, och har fått använda en del av den rymliga parkeringsplatsen till ett tält för uteväxterna.
Anne-Marie har jobbat med blommor sedan 1964. Hon fyllde 70 förra året, men har inga planer på att sluta med verksamheten.
– Jag kommer att jobba tills jag dör. Jag kan inte sitta hemma, då kommer jag att bli tokig!

TRIVSELBYGDEN tidning 2013
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Ulvanstorp
utökar verksamheten
Nya konferenslokalen komplement till bakning, bad och bed & breakfast
ÄLVSERED Naturskönt, på vägen mellan Älvsered och

Älekulla, ligger Ulvanstorp. Här driver Marita och Bo
Bengtsson en turismverksamhet som står på många
ben. Nu har de utökat verksamheten med en konferenslokal. De har också börjat med matservering för
bokade grupper.
Den nya konferenslokalen, Bäckhuset, kan ta emot uppemot
30 gäster.
Här ﬁnns projektor och whiteboard, och lokalens väggar är
klädda med okantade bräder från den egna skogen. Förutom
att det är dekorativt fyller bräderna även ett praktiskt syfte.
– Ljudet studsar inte, man kan sitta och prata utan att det
ekar, förklarar Bo.
Redan har de haft några konferenser i den nya lokalen. Ofta
vill grupperna som kommer förena nytta med nöje och kombinera sitt konfererande med till exempel tunnbrödsbakning
eller tunnbad.
– En annan anledning till att vi gjorde i ordning denna lokalen var för att kunna ta emot större grupper så som bussresenärer och mc-gäng, säger Marita.
Övernatta i Havrebingen
Sedan förra året serverar Marita och Bo också mat på
Ulvanstorp. Det ﬁnns möjlighet att boka en trerätters meny,
men de har inte gått ut med det särskilt mycket ännu.
– Vi ligger bara i startgroparna än, säger Marita.
Bed & breakfast är den största delen i verksamheten.
Gästerna kan välja att sova komfortabelt i stuga, där rummen
har namn som ”Havrebingen” och ”Kammern”, men är man
mer äventyrlig kanske man istället väljer att övernatta i lappkåtan eller vindskyddet ute i skogen.

Jämtland och har tagit med sig kunskapen när han ﬂyttade
söderöver.
– Vi har mycket grupper som kommer och bakar, både födelsedagsﬁrare och barnfamiljer. Barnen brukar tycka att det
är väldigt roligt att baka, säger Marita.
Det ﬁnns även möjlighet att göra sin egen pizza i samband
med baket, berättar Bo.
– Jag gör bottnar så får de välja vad de vill ha på. Sedan gräddar vi dem medan ugnen ändå är varm!
Många grupper kommer även för att bada i någon av badtunnorna. Det ﬁnns en uppe i skogen och en intill husen, där
det även ﬁnns en vedeldad bastu och en damm där man kan
ta sig ett svalkande dopp.
Vandringsled och cykelprojekt
Den nya vandringsleden Östdanmark, som man kan läsa mer
om på sidan 11 börjar i Ulvanstorp. Det har gjort att antalet
nattgäster har ökat.
– Leden har väckt ett stort intresse, och vi tror mycket på
den. Vi hade till exempel ett gäng här som brukar åka runt och
springa längs olika leder, de sa att den här var den ﬁnaste leden
de sprungit någon gång!
Ett cykelprojekt är också på gång. Det treåriga projektet
”Cykelinland” drivs av Ekomuseum Nedre Ätradalen, där Bo
är ordförande.
– Tanken är att det ska göras slingor till alla besöksmål i
Ekomuseum Nedre Ätradalen. Projektet är bara i sin startfas
än, men en runda runt Ullared ska vara klar redan i sommar.
Bo och Marita tror mycket på cykelleden.
– Det är inne nu att cykla, många vill ge sig ut för att se saker och ting. Här ﬁnns till exempel en väldigt ﬁn cykelrunda runt Högsjön, vi har lagt in förslag om att den ska komma med i leden.

Baka egen pizza
Populärt är också tunnbrödsbakningen. Bo har sina rötter i

Finns inte delen så
tillverkar jag den!

SKÄRANDE
SKÄRANDE
BEARBETNING
BEARBETNING
- Egen design av titan och silversmycken -

KATARINA JOHANSSON

KONFERENS OCH MAT. Marita och Bo Bengtsson i den nya konferenslokalen Bäckhuset, där

BÄCKHUSET. Konferenslokalen Bäckhuset ligger vackert i de natursköna omgivningarna i
Ulvanstorp.
FOTO:PRIVAT

Fest och vardag!
med mjöl
n
e
d
g
y
b
i
t
ie
r
Trivselbage
i Halland!
e
r
a
k
u
r
b
d
r
jo
från

Gör ett klipp hos mig...
...och passa samtidigt på att unna dig
en skön stund i solariet!
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Hår & Sånt
Jeanette Erlandsson
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Tel. 0325-14 51 10
Är du hungrig, eller sugen på en ﬁka?
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Dagens lunch serveras
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Utmed väg 154, Älvsered.

VÄLKOMMEN!
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Idrottshallen har renoverats
långsidorna och golvet var av trä. Det
ﬁnns lediga tider att hyra. Bokning
kan göras hos Dan Johansson.
Förbättringarna har ﬁnansierats
genom dels kommunalt bidrag, dels
ideellt arbete. Föreningen har även
sökt bidrag till en handikappanpassad entré.

ÄLVSERED Tre duschutrymmen

har blivit två och det tredje har blivit en handikappanpassad toalett.
Ventilationen är också förbättrad.
Behovet av renovering har varit stort.
Det var cirka 35 år sedan hallen byggdes om till sitt nuvarande utseende
och funktion.
Tidigare fanns det fönster på båda

KARIN KARLSSON

Gör ett besök hos
Lantmännen i Älvsered!

Stor sortering
för hus och hem
...bl.a. trädgårdsartiklar, verktyg, värmepellets,
aspenbensin, färg, samt hund och kattmat

Här utbildas fysioterapeuter
ÄLVSERED UPH i Älvsered är en privat skola som utbildar fysioterapeu-

de även serverar mat.

FOTO: KATARINA JOHANSSON
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Tunnbröd, bad och lappkåta
Marita ett brev om turism i Hallands
inland med erbjudande om kurser av
olika slag.
- Först kändes det för stort att
börja arrangera något, men så småningom stod det klart att man inte
behövde ha det så märkvärdigt.
Nu fick traktorn fick flytta ut ur
sin verkstad och cafédelen ställdes i
ordning efter principen ”man tager
vad man haver”. Resultatet? Trivsamt, mysigt och hemtrevligt. Den
första gruppen kom 1999 och så har
det rullat på.

Badtunnan och lappkåta
Såhär går det till att baka tunnbröd, Bosse Bengtsson kan konsten.

ULVANSTORP (STT)
En jämtlänning vill ha sitt
tunnbröd, oavsett var i världen han nu råkar bo. Bosse
Bengtsson råkar bo i Älvsered, närmare bestämt på
hustrun Maritas släktgård
Ulvanstorp. Hit kommer
sedan 1999 också grupper
för att baka tunnbröd, besöka caféet eller rentav prova
på att bada badtunna och
sova i lappkåta.

Bosse kom visserligen till Västergötland redan som liten grabb, efter
det att jobben försvann efter krafstationsutbyggnaden. – Pappa hamnade
på Ludvig Svensson i Kinna (?).
1981 flyttade Bosse och hustrun
Marita till Ulvanstorp, där Maritas
mor Dagmar växt upp. – Jag var
mycket här hos mormor som liten,
och trivdes så bra att vi gärna tog över
gården, berättar Marita.
Efter några år av tunnbrödsbakande under semestrarna i Jämtland
tyckte både Bosse och Marita att det
var dags för en egen ugn. Det gamla
fårhuset passade bra som bakstuga,
vatten drogs in och Bosse byggde
ugnen efter sin farbrors ritningar. Tio
år senare, vi har hamnat i 1998, fick

För ungefär fyra år sedan råkade
Bosse se ett TV-program där det
badades i vedeldad tunna. – Vi har
haft ett ställe uppe i skogen där vi alltid pratat om att göra något.
Nu var det dags. Vi tar en promeenad på gamla landsvägen. Det är
omkring 700 meter längs Ormabäckabäck
ckken, något lerigt, såhär en tidigg vårdag.
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1945 har Johan träffat tjugoåriga Karin, från Reftele som har sonen Kenneth. Det blir bröllop och efter några månader föds dottern Anita. Anita föds
med vattenskalle och lever bara i tre år. Snart föds dock Lennart, och två år
efter honom, trillingar, två flickor och en pojke. Men nu vill Karin in till Älvsered, så Johan bygger Rosenhill och familjen flyttar dit. 1952 härjar polion.
Ett av offren är Karin. Hon lämnar efter sig make och fem barn, varav de tre

2005

ter inom hund, häst och människa. Fysioterapeuter använder sig av ljusterapi, elektroterapi, stötvågsbehandling med mera, och ser sig som ett
komplement till veterinärmedicinen.
Utbildningen är en heltidsutbildning på distans, med en lärarledd
vecka i månaden på plats i Älvsered och resterande tid hemma under handledning av lärare från skolan. Man kan utbilda sig till friskvårdskonsulent för till exempel hund.
Eleverna får möjlighet att öva på hästar i tre landslagsstall i Varberg
och på hundar på två hunddagis i Falkenberg. Det ﬁnns
även utbildningar inom humanvård och man kan få
elevbehandlingar någon gång
i månaden vid tidsbeställning. Något för dem med
onda axlar och ryggar, till
exempel.
Skolan siktar på att bli
Falkenbergs första högskola.
RULLBAND FÖR HUND.
KARIN KARLSSON
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Bankrådgivare Skog
Anders och Tobias hjälper dig med:
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Välkommen att kontakta oss.
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www.mjobackssparbank.se
På bild från vänster Anders Trulsson och Tobias Johansson
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Ny stuga, bastu och
bryggor på Överlida Camping
ÖVERLIDA Överlida Camping har något för

alla. Närheten till naturen och fyndparadiset
Ullared lockar mängder av campare varje år.
Nu bygger man dessutom en ny stuga, nya
bryggor och en bastu nere vid sjön.
Den ligger vackert, Överlida Camping, placerad alldeles intill sjön Lilla Hallången. Det ﬁnns 100 platser för husvagnar och en gräsplan för tält. Dessutom
har man sammanlagt 24 stugor och snart är det 25.
– Vi bygger en lite modernare och större stuga på
prov. Den kommer att rymma åtminstone sex sovplatser, kanske ﬂer om man vill. Det kan tänkas att
det blir ﬂer liknande stugor framöver men det är inget bestämt ännu, säger Pelle Andersson som driver
campingen åt Fatima Andersson.
Det var Pelles föräldrar som för 29 år sedan startade verksamheten och förra året såldes den. Men Pelle
jobbar kvar och sköter ruljansen.

Förutom stugbygget håller man på att snickra för
fullt på en bastu.
– Den blir färdig vilken dag som helst. Den kommer att ligga alldeles nere vid vattnet.
Shopping och ﬁske
Under högsäsongen är det inte ovanligt med 500
campare per dygn på Överlida Camping.
– I stort sett alla som bor här ska naturligtvis en
sväng till Ullared. Många tycker att det är skönt att
bo här för det är lite lugnare även om det ligger nära.
Vi får också höra att många tycker att det är rent och
städat här och det uppskattas.
Det är också många ﬁskeintresserade som övernattar eftersom campingen ligger nära ett ﬂertal sjöar.
– Vi hyr ut båtar och i år har vi också köpt in tio
kajaker.
KRISTIN STÅHLKRANTZ

VID SJÖN. Campingen är vackert belägen vid Lilla Hallången.

BYGGER NYTT. Pelle Andersson visar en av de nya stugorna som byggs på Överlida Camping .
FOTO:KRISTIN STÅHLKRANTZ

Prunkande blommor vid Centrumboden

NYPLANTERAT.

FOTO:KATARINA JOHANSSON

ÖVERLIDA Gunilla och Ingvar
Johansson har drivit Centrumboden i
Överlida sedan 1980. I butiken ﬁnns förutom livsmedel även spel, lotter, samt
sommartid ett gatukök.
I år går både Ingvar och Gunilla
i pension. Då passar de på att utöka sortimentet med en tygavdelning.
– Vi måste ha en bra verksamhet nu
när vi tänker sälja butiken, förklarar de.

Sedan en tid ligger rörelsen ute på
Blocket. Flera intressenter har hört
av sig, men ännu är inget spikat.
Förhoppningsvis har en eventuell köpare
lika gröna ﬁngrar som Gunilla och Ingvar.
Deras balkonglådor, som till varje
sommar bjuder på en överdådig blomsterprakt, är berömda och lockar många
förbipasserande att stanna till och ta
en bild.

HATTAR
”FRÅN NU & DÅ”

SOMMARPRAKT.

FOTO:JARL JOHANSSON

ÖVERLIDA CAMPING

Temautställning

Hos oss ﬁnns

Blommor & Presenter
till vardag och fest!
6ËLKOMNA IN
Susanne & Annika

Muséet öppet söndagar
9/6–25/8 kl. 14 –17
Grillkväll med allsång
30/8 kl. 18.00

Vi ﬁnns i f.d Överlida Blomstermarknads lokaler.
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100 platser för husvagnar

Båtar för uthyrning

12 stugor med självhushåll
dusch/toalett

Minigolf

12 enklare stugor

Servicebutik och gatukök
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Glass och minnen på Memory Överlida
Simona har öppnat glasscafé och presentbutik
ÖVERLIDA I början av maj öppna-

de Simona Mohamsson Memory
glasscafé och presentbutik i centrala Överlida. Tanken är att ﬂer
ska upptäcka vilken vacker bygd
Överlida är.
– Det är väldigt ﬁnt här i Överlida,
och jag tycker det behöver synas lite
mer. Jag vill att känslan för bygden ska
fastna i tankarna hos dem som kommer hit, det är därför jag valt namnet
”Memory”, ”minne”.
Memory har fått en bra start.
Vårvärmen har kommit, och många
glassugna kunder har hittat till caféet. Simona är mycket nöjd med de första veckorna.
– Först och främst har jag fått väldigt bra respons av Överlidaborna, de
har varit väldigt välkomnande!
– Det är också många som stannat
till här på väg mot Falkenberg, Varberg
eller Ullared. De har sagt att de annars
bara brukar köra förbi Överlida, men
nu har de fått en anledning att stanna.

LJUS LOKAL. Caféet har inretts i ljusa färger, och med olika former av sittplatser. Men naturligtvis hoppas
Simona på en varm sommar, så cafégästerna kan sitta ute och njuta av Överlidas vackra natur.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

Glass i alla former
UF en bra grund
Simona driver företaget samtidigt Memory Överlida säljer glass i alla de
som hon går i skolan, sista året på former, både mjukglass, kulglass och
Naturvetenskapsprogrammet med sorbet, samt ﬁka. På morgonen serveras frallor och det
inriktning ledarﬁnns även möjligskap på Bäckängshet att få en lättare
gymnasiet i Borås.
lunch.
Hon har hjälp av
Ena halvan av losin familj med fökalen inrymmer caretaget, men det har
féet, och den andra
ändå varit mycket
halvan är presentjobb.
butik.
– Det är myck– Tanken är att
et papper och såha unika presenter
dant. Men tack vare
i olika prisklasser,
att jag drivit ett UFberättar Simona,
företag har jag taoch visar de vattengit mig igenom det
pipor i olika storleoch kunnat behålla
SIMONA MOHAMSSON
kar och färger hon
lugnet.
säljer i butiken.
UF-företaget, där
– Det är en present jag brukar ge
Simona var både vd och ekonomiansvarig, var en bra grund att stå på för bort själv. Det är rätt ovanligt, och de
är ﬁna som prydnad.
att starta eget.
Nu hoppas Simona på en riktigt ﬁn
– Man lär sig mycket på det, men
riktigt fullärd tror jag aldrig man blir. sommar, glassförsäljning är ju en vä-

Tack vare att jag
drivit ett UFföretag har jag
tagit mig igenom
det och kunnat
behålla lugnet.

g &
Taktil massage
samtal · Yogakurser
Hälsokvällar
Presentkort
www.healyourheart.se
070-214 60 15

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

ÖVERLIDA Blomsteraffären i Överlida lades

ner för många år sedan, och sedan dess har
lokalerna stått tomma. Men inte nu längre.
Susanne Lindqvist och Annika Wiseby har
öppnat SusAnns blommor och presenter i
den gamla blomsteraffärens lokaler.

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
20–21 juli

Susanne och Annika drev tidigare Älvsereds
Shoppingcenter, så de har en gedigen erfarenhet av
butiksarbete. Blommor är däremot ett nytt kapitel för dem. Det var Susanne som kom på idén.
– Jag har drömt om en blomsteraffär ända sedan
barndomen, säger hon.
Att butiken skulle ligga i Överlida bestämde de i
ett tidigt skede. Att det skulle bli i den gamla blomsteraffären var en slump. Annika och Susanne tittade
efter ett skåp till snittblommor i de gamla lokalerna,
och upptäckte att lokalen skulle fungera ﬁnt som
butik, trots att den stått övergiven länge.
Butiken, som öppnade i mars, har både inne- och
uteväxter samt presenter i sortimentet. Annika och
Susanne är glada över mottagandet de fått i bygden.
– Vi känner att det här är uppskattat bland
Överlidaborna, det är många som kommer hit och
handlar, säger Annika Wiseby.

UNG FÖRETAGARE. Simona Mohamsson går sista året på gymnasiet
men har redan startat eget. UF-företagandet på gymnasiet har varit en
bra grund att stå på, säger hon.
derberoende bransch. Hon ångrar inte
att hon tog steget att starta eget.
– Man måste våga ta chansen när

man har en idé man tror på!
KATARINA JOHANSSON

ALLT INOM
BRANSCHEN!
En mångfald av
spännande besöksmål i Ätradalen

Nu säljs det blommor
i Överlida igen

Överlida Byggtjänst
070-860 34 80

KATARINA JOHANSSON

Vi utför det
mesta inom
entreprenadjobb
Vi ombesörjer även asfaltering

TRIVSELBYGDEN

Försäljning av grusprodukter,
matjord och barkmull

EN BRA BIT AV
VÄSTERGÖTLAND
GRUS & TRANSPORT
Telefon: 0325-320 62 / 070-577 83 73
www.overlidagrus.com

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

Ulf Aronssons
Bygg AB
'AMLA VËGEN    «VERLIDA s 4EL    
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Favorit i repris
Familjerallyt till förmån för fotbollsföreningen återuppstår
KINDAHOLM År 2004 startade ett
gäng tjejer i Kindaholm ett bilrally till förmån för fotbollsföreningen
Kindaholms FF. Tanken var att rallyt
bara skulle anordnas under fyra år, ett
år i var och en av Kindaholms fyra orter. Evenemanget blev dock väldigt
uppskattat, och i år gör det comeback.

men det har gruppen löst.
– Vi lämnar ut frågan på varje station när
de sitter i bilen, för att minimera användandet av telefonen, säger Berit Ström.
– Och vi markerar svaret med en överstrykningspenna, så man inte kan ändra i efterhand, säger Inga Sveibert.
Man kan köpa valfritt antal tipskuponger, medan de praktiska uppgifterna är en kupong per bil.
– Vi försöker variera de praktiska stationerna så att någon i bilen ska
kunna klara varje station,
säger Berit Ström.
Dessutom får man
bokstäver vid varje station, som man sedan
ska kunna pussla ihop
till ett ord, och det kommer även att ﬁnnas bingo
längs rundan.

– Det är många som frågat efter om vi
inte kunde anordna det igen, säger Karin
Hidendahl, som är en
av de nio i kommittén
(se faktaruta).
Rallyt anordnades
ursprungligen under
åren 2004-2007, ett i
vardera Håcksvik, Kalv,
Mårdaklev och Östra
Frölunda.
När rallyt nu återuppstår är starten förBensin, spa,
lagd till Medborgarmat och hantverk
huset i Östra Frölunda.
Priser
är skänkta av föreRallyt är cirka fyra mil
INGA SVEIBERT
tag och privatpersoner i
långt och går längs naKindaholm.
tursköna vägar. Längs
– Vi har fått in fantastiskt ﬁna priser, folk
vägen kommer det att ﬁnnas bemannade stationer med tipsfrågor och aktiviteter, passan- har varit väldigt givmilda, säger Inga Sveibert.
Presentkort på bensin, spaupplevelser, mat
de för både barn och vuxna.
och hantverk ﬁnns med bland vinsterna. Och
Pussla ihop ord
man kan ha turen med sig även om man inte
Ett dilemma med tipspromenader nuförtiden lyckas vinna någon av tävlingarna:
– Ett ﬁnt pris lottas ut på startkorten, beär att många har smartphones, och på den vägen kan leta upp de rätta svaren på frågorna, rättar Barbro Berg.

Vi har fått in
fantastiskt ﬁna
priser, folk har
varit väldigt
givmilda.

RALLYBRUDAR. Karin Hidendahl, Barbro Berg, Inga Sveibert och Berit
Ström ingår i kommittén som bjuder in till Kindaholmsrally den 22 september, med start vid Medborgarhuset i Östra Frölunda. FOTO: KATARINA JOHANSSON
Sopplunch
Vid start och målgång vid
Medborgarhuset kommer det att ﬁnnas möjlighet till förtäring. Det serveras både sopplunch, korv med bröd och
ﬁka. Där kommer även att ﬁnnas lotterier och chokladhjul.
Ingen föranmälan krävs för att del-

ta, och kommittén hoppas nu att
många ska vilja komma och ta en biltur i Kindaholms vackra natur den 22
september.
– Vi gör detta för att stötta fotbollsföreningen. Allt överskott går oavkortat
till Kindaholms FF, säger Berit Ström.

KOMMITTÉN
HÅCKSVIK: Yvonne Hansson,
Sonja Zeybrandt.
KALV: Maria Gull, Berit Ström.
MÅRDAKLEV: Birgitta
Jacobsson, Inga Sveibert.
ÖSTRA FRÖLUNDA: Ingrid
Andersson, Barbro Berg, Karin
Hidendahl.

KATARINA JOHANSSON

Allt inom
Bank & Försäkring
Är du rätt försäkrad vid brand, stöld och olycksfall?
Mycket kan ha förändrats!

2012
2011
2010
2009
2008

Sveriges nöjdaste
bilförsäkringskunder
för 5:e året i rad.*
* Enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Välkommen
att kontakta
oss!

0325-327 00
www.mjobackssparbank.se

Dina Försäkringar
Knallebygden Ätradalen
'" 
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Banken vill underlätta inﬂyttning
TRIVSELBYGDEN Mjöbäcks sparbank vill stimulera inflyttningen till

PLANERAR. Alla byalag i Kindaholm medverkar vid planeringen av Kindaholmsfesten.

FOTO: KATARINA JOHANSSON

Trivselbygden. Därför erbjuder banken nu en fast låneränta på 1 procent
under första året till dem som köper hus i någon av Trivselbygdens tio orter. Erbjudandet gäller om man tänker bosätta sig permanent i huset, alltså
inte för sommarstugor.
– Vi tycker det är värdefullt om ﬂer blir bofasta här, därför går vi ut
med detta erbjudande, säger Tomas Andrén, vd för Mjöbäcks sparbank.
På bilden syns tre av bankens fyra lånehandläggare, från vänster AnnaKarin Lindgårde-Ivarsson, Tobias Johansson och Sandra Bengtsson.
Saknas på bilden gör Göran Ericsson
FOTO: PETRA VELIN, VELINS FOTO

Kindaholm
festar i år igen
KINDAHOLM Förra årets
Kindaholmsfest blev en
succé som i år får en uppföljning. De fyra byarna i
Kindaholm samarbetar om
en fest som varar i dagarna
tre. Den 6-8 september är
det dags.

Festen är till både för boende i
Kindaholm, och alla andra som
vill se vad orterna Håcksvik, Kalv,
Mårdaklev och Östra Frölunda
har att erbjuda.
Samarbetet mellan de fyra
byarna startade när de gemensamt åkte till emigrationsmässan
i Holland i februari förra året, för
att locka holländare till denna natursköna bygd som så väl behöver ﬂer invånare. I samband med
mässan kom idén att anordna en
gemensam fest.
Musik, våfﬂor
och veteranfordon
Förra årets fest blev lyckad och

välbesökt, med många aktiviteter bygdsföreningen. I Mårdaklev
av olika slag. Även i år kommer arrangeras en musikgudsmycket att hända, utlovar Anders tjänst med lokala förmågor. I
Östra Frölunda
Lennström i
kommer Kinds
festkommitMotorveteraner
tén, även om
att anordna mointe allt är spitorträff med vekat ännu.
teranfordon av
– Principen
kommer att
många olika slag.
vara samma
Fest i
som förra året,
Valltunagården
med både företag, föreningar
På lördagskvällen
och privatperblir det stor fest
sone som ari Valltunagården
rangerar olika
i Mårdaklev,
Mårdaklevs byaföreteelser.
lag har huvudanNågra exANDERS LENNSTRÖM
svaret för arrangempel på vad
som kommer
emanget.
att hända: I Håcksvik arrangeMycket mer kommer det att
ras ett musikevenemang. I Kalv bli när programmet är klart.
– Det kommer att vara aktivikommer det att bli våffelcafé med
utställning och försäljning i byg- teter i alla byar under alla tre dadegården, i arrangemang av byg- garna, säger Anders Lennström.
degårdsföreningen och hemKATARINA JOHANSSON

Det kommer
att vara aktiviteter i alla
byar under
alla tre
dagarna.

BOFAST

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

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

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

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
MOTORTRÄFF. Kinds motorveteraner kommer att hålla sin årliga motorträff i Östra Frölunda under
Kindaholmsfesten.

www.bofast.se

www.maa.se
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Ta en tur runt omkring Trivselbygden!
Vid varje bygdegård i våra tio byar har vi gömt en bokstav. Om du samlar ihop alla
kommer du kunna kombinera dessa till ett ord, skicka in detta ord till oss och var med i tävlingen!
(OBS! I två av våra orter ﬁnns ingen bygdegård, leta därför efter Medborgarhuset i Östra Frölunda och
klubbstugan vid fotbollsplanen i Holsljunga).

10 vinnare får varsitt presentkort på
butiker och restauranger runt om i Trivselbygden!
Skicka ditt svar till camilla.persson@mjobackssparbank.se eller ”Mjöbäcks Sparbank, Box 4025, 512 04 ÖVERLIDA”.
Vi behöver ha ditt svar senast den 31 augusti. Vinnarna kommer presenteras på Mjöbäck sparbank samt Trivselbygdens hemsida.
Förra årets vinnare: Ann-Charlotte Norderfors, Överlida, som vann ett semesterkit! (Rätt svar på frågan var 10 fåglar).

10BYåGrDEN

TRIVSEL

EVENEMANGS

S

tidning

MAJ
FREDAG 31 MAJ
Mårdaklev 19.00. Fotboll
Kindaholms FF- Viskafors IF,
Björkvallen.
Öxabäck 19.00. Fotboll Öxabäcks
IF-Horreds IF, Hagavallen.

Följ vägvisning från 154:an.
Arr. Älvsereds Byalag.

Öxabäck 19.00. Fotboll Hagavallen
Öxabäcks IF-Rävlanda AIS.

MÅNDAG 17 JUNI

LÖRDAG 29 JUNI

Mjöbäck 19.00. Allsångskväll på
Hagalunds festplats. Henrikssons
& co leder allsången. Vi gästas utav
Daniella, Rebecka och Emma.
Inträde 50:-. Arr. Mjöbäcks Byalag.

Holsljunga 11.00-15.00. Loppis och
café. Gold City, Gränne Gård.

Kalv 18.00. Fotboll Kindaholms FF
Dam- Rävlanda AIS, Kalvsjöhov.

MIDSOMMARFIRANDE
FREDAG 21 JUNI

Öxabäck 15.00. Fotboll Hagavallen
Öxabäcks IF-Hyssna IF.

ONSDAG 12 JUNI

Holsljunga 10.00 klär vi stången.
14.00 börjar festen. Arr. Byalaget.

Östra Frölunda 15.00 . Fotboll
Kindaholms FF- Fritsla IF,
Hagavallen.

Älekulla kyrka. Vi tågar till hembygdsgården. Medtag kaffekorg.
Arr. Älekulla hembygdsförening.

LÖRDAG 8 JUNI
Älekulla 15.00 Fotboll
Torestorp/Älekulla FF- IFK Örby,
Svansjövallen.

SÖNDAG 9 JUNI

JUNI
SÖNDAG 2 JUNI
Holsljunga Kyrkbyvandring.
Kalv 14.00. Guidad tur på Backa
Loge ”Från istid till nutid”
Arr. Västkuststiftelsen.
Östra Frölunda 10.00 och
15.00. Förläggargårdarnas dag,
Lerbäcksbyn.
(Anmälan 0325-303 03).

MÅNDAG 3 JUNI
Mjöbäck 19.00. Allsångskväll,
Hagalunds festplats. Henrikssons
& co leder allsången. Inträde 50:Arr. Mjöbäcks Byalag.

TORSDAG 6 JUNI
Holsljunga 10.00-15.00. Kakbuffé,
Gold City, Gränne Gård.
Håcksvik 11.00. Bondemilen start
från Påarps Gård, Restaurang och
Café öppet hela dagen.
Se www.bondemilen.se
Arr. Påarps Gård.
Kalv 14.00. Guidad tur på Backa
Loge ”Från istid till nutid”
Arr. Västkuststiftelsen.
Mjöbäck 15.00. Promenad till
Styrkunga. Samling vid Hagalunds
festplats. Avgift 20:Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.
Mjöbäck 14.00. Fotboll Högvad BK
A-laget – Kindaholms FF, Hallevi.
Arr. Högvads BK.
Älekulla .15.00. Nationaldagsﬁrande med musikgudstjänst i

Kalv 19.00. Fotboll Kindaholms FFRävlanda AIS, Kalvsjöhov.
Öxabäck 19.00. Fotboll Hagavallen
Öxabäcks IF-Viskafors IF.

TORSDAG 13 JUNI
Överlida PRO Högvad, föreningsmöte med linedanceuppvisning,
Hagalund Mjöbäck.

FREDAG 14 JUNI
Älekulla 19.00. Fotboll
Torestorp/Älekulla FF – Hössna IF,
Svansjövallen.

LÖRDAG 15 JUNI
Kalv 10.00-11.00. Cykla Kalvsjön
runt start vid församlingshemmet i
Kalv. Arr. KIF.
Mjöbäck 15.00. Fotboll Högvad BK
A-laget –Öxabäcks IF på Hallevi.
Arr. Högvads BK.
Älvsered 10.00. Ponnykul på
Ätrabygdens Ridklubb i Älvsered.
Samarrangemang med Västra
Sveriges Russavelsförening och
ÄBRK.

SÖNDAG 16 JUNI
Öxabäck 16.00. Friluftsgudstjänst
i Minneslunden. Arr.Hembygdsföreningen.
Älvsered Start vid Solhäll
14.00-15.00. Ledens dag.
Poängpromenad och historia.

Öxabäck 15.00. Midsommarﬁrande på Träningsplanen.
Arr. Hembygdsföreningen.
Älvsered 15.00. Traditionsenligt ﬁrande med start i bygdegården och
därefter dans kring midsommarstången på Nabben. Anmälan till
middagen, se anslag. Arr. IF Älvéna
och Älvsereds Bygdegårdsförening.
Älekulla 17.00.Firande i hembygdsgården. 10.00 klär vi stången, tipspromenad, lotterier och pilkastning.
Arr. Älekulla hembygdsförening.
Kalv 14.30. Dans kring stången
(midsommarbuffé anmälan).
Arr. Backa Loge

LÖRDAG 22 JUNI
Kalv 15.00. Friluftsgudstjänst vjd
Stenstugan i Kalv.

Östra Frölunda 15.00. Fotboll
Kindaholms FF- Fritsla IF,
Hagavallen.

SÖNDAG 30 JUNI
Kalv 18.00.Musik i sommarkväll.
Kalvs kyrka Karin Dahlberg, sång
och Morgan Blåerg, orgel.
Mjöbäck 15.00. Friluftsgudstjänst
i Tokabo.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.
Östra Frölunda 19.00. Fotboll
Kindaholms FF Dam – Alingsås KIK,
Hagavallen.

JULI
ONSDAG 3 JULI
Kalv 19.00. Musikkväll och buffé
med Anna- Lena Brundin. Fransk
afton med Edith Piaf-chansons och
stand up (anmälan). Arr. Backa Loge

Östra Frölunda 15.00.
Midsommardagen ﬁras traditionsenlig midsommar vid
Medborgarhuset i Östra Frölunda.
Kaffeservering och lotterier.

Mjöbäck 18.00-20.00. Sommarcafé i
Tokabo hembygdsgård. Servering av
våfﬂor. Broderiutställning. Lotterier.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

TISDAG 25 JUNI

Holsljunga 19.00. Fotboll Högvad
BK A-laget – Horreds IF, Stråvi.
Arr. Högvads BK.

Östra Frölunda 19.00. Fotboll
Kindaholms FF Dam- Södra Vings IF,
Hagavallen.

ONSDAG 26 JUNI
Kalv 19.00. Fotboll Kindaholms FFHajoms IF, Kalvsjöhov.

FREDAG 5 JULI

LÖRDAG 6 JULI
Älekulla 14.00. Byfest på grusplanen. Boule och korvgrillning.
Musikunderhållning av Per-Ivar och
Gerd. Arr. Älekulla Byalag.

ONSDAG 10 JULI

gudstjänst på Klev i Mårdaklev.

Kalv 19.00. Musikkväll och buffé
med Josephin and the River Boys,
bluegrass (anmälan).
Arr. Backa Loge

ONSDAG 24 JULI

Mjöbäck 18.00-20.00. Sommarcafé
i Tokabo hembygdsgård. Servering
utav våfﬂor. Utställning ”från sö till
socke”. Lotterier.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

LÖRDAG 13 JULI
Holsljunga 11.00-15.00. Loppis
och café. Gold City, Gräne Gård.
Kalv 10.00-13.00. Bord och
Bakluckeloppis med kaffeservering i
Kalvs Bygdegård.
Arr. Kalvs Bygdegårdsförening.

SÖNDAG 14 JULI
Mårdaklev 18.00. Musik i sommarkväll. Mårdaklevs kyrka. Tora
Hyllstam, sång, ﬁol och Marie
Englund Hyllstam, orgel, piano.

ONSDAG 17 JULI
Mjöbäck 18.00-20.00. Sommarcafé
i Tokabo hembygdsgård. Servering
utav våfﬂor. Utställning ”från sö till
socke”. Lotterier.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

LÖRDAG 20 JULI
Holsljunga 10.00-12.00. Ekomuseets dag i Gräne.
10.00-15.00. Café på Gräne Gård.
Mjöbäck 14.00-17.00. Ekomuséets
dag i Tokabo hembygdsgård. Visning
av samlingarna och servering.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.
Håcksvik 14.00-16.00 (samling
13.30). Metartävling vid Påarps
Gård. Servering öppen.
Arr. Håcksviks Fiskeklubb
och Påarps Gård.

Kalv 19.00. Musikkväll och buffé
med Trio ur West of Eden (anmälan).
Arr. Backa Loge
Mjöbäck 18.00-20.00. Sommarcafé
i Tokabo hembygdsgård. Servering
utav våfﬂor. Utställning av Birgitta
Ryberg och Bill Thoresson. Lotterier.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

LÖRDAG 27 JULI
Holsljunga 11.00-15.00. Kakbuffé.
Gold City, Gränne Gård.

SÖNDAG 28 JULI
Östra Frölunda 18.00. Musik i
sommarkväll. Östra Frölunda kyrka.
Familjen Lindman spelar och sjunger.

ONSDAG 31 JULI
Mjöbäck 18.00-20.00. Sommarcafé
i Tokabo hembygdsgård. Servering
utav våfﬂor. Utställning av grytlappar. Lotterier.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

AUGUSTI
SÖNDAG 4 AUGUSTI
Östra Frölunda 12.00 och 16.00.
Hembygdsgårdarnas dag ﬁras med
slåtter, en utställning av pepparkaksmått och kaffeservering i
hembygdsstugan, Holkeshult.

FREDAG 9 AUGUSTI
Öxabäck 19.00. Fotboll Hagavallen
Öxabäcks IF-Fritsla IF.
Älekulla 19.00. Fotboll Torestorp/
Älekulla FF – Vegby FC,
Svansjövallen.

LÖRDAG 10 AUGUSTI

SÖNDAG 21 JULI

Holsljunga 11.00-15.00. Loppis och
café. Gold City, Gränne Gård.

Mårdaklev 14.00. Frilufts-

Mjöbäck 10.00. Utﬂykt. Samling
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Välkommen till en bra bit av Västra Götaland
9DFNHUQDWXU5LNWERHQGH)|UHQLQJVOLY6XQWI|UHWDJDQGH.RPPXQLNDWLRQHUcUOLJDDUUDQJHPDQJ
Byalagen i Trivselbygden arbetar för
att hålla sin ort
levande och kunna
utvecklas och växa.
De är kommunens förlängning
ut i samhället och för invånarnas talan när det kommer till
samhällsfrågor. Samtidigt anordnas evenemang för byborna
och ofta samarbetar de olika
byalagen utanför byns gränser.
Ett exempel på detta är tidningen du håller i din hand; ett
samarbete som gynnar ortens
invånare och skapar mervärde
för turisterna.
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Holsljunga

Mårdaklev

Östra Frölunda

Namn: Margaretha Litzell
Telefon: 0325-331 41
Epost: margaretha.litzell@tranemo.se

Namn: Henrik Andersson
Telefon: 073-824 20 68
Epost: henka1983@gmail.com

Namn: Anders & Elisabet Lennström
Telefon: 070-553 00 05
Epost: anders@molneby.se

Håcksvik

Älekulla

Överlida

Namn: Susanne Elofsson
Telefon: 070-696 85 19
Epost: elofssonsusan@hotmail.com

Namn: Lars-Håkan Hansson
Telefon: 0320-501 62
Epost: larshakan63@hotmail.com

Namn: Hanna Bengtsson
Telefon: 076-318 02 23
Epost: hannabengtsson84@hotmail.se

Kalv

Älvsered

Öxabäck

Namn: Annika Lindman
Telefon: 0325-512 95
Epost: annikalindman.hylten@glocalnet.net

Namn: Karin Karlsson
Telefon: 070-591 53 87
Epost: karin.torpalund.gussbo@telia.com

Namn: Martin Arvidsson
Telefon: 0735-940 174
Epost: martin.bygdelag@gmail.com

Mjöbäck
Namn: Marie Mårtensson
Telefon: 070-622 81 87
Epost: marie.jens@telia.com

Glad sommar önskar byalagen i Trivselbygden!

KALENDERN 2013
vid Mjöbäcks bygdegård.
Vi besöker bl.a Ljungby i
Falkenbergs kommun. Medtag kaffe och lunchkorg.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.
Öxabäck 9.00. Slåttergille på
Långås. Arr. Hembygdsföreningen.

SÖNDAG 11 AUGUSTI
Håcksvik 14.00. Friluftsgudstjänst
Olofsbygge i Håcksvik.
Älekulla 15.00. Friluftsgudstjänst
i Minneslunden vid Älekulla kyrka.
Hembygdsföreningen bjuder
på ﬁka.

TISDAG 20 AUGUSTI
Holsljunga 19.00. Allsång med
Marie Arturén och Lennart Palmén
på Stråvi Festplats.
Arr. Holsljunga Byalag och HIF.
Mårdaklev 18.45. Fotboll
Kindaholms FF-Ubbhult/Hällingsjö,
Björkvallen.

LÖRDAG 24 AUGUSTI
Öxabäck 15.00. Fotboll Hagavallen
Öxabäcks IF-Kindaholms FF.
Överlida Cykelfest.
Arr. Överlida Byalag.

ONSDAG 14 AUGUSTI

SÖNDAG 25 AUGUSTI

Kalv 19.00. Musikkväll och buffé
med Rymdklang med bland andra
Krister Classon (anmälan).
Arr. Backa Loge.

Håcksvik 18.00. Musik i sommarkväll. Håcksviks kyrka Lena
Dahlberg med vänner spelar och
sjunger.

FREDAG 16 AUGUSTI
Mjöbäck 19.00. Fotboll Högvad BK
A-laget – Rävlanda AIS på Hallevi.
Arr. Högvads BK.
Älekulla 19.00. Fotboll Torestorp/
Älekulla FF –Kinnahults IF,
Åbyvallen.

LÖRDAG 17 AUGUSTI
Holsljunga 11.00-15.00. Kakbuffé.
Gold City, Gränne Gård.
Öxabäck 9.00. Öxabäcksloppet.
Arr. Öxabäcks VIK.
Holsljunga Start vid Stråvi 8.00,
Holsljungamarchen. Knytkalas
19.00, Stråvi Festplats, Holsljunga.
Arr. HIF och Högvads BK.
Älvsered 09.00. Lokal hoppning
ponny, Ridhuset Älvsered.
Arr. Ätrabygdens Ridklubb.

SÖNDAG 18 AUGUSTI
Mårdaklev 17.00. Fotboll
Kindaholms FF Dam- Timmele GOIF,
Björkvallen.

Älvsered Start kl.11.00.
Mopedrally samling vid bygdegården i Älvsered 10.00 med ﬁka.
Arr. Älvsered Moppers
och IF Älvéna.

MÅNDAG 26 AUGUSTI
Mårdaklev 18.45. Fotboll
Kindaholms FF- Ubbhult/Hällingsjö,
Björkvallen.
Holsljunga Fotboll. Högvads BK Hajom, Stråvi.

FREDAG 30 AUGUSTI

SEPTEMBER
LÖRDAG 7 SEPTEMBER
Håcksvik 15.00. Fotboll
Kindaholms FF Dam- IF Olsfors,
Allevi.
Öxabäck 10.00. Bykampen på
Träningsplanen. Arr. Öxabäcks
Bygdelag & Bygdegårdsföreningen.

SÖNDAG 22 SEPTEMBER
Östra Frölunda 11.00-13.00.
Bilrally. Start vid medborgarhuset.
Arr. Kindaholms FF.
Holsljunga 15.00. Holsljunga
Fotboll Högvad BK A-laget –
Ubbhult/Hällingsjö på Stråvi.
Arr. Högvads BK.

LÖRDAG 28 SEPTEMBER

Mjöbäck 15.00. Fotboll Högvad BK
A-laget – IF Olsfors, Hallevi.
Arr. Högvads BK.

Östra Frölunda 15.00. Fotboll
Kindaholms FF- Hyssna IF,
Hagavallen.

Älekulla 12.00-18.00. Medeltidsdag i Lundens trädgård och Älekulla
kyrka. Guidad visning av Älekulla
medeltida kyrka, föreläsning av
historieexperten Claes Theliander,
boksläpp, medeltida musik m.m.

Öxabäck 15.00. Fotboll Hagavallen
Öxabäcks IF-Högvads BK.

OKTOBER
ONSDAG 2 OKTOBER

Östra Frölunda 10.00. Motordag
på fotbollsplanen vid Skogsborg,
Östra Frölunda.
Huvudarrangör Kinds motorveteraner, i samverkan med Östra
Frölunda hembygdsförening.

Mjöbäck 18.30. Viltbuffé i Tokabo
hembygdsgård. Anmäl till Kerstin
0706-37 04 89 senast 25/9.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Älekulla 15.00. Fotboll Torstorp /
Älekulla FF – Lockryd, Svansjövallen

Holsljunga Start 9.00. Resa till fyra
besöksmål i Eko-museum nedre
Ätradalen. Anmälan 0325-325 01.

LÖRDAG 14 SEPTEMBER
Östra Frölunda 15.00. Fotboll
Kindaholms FF- Högvads BK,
Hagavallen.

LÖRDAG 5 OKTOBER

SÖNDAG 6 OKTOBER
Mjöbäck 15.00. Fotboll Högvad BK
A-laget – Björketorps IF, Hallevi.
Arr. Högvads BK.

LÖRDAG 19 OKTOBER

Älekulla 18.30. Fotboll Torestorp/
Älekulla FF – Skene IF, Åbyvallen.

Öxabäck 14.00. Fotboll Hagavallen
Öxabäcks IF-Björketorps IF.

Älekulla Från 9.00.
Skållareds Marten.
Arr. Älekulla IF och SKF.

LÖRDAG 31 AUGUSTI

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Kalv 18.00. Vinprovning och buffé
(anmälan). Arr. Backa Loge.

Älekulla 16.00. Fotboll Torestorp
/ Älekulla FF – Tranemo IF,
Svansjövallen.

DECEMBER

Mårdaklev 15.00. Fotboll
Kindaholms FF- Björketorps IF,
Björkvallen.
Älekulla 12.00. Rotekamp,
anmälan till Hans-Ulrik Göransson,
0320-510 04.

SÖNDAG 1 DECEMBER

LÖRDAG 21 SEPTEMBER

Öxabäck Adventsmys vid
Brokvarn, (mer info senare).
Arr. Hembygdsföreningen.

Mårdaklev 15.00. Fotboll
Kindaholms FF dam – Sandared/
Sjömarken, Björkvallen.

Mjöbäck 15.00. Julbazar i
Mjöbäcks-gården. Lotterier och
besök utav tomten. Arr. Mjöbäcks

Byalag och Mjöbäcks
Bygdegårdsförening.
Älekulla 16.30.
Tomtepromenad vid
Bygdegården.
Arr. Älekulla bygdegårds-förening.

ONSDAG 4
DECEMBER
Mjöbäck 18.30. Grötfest
i Tokabo hembygdsgård.
Anmälan till Kerstin
0706-37 04 89 senast
27/11.
Arr. Mjöbäcks
Hembygdsförening.

TORSDAG 5
DECEMBER
Mjöbäck 18.30. Grötfest
i Tokabo hembygdsgård. Anmälan till Kerstin
0706-37 04 89 senast
27/11.
Arr. Mjöbäcks
Hembygdsförening.

EVENEMANGSSOMMAR 2013
Håcksvik
Alla torsdagar i juni, juli, augusti.
Grillbuffé från kl 18.00 (boka bord)
Arr. Påarps-Gård.

Kalv
9-11 augusti genomförs den tionde
upplagan av Kalvfestivalen.
www.kalvfestival.se

Kindaholm

Holsljunga
TOMTEPROMENAD.
Arr. Byalaget.

6-8 september har vi Kindaholmsdagar med festligheter i Mårdaklev,
Kalv, Håcksvik och Östra Frölunda i
dagarna tre.
www.kindaholm.org
Samarrangemang av många olika föreningar, företag och privatpersoner i
Kindaholm.

SÖNDAG 15
DECEMBER

Överlida

LÖRDAG 7
DECEMBER

Öxabäck 10.0011.00. Jul på Långås.
Tipspromenad och
gröt i stugan.
Arr. Hembygdsföreningen.
Älvsered Sedvanlig
Tomte-promenad, se
kommande anslag.
Arr. IF Älvéna.

Sommarcurling, Långehall 18.00.
5, 12, 18, 25 juni
2, 9, 16, 23, 30 juli
6, 13, 20, 27 augusti
Ta med egen ﬁka korg
Arr. Överlida IK
Överlida Hembygdsförenings
museum håller öppet söndagar 14.0017.00 mellan 9 juni och 25 augusti.

TRIVSELBYGDEN tidning 2013

20 Håcksvik

25 år med Håska stallklubb
HÅCKSVIK I år är det 25 år sedan Håska stallklubb bildades som förening. En ridklubb i det
lilla formatet, men högst livaktig och vital.

Det var Tiina Aavik som, tillsammans med en då boende kompis i Håcksvik, började med att låna ihop
några hästar och ordna ridläger.
– Vi ﬁck låna en åker och en ladugård där vi kunde
hålla till, minns Tiina.
Att det blev en registrerad ridklubb under
Svenska ridsportförbundets beskydd, tackar hon
en av Håcksviks alltjämt främsta eldsjälar, Kristina
Svensson, för. På den tiden var Kristina lärare i
Håcksvik.
– Hon tänkte nog på försäkringar och barnens säkerhet, som vi som hästälskande tonåringar inte hade
så mycket koll på.
Så kom det sig att Håska stallklubb blev till.
Stallklubb, berättar Tiina, är en kvarleva från den tiden.
– Om man var en liten klubb, som inte hade någon
ridskoleverksamhet, kallades man stallklubb.
Aktiviteter för stora och små
Med tiden ﬁck klubben tillgång till ett nytt område, strax utanför Håcksvik, där man successivt byggde upp ridanläggningen Allevi.
Senaste tillskottet till i Allevi är högtalaranläggning
och utebelysning. Belysningen har ökat möjligheterna
till utnyttjande betydligt.
Men fortfarande är man en klubb för hästägande
medlemmar.
– Vi bedriver ingen ridskola, mera än de träningar och kurser vi har för våra medlemmar och andra
intresserade.
Däremot ordnas barnläger på dagtid och där kan
deltagarna få låna häst om man inte har någon egen.
Prova på-dagar och Frasseträning för de minsta
ﬁnns också i programmet och inte heller här behöver
man ha egen häst.
Ett annat evenemang, som blivit mycket populärt,
är Tantlägret.
– Det var främst tänkt som ett läger för oss mammor, men numera är de yngsta tanterna under 20 år,

”BOFASTA” MEDLEMMAR. Tiina Aavik, t v, var med och grundade Håska stallklubb och Soﬁa Hidendahl har varit engagerad medlem nästan
sedan starten.
berättar Soﬁa Hidendahl, som likt de ﬂesta andra
medlemmar ser sig som ”bofast” i föreningen.
Självklart är Håska stallklubb också en del i
Kindaholmsdagarna i september.
Populär utställning tillbaka
Under många år har stallklubben även arrangerat sin
öppna hästutställning. Med tiden blev den landets
största, som var öppen för alla hästraser, även blandraser.

– Men vi kände att arrangemanget blev för stort för
en så liten klubb som vår och gjorde ett uppehåll på
två år, för att starta på nytt i lite mindre format förra året, säger Soﬁa.
Tidigare hölls utställningen alltid i början av september månad, men sedan nystarten förra året är tiden ﬂyttad till början av juni. I år närmare bestämt
den 6 juni.
Och för unga tillfälliga besökare, ﬁnns det någon
möjlighet att få hälsa på någon häst?
– Eftersom vi inte har någon daglig verksamhet
i klubben ﬁnns inte möjligheten att bara åka ut till
Allevi, men man kan alltid ta kontakt med någon av

oss. Är vi bara hemma, kan vi säkert ta emot besök eller ordna något.
ANN-LOUISE KJELLNER
53*74&-#:(%&/t
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i Håcksvik
Dockhuset
31 augusti
Öppet: 1 maj Torsdag, lördag

och söndag 12-17

Nyhet!
dockskåp och möbler
Fina handgjorda
85 18.
95 eller 070-524
Tel. 0325-520 .ihacksvik@swipnet.se
E-mail: dockhuset

CO DAHLEN

KÖP VILLA I TRIVSELBYGDEN!
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MJÖBÄCKS SPARBANK ERBJUDER

NYBOSÄTTARLÅN
RÄNTA 1 %
Ni som köper villa för permanent boende
i Trivselbygden* erbjuds bottenlån (inom
75% värde) till 1 % ränta under första året.
Välkommen att kontakta oss!
* Under perioden 130530-131231 och efter sedvanlig kreditprövning.
Effektiv ränta 1,095% vid lån 500 000:-, amortering 40 års rak.

POPULÄR UTSTÄLLNING. Förra året gjorde stallklubben en nystart för den mycket uppskattade utställningen öppen för alla hästraser.

Konstskatter i kyrkan
och Klockaregården
HÅCKSVIK Kyrkan i Håcksvik byggdes

Anna-Karin

Göran

Tobias

Sandra

0325-327 04

0325-327 12

0325-327 05

0325-327 03

annakarin.lindgarde@
mjobackssparbank.se

goran.ericsson@
mjobackssparbank.se

tobias.johansson@
mjobackssparbank.se

sandra.bengtsson@
mjobackssparbank.se

XXXNKPCBDLTTQBSCBOLTFŢ

1826 och är såväl till sin exteriör som
interiör i nyklassisk stil, men ﬂera av
den gamla kyrkans prydnader ﬁnns
kvar. Så till exempel den gamla altartavlan, ett praktfullt träsnideri från
1727, som år 1927 plockades ner från
tornvinden, där den stoppats undan.
Alldeles intill kyrkan ligger
Klockaregården med alla sina helt
unika väggfasta bonader. Inte mindre
än 33 bilder med bibliska motiv täcker
rummets väggar.
Målningarna är gjorda av bonadsmålare Sven Erlandsson från Östra
Frölunda år 1848 och skildrar människans vandring från skapelsen till do-

medagen.
Klockaregården och kyrkan är öppna varje eftermiddag under perioden
21 juli till 11 augusti. Klockaregården
har även öppet på söndag eftermiddag
tre veckor tidigare och en vecka efter
den perioden.
ANN-LOUISE KJELLNER
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Håcksvik 21

LÄR AV DÅTIDEN, LEVER I NUTIDEN, JOBBAR FÖR FRAMTIDEN. Några av Håcksviks eldsjälar, fr v Yvonne Sehlstedt, Kristina
Bengtsson, Anna-Lena Johansson och Susanne Elofsson.
FOTO: VIAVINGA

Från livsmedel till loppis
HÅCKSVIK Som i så många andra små

Loppis får hantverksbod
Den gamla butikslokalen med vidhängande
bostadsdel heter numera Siggeberg och är alltså loppis och turistinformation. Men det arbetas för fullt för en utvidgad verksamhet.
– Senast till midsommar ska vi ha vår hantverksbod i bostadsdelen klar. Där ska vi sälja lokalproducerat, textilarbeten, smide, konst och
annat som till exempel honung. Vi börjar med
det vi har och så det växa med tiden.

orter är livsmedelsaffären i Håcksvik
nedlagd - men lever ändå. Nu som loppis och turistinformation och är alltjämt
hjärtat i byn med vidgade vyer för framtiden.
– Är det snabbköp vi behöver? Eller är loppis
mera rätt i tiden? Det är vi som bor här, som
väljer, säger Susanne Elofsson och menar att istället för att försöka tvinga ﬂydda tider tillbaka,
är det bättre att se nya möjligheter.
Susanne är en av eldsjälarna i Visionsgruppen
för Håcksvik och drar med ett bubblande skratt
den färgglatt randiga Håcksviksmössan på huvudet.
– Vi är en restdel i kommunen och mössan
är stickad av restgarn. Vi är glada och mössan
har glada färger. Inga mesiga pasteller är tilllåtna. Mössan kan ha vilka färger som helst,
bara de är starka och glada, och vem som helst
får sticka den.
Ett bra signum för byn. Styrka, glädje och
påhittighet.

Klubb diverse öppnar nya möjligheter
I år har man också startat Klubb diverse. En träffpunkt på tvärs över alla föreningsgränser.
– Ett sätt att ha alla möjligheter öppna och för
att skapa liv i bygdegården.
En gång i månaden träffas man till pubafton
i bygdegården.
– Vad vi vunnit är att de förr ganska stora och
tunga föreningsmötena blivit kortare möten och
vi har fått kortare avstånd mellan föreningarna,
där vi alla kan hjälpas åt.
Att hjälpas åt har blivit ett begrepp inte bara
för Håcksvik, utan även för grannbyarna i

Fisketävling - även för nybörjare
HÅCKSVIK För fjärde året arrang-

erar Håcksviks ﬁskeklubb den 20
juli, sin populära metartävling i
sjön Torstaholmen i Påarp.
– Bara toppknutet, inga kastspön, förklarar Johan Aronsson i
ﬁskeklubben.
Att man valt just mete, är för att
tävlingen ska passa alla, även familjer
med barn och riktiga nybörjare - alla.

– Man behöver inte ha något
med sig, metspö ﬁnns att hyra och
mask att köpa, säger Johan.
Hjälp med hur man gör går att få
av ﬁskeklubbens funktionärer.
Störst fångst på två timmar vinner.
Tävlingen arrangeras i samarbete med Påarps gård, där också serveringen är öppen.
ANN-LOUISE KJELLNER
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HÅCKSVIKS TAXI

Kindaholmsområdet.
Under de senaste två åren har Kindaholm gjort
gemensam sak på emigrationsmässan i Utrecht i
Holland, med så positivt resultat att man startat
hemsidan www.kindaholm.org med information
om orterna, hus till salu och annat som är intressant för den som är nyﬁken på trakten.
För Håcksviks del innebar fjolårets emigrationsmässa bland annat att man nu har ett bed &
breakfast i byn med ytterligare två eldsjälar som
jobbar för framtiden.
Kindaholmsfest i september
Kindaholmsfesten är ett annat exempel på samarbete inom området. Varje år i september arrangerar bygdens alla föreningar en gemensam festhelg med massor av aktiviteter i alla fyra byarna.
Med andra ord, full fart framåt! Och inte minst
i Siggeberg, som i sommar har öppet tisdag, lördag och söndag eftermiddag. På lördagarna står
även kaffebryggaren på, medan det på söndagarna är bygdegården som står för kaffeserveringen
med hembakt dopp därtill.
ANN-LOUISE KJELLNER

Upptäck möjligheterna
med Svenbo!

Nyöppnat:
Parksäter Bed & Breakfast
HÅCKSVIK Att Håcksvik nu

har ett efterlängtat bed &
breakfast är ett resultat av
byns deltagande i emigrationsmässan i Holland.
Suna Bijland växte upp i
Köpenhamn, flyttade till
Rotterdam och träffade Aad.
Förra året bestämde de sig för
att nu ﬁck det räcka med storstadsliv för deras del. Nu ville
de något annat.
– Vi åkte till Håcksvik för
att titta och precis mitt i byn
stod den gamla lärarbostaden
tom. Det tyckte vi var jättesynd på ett så ﬁnt hus, säger
Suna.
Den forna lärarbostaden har
under många år därefter också varit bageri. Alltså ett mycket öppet hus, som alla håcks-

viksbor har minnen av, och det
tyckte Suna och Aad var extra
roligt. Särskilt eftersom de själva planerade att starta bed &
breakfast.
Nu är de fyra rummen på
övervåningen klara och uthyrningen har kommit igång.
– Det har visat sig att det
ﬁnns ett behov av övernattningsrum inte bara för turister under sommaren, utan året
om. Familjer här som får besök
tycker det är praktiskt att kunna erbjuda gästerna ett eget boende, säger Suna.
Två dubbelrum, med möjlighet till extrasäng, samt två
enkelrum står redo att välkomna besökare i Håcksvik
året om.
ANN-LOUISE KJELLNER

Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KLOCKAREGÅRDEN
Mellan skolan och kyrkan med de unika
bonadsmålningarna.

ZZZVYHQERFRP

HÅCKSVIKS KYRKA
Guidade visningar sönd 7/7–18/8 kl. 14–16
ÖPPNA DAGLIGEN 21/7–11/8 kl. 14-17
Övrig tid ring:
   s    s   

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

Bemannad 7/7, 21/7, 4/8 kl. 13–16.
Övrig tid ring: 0325-520 30

METARTÄVLING!!!
Lördag 20 juli kl. 14-16
Torstholmen (Påarps Gård)
Samling kl. 13.30. Metspö ﬁnns att hyra.
Pris: 50 kr (20 kr upp till 15 år)
SERVERING!

Info: 0325-530 11
el. info@paarpsgard.se

Arr. Håcksviks Fiskeklubb i samarbete med Påarps-Gård

OLOFSBYGGET
Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering
söndagar 30/6 – 18/8 kl. 14–17
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Tionde upplagan av Kalvfestivalen
TRIVSELBYGDE/t 005

KALV Kalvfestivalen, med ny nutida

Fes

musik i fokus, brukar sällan ägna sig
åt tillbakablickar, men i årets jubileumupplaga gör man ett undantag.
Stockholms saxofonkvartett, som invigningsspelade under första festivalen, kommer tillbaka.
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Musik på sjön - ett av

ang i fjol.

Kalvfestivalens arrangem

Modern konstmusik
på landet

Den allra första Kalvfestivalens första konsert var med Stockholms saxofonkvartett
i kyrkan. Konserten fortsatte sedan på en
ﬂotte i sjön. Ingen som var där har väl glömt
den upplevelsen!
Den 9 augusti kommer alltså
10 år med
kvartetten tillbaka.
TRIVSELBYGDEN
– Det är verkligen jätteroligt,
säger festivalens konstnärlige ledare Max Käck, och berättar att så
fort jubileet kommer på tal i Kalv, så
nämns konserten på vattnet.
– Vi gör en konsert på sjön i år också, samma mönster, men ingen repris på konserten för tio år sedan. Och även den här gången är det den mångsidige musikern Tuomo
Haapala, som svarar för installationen.
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ARBETSPLATS Tommy och Britt-Marie Stensson ångrar inte att de
blev campingägare.
FOTO: VIAVINGA

Andra säsongen för
nya ägarna på Kalvs camping
KALV Tommy och Britt-Marie
Stensson hälsar glatt. Det är
dagen före pingstafton och
både campingen och stugorna väntas få i stort sett full
beläggning över helgen.

Och mycket mera ...
Alla programpunkter för årets festival är inte
helt spikade ännu, men en del ytterligare kan
Max avslöja.
Som att det under lördag eftermiddag
blir en öppen workshop med slagverksmusikern Einar Nielsen från Musikhögskolan i
Göteborg.
– Alla i publiken inbjuds att vara med och
instrumenten som används är vad som ﬁnns
till hands, oljefat, kastruller, grytor. En helt
öppen och mycket improvisatorisk programpunkt.
Ensemble Lipparella bjuder in till ännu en
spännande konsert i kyrkan, när de framför
nyskriven musik på barockinstrument.
Videokonsten från Borås Konstmuseum
har däremot fått stiga åt sidan i år, till förmån
för en jubileumsﬁlm med videoklipp och intervjuer från Kalvfestivalens tio år.
De senaste åren har en musikalisk pilgrimsvandring på söndagen avslutat festivalen. Det
blir en vandring även i år, men av lite annat
slag.
– I år har vi en ny variant, som brukar kalllas land art, när musik och konst får samarbeta med naturen. En samklang mellan publik,
natur och musik.
ANN-LOUISE KJELLNER

Själva känner de sig också lugnare och tryggare nu när det är deras
andra säsong som ägare till campingen.
– Inte för att det var några problem förra året, campingen är
oerhört välskött och vi ﬁck också en del hjälp av de förra ägarna,
men vi var ju helt nya och hade
mycket att lära, säger Tommy.
Och visst är det mycket att hålla ordning på, även om campingen är liten. Det ska vara snyggt
och prydligt, allt måste fungera,
stugorna kollas, grillstugan likaså,
de tio uthyrningsbåtarna och de
tjugotalet kanoterna hållas efter.

Tommy skrattar när vi pratar
om kanoterna.
– Förra året ﬁck vi så många
som ville hyra kanoter och för olika tider, att jag blev alldeles vill.
Jag ﬁck springa ut och räkna kanoterna som låg inne för att veta
hur jag hade det!
Men ångrar sitt köp av campingen gör de inte.
– Nej, aldrig! säger BrittMarie, vi trivs jättebra och det är
ett fantastiskt roligt arbete på en
helt fantastisk plats.
Att platsen är fantastisk håller Elsy och Georg Gaufﬁn från
Jonsered, med om direkt. De har
kommit hit med sin husvagn i tio
år och sedan tre år står vagnen här
året om.
– Vi trivs jättebra här, ﬁsket, lugnet, tystnaden. Ja, här kan man
verkligen lyssna på tystnaden!
ANN-LOUISE KJELLNER

Kalvs viltslakteri
KALVS KYRKA. Centrum för Kalvfestivalen.

FOTO: VIAVINGA

–18
Öppet kl. 11
dagligen.
h
Vi bakar oc
”kockar” i
egen regi!

UPPLEV BACKA LOGE!
Vid Fegens naturreservat hittar du förmodligen traktens
gemytligaste strandnära Café och vandrarhem. Här ﬁnns det
möjligheter att hyra kanoter och utforska sjön Fegen.
Lyssna på föredrag och musik enligt programmet nedan, vandra på våra
vandringsleder eller varför inte bara ta ett avkopplande bad och en god
bit mat i den vackra och tysta miljön? Glöm inte att boka boende!

Vi tillverkar:

1ÌTBS TMBOH TÊDLBSPDIGPMJFJQPMZFUFO
TFMt'BY
)FNTJEBXXXXBTUHPUBQMBTUDPN

som ägs och drivs av Katrin Laurén tillsammans med hennes far Kjell Laurén och
hans bror Tord.
– Vårt slakteri är i det lilla formatet, men
vi har eget hjorthägn och det var så tanken på slakteriet kom upp, berättar Katrin.
Förutom de egna kronhjortarna, slaktar
man även åt traktens jägare och då blir det
förstås mycket älg, men också en del vildsvin.
– Just här i trakterna har vi inte så mycket
vildsvin, men i Halland är det mera gott om.
Det kött jägarna inte själva tar hand
om, köper slakteriet in för försäljning hos
Handlar’n.
ANN-LOUISE KJELLNER

d
OL:s Mek. Verksta
mt rep.

2/6 och 6/6 Nationaldag – Natur/kultur Guidning
Guidad tur på Backa Loge ”Från istid till nutid”
Guide Eva Allgulander. Arrangeras av Västkuststiftelsen.

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

21/6 Midsommarafton
Midsommarbuffé * och traditionellt midsommarﬁrande.
3/7 Musikkväll + buffé – Anna-Lena Brundin *
Fransk afton med Edith Piaf-chansons o standup.

Vi ﬁnns i Kalv!
0325-513 00

10/7 Musikkväll + buffé – Josephin and the River Boys *
Bluegrass.
24/7 Musikkväll+buffé – Trio ur West of Eden *
West of Eden är ett svenskt folkrock-band som nått internationella
framgångar med sin unika blandning av irländsk folkmusik och
melodiös rock.
14/8 Musikkväll+buffé – Rymdklang med bland annat Krister
Classon *. Instrumental musik. Förebilder är Shadows, Spotnicks
och Ventures samt även samtida. Musikquiz.

KALV Sedan några år ﬁnns Kalvs viltslakeri,

Kalvs Viltslakteri HB
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.

31/8 Vinprovning+buffé – Italiensk afton med vinprovning och
buffé *. Mat och dryck i ljuv förening ger en vink om livets mening!

Slaktar och
styckar vilt.

* BOKAS!
7ÊMLPNOBÚOTLBS&WBP#FOHU¯LFtwww.backaloge.se
Bengt-Åke Carlsson 070-270 62 60, bengt.ake@backaloge.se

0325-511 43, 076-846 72 44
Gårdsbutik med ”knacka-på-öppet” · 0325-540 64 · www.joarsbo.com
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Linbastan vid Stenstugan
KALV Till höger om

Stenstugan, som är Kalvs
hembygdsstuga, står en till
synes ganska oansenlig byggnad. Men den är något så
ovanligt som en linbasta,
nu renoverad och med ny
eldstad.
Att det ﬁnns få linbastor bevarade har sin fullt naturliga förklaring,
berättar Annika Lindman i Kalvs
hembygdsförening.
– De är enkla träbyggnader där
man eldade för att torka linet och
det hände ofta att de brann upp.
Därför byggdes de också en bit
ifrån andra byggnader på gården.
Att göra tyg av linplantans ﬁbrer är en omständlig process. Först
ska linet förstås odlas och skördas
enligt konstens alla regler. Annika
vet, för något år sedan testade hon
själv.
– Man ska så linet på den dag i
maj som har det längsta kvinnonamnet och det ska göras av en
kvinna med långt hår, för att linet
ska bli så långt och ﬁnt som möjligt. Så var det väl inte riktigt hemma hos oss och kanske var det därför linet inte blev så bra, säger hon
och skrattar.
I augusti är linet moget och då
ska det ryckas upp med rötterna
och bindas till kärvar, som sedan
hängs på tork och repas fritt från
frön. Frön som används till nästa sådd.
ANN-LOUISE KJELLNER

Affären i det nära formatet
KALV Livsmedelsaffärer i små byar blir

alltmera sällsynta, men i Kalv ﬁnns
Handlar’n kvar. Mycket förstås tack
vare stöttningen från bredvidliggande
Kalvsjöholmsbolaget.

INSIDAN. Linbastan invändigt med
sin eldstad och ställning att lägga
linet på.

ETT AV MÅNGA MOMENT. Att bereda lin är en omständlig process. Här visar
STENSTUGAN som är Kalvs
Annika Lindman hur linet bråkas.
FOTO: VIAVINGA hembygdsstuga.

Kunderna som kommer in hälsar glatt, pratar
lite om vad som hänt och vad som är på gång.
Konﬁrmationen nästa helg till exempel.
– Jo, det är roligt att jobba här och träffa alla
trevliga människor, säger Ingrid Hansson och
Christina Pedersen, som jobbar den här dagen. Som ytterligare arbetskamrat har de också Gunilla Andréasson.
På fråga om sortimentet i en så liten butik,
svarar Ingrid glatt:
– Här ﬁnns allt!
Och visst har hon rätt, till största delen i alla
fall. Allt ﬁnns inte, men allt man behöver dagligdags och här ﬁnns till och med en manuell
charkdisk.
På en av hyllorna står också rader med Joarsbo
saft och sylt. Närproducerat och ekologiskt. Och
i frysen ﬁnns en egen avdelning för viltkött slaktat i, jodå, ortens egna viltslakteri.
På bilden expedieras Marina Mårtensson av
Ingrid Hansson.
ANN-LOUISE KJELLNER

Måndag–Fredag 10.00–18.00
Lördag 9.00–12.00
Viltkött från Kalvs Viltslakteri
Manuell chark
Bensin
Reﬁllkort
Butiksbakat

Bergsprängning
Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

2%34!52!.' s 6!.$2!2(%- s +/.&%2%.3!.,''.).'
Restaurang i härlig och rofylld lantlig miljö med fullständiga rättigheter.
Vi erbjuder à la carte, smörgåsar, kaffe och bakverk.
Här på Kalvsjögården kan ni avnjuta lunchen
eller ta en ﬁka på terrassen med utsikt över Kalvsjön.
På vandrarhemmet ﬁnns rum för uthyrning i 2–4 bäddsrum
till humana priser, totalt har vi 25 bäddar.
I konferenssalen kan vi ta emot grupper upp till cirka 50 personer.

+ALV s   

Välkomna till Kalvsjögården i Kalv.
WWWKALVSJOGARDENSE s 4ELEFON       
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SALTVATTEN FÖR HÄLSAN. Teresa visar havsvattnet hon kommer att ha till försäljning på Klef. Vattnet kan användas som munvatten, och ska vara desinﬁcerande och verksamt mot bland annat
allergier.

GOLFFRUKOST. Golfklubbens medlemmar lät sig väl smaka av
den rikhaltiga frukostbuffén.

TERESA MED VÄNNER. Teresa Bryl, tvåa från höger, tjuvstartade verksamheten med en frukost för golfklubbens medlemmar. Till sin hjälp
hade hon vännerna Mohamet, Bojane, Krzysztof och Predrag. Bojane och Krzysztof kommer att jobba på Klef även i fortsättningen.

INFORMERADE. Teresa berättade för golfarna om sina planer
för Klef.

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Nu öppnar Klefs igen
MÅRDAKLEV Nu öppnar Klefs gästgi-

veri igen! Den nya krögaren, Teresa
Bryl planerar att kombinera matserveringen med spaverksamhet. Den
1 juni startar hon upp verksamheten
på gästgiveriet med ett öppet hus.
– Jag kommer att jobba mycket med salt.
Både i maten och som bad och inhalationer, berättar Teresa.
– Jag använder ett väldigt näringsrikt
havssalt från södra Polen. Det är havssalt
som ursprungligen kommer från Svarta
Havet, och som har legat begravt i 20 miljoner år innan det upptäcktes. Av det vattnet gör man ett salt som har världens största naturliga koncentration av jod.
Saltrum
Saltet uppges ha god medicinsk verkan,
mot bland annat hudsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Så kallade ”salt-

rum”, där man inhalerar saltet är vanliga
bland annat i Finland, Ryssland och Polen,
berättar Teresa.
I Sverige ﬁnns än så länge bara enstaka saltrum, men nu planerar Teresa att inreda ett sådant rum i gästgiveriet. Redan i
sommar börjar Teresa med saltinhalationer. Till hösten planerar hon även att starta med bastubad och salta bad.
– Jag måste anpassa lokalerna först innan jag kan börja med det.
Vill återspegla det gamla
Teresa kommer ursprungligen från Polen.
Hon driver arbetarhotell på sex platser i
Skandinavien, för arbetare som jobbar på
olika projekt.
– Jag hyr ett hus på den platsen, och
anställer en kokerska, så de får både rum
och mat.
Nu har hon med Klefs gästgiveri tagit
sig an ännu ett projekt.

– Det var kärlek vid första ögonkastet Europas fyra hörn under fyra årstiders tak:
när jag kom hit. Det är ett kulturhus med till våren blir det mat från östra Europa,
en gammal ande. Nu ska jag lära känna till sommaren från Sydeuropa, till hösten
huset, och få liv i det igen!
från Västeuropa och till vintern från norra
– Jag kommer att ha fyra viktiga ben att stå Europa, allt med havssalt på toppen!
på när jag driver gästgiveriet: Arv och kultur, med tanke på huset, och miljö och häl- Planerar att ordna resor
sa, med tanke på mina projekt.
Först är planen att få igång restaurangKlefs har varit gästen, sedan planerar
giveri sedan slutet av
Teresa att börja ordna resor till Klefs.
1600-talet, och Teresa
har planer på att fram– Det kommer
att bli både golfreöver erbjuda en meny
med gammaldags
sor och sparesor, och
mat, för att spegla hueventuellt även kulsets historia.
turresor. Jag planeTERESA BRYL
rar för en resa som
– Jag hittade en
jag tänker kalla ”Tre
meny från 1800-talet på internet. Jag vill
bröder”, eller kanske
återspegla det gamla, fast i en ny variant.
”Tre systrar”.
– Jag kommer också att bjuda på ett
– Då besöker man Köpenhamn, Oslo
smakprov av traditionell matkultur från och Stockholm, någon attraktion i varje

Det var kärlek vid
första ögonkastet
när jag kom hit.

stad, och sedan landar man här på Klef för
att återhämta sig någon dag innan man
åker hem.
Varmt mottagen
Med både arbetarhotell och olika projekt
på Klefs kommer det att bli mycket jobb,
men Teresa trivs med att ha mycket omkring sig
– Så länge man tycker det är roligt kan
man jobba hur mycket som helst!
Den 1 juni bjuder Teresa in till ett öppet hus för att presentera sig och sin verksamhet.
Hon har blivit varmt mottagen i
Mårdaklev, berättar hon.
– Jag känner mig otroligt välkommen!
Jag har jobbat i hela Skandinavien, men
det här är nog det trevligaste stället jag varit på!
KATARINA JOHANSSON
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De blev femte bäst i Sverige
MÅRDAKLEV Mårdaklevs skola gjorde suc-

cé i Vi i femman i år igen, med en delad
femteplats i landet som följd.
Den lilla skolan i Mårdaklev har två år i rad
gjort en strålande insats i Vi i femman. Förra
årets tävlande, Erika Axell och Karl Lindman,
lyckades bli näst bäst i hela Västra Götaland.
I år utgjordes laget från Mårdaklev av Natalie
Ekström och Jakob Andersson. Av de 200 klasser som tävlade i årets upplaga av Vi i femman
var de en av de åtta som tog sig till rikskvartsﬁnal. Tävlingen spelades in i Malmö, och även
om de inte kom vidare till de tv-sända semiﬁnalerna är de förstås mycket nöjda med sin
medverkan.
– Det var en bra upplevelse att vara med, vi
kunde bara göra vårt bästa, och det gjorde vi,
säger Jakob Andersson.
Klassens lärare, Mari Gadell, är naturligtvis stolt över skolans insats.
– Vi är otroligt nöjda med det vi
gjort!

TRIVSELBYGDEN tidning 2012

Ligg
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PEDAGOGISK
PENG. Klass 4-6 i Mårdaklevs skola med lärraren Mari Gadell visar de checkar som Mjöbäcks sparbank
kkommer att dela ut till alla femteklasser med elever från
T
Trivselbygden vid höstterminens start. Till höger Tomas
A
Andrén, vd på Mjöbäcks sparbank. FOTO:KATARINA JOHANSSON

Hela klassens förtjänst
FRAMTIDSHOPP
Mari Gadell vill poängtera att det är
hela klassens förtjänst att man från börn
an
Femman
10 år med
Succé för Mårdaklev i Vi i
jan kom med i tävlingen.
TRIVSELBYGDEN
– Klassen hade ett väldigt bra snitt,
FFi
och det är det som räknas.
Hur kommer det sig att ni lyckats
så bra i år igen?
– Ja, det kan man fråga sig! Vi har välL
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Mårdaklevs succé ger pengar till skolorna
MÅRDAKLEV/TRIVSELBYGDEN

Mårdaklevs skola uppvaktades
med 3 000 kronor av Mjöbäcks
sparbank för sin insats i Vi i
femman. Inför höstterminen får
alla skolor med femteklassare
från Trivselbygden ett bidrag
från banken, för att uppmuntra
till lärande.
Tomas Andrén, vd på Mjöbäcks sparbank, kom en dag in i klassrummet
och överraskade eleverna i klass 4-6
i Mårdaklev. Med sig hade han en

check på 3 000 kronor, som överlämnades till klassens lärare Mari Gadell.
Även förra året uppvaktade banken skolan efter deras ﬁna insats i Vi
i femman, men i år får även de andra
skolorna i Trivselbygden (se faktaruta) glädje av Mårdaklevs framgångar.
– I och med att det gått så bra för
Mårdaklevsbarnen vill vi ju att det
ska gå bra även nästa år, inte bara för
Mårdaklev utan för alla skolor med
femteklassare från Trivselbygden, säger Tomas Andrén.

Pedagogisk peng
Inför terminsstarten i höst bjuder
banken in en lärare från var och en
av femteklasserna till lunch, och överlämnar till dem varsin check på 3 000
kronor.
Mjöbäcks sparbank kallar checken
en ”pedagogisk peng”. Tanken är att
läraren ska använda den till undervisningen, till exempel för att fördjupa sig i något ämne, köpa in studiematerial eller åka på ett studiebesök.

SKOLOR MED
FEMTEKLASSARE
från TRIVSELBYGDEN
Holsljunga skola
Mårdaklevs skola
Torestorpskolan
Älvsereds skola
Östra Frölunda skola
Överlida skola
Öxabäcksskolan

Ungdomarna tog över i byalaget
MÅRDAKLEV När hela styrelsen i Mårdaklevs byalag för ett drygt år
sedan avsade sig sina uppdrag trädde byns ungdomar in och tog över.
Ingen i den nya styrelsen är över 30 år.
På bilden syns från vänster Elin Andersson, sekreterare, Carl-Johan
Andersson, kassör, Henrik Andersson, ordförande, samt ledamöterna Emma Karlberg och Johannes Johansson. Ledamoten Per-Anders
Sveibert saknas på bilden.
Just nu är störst fokus på höstens Kindaholmsfest den 6-8 september, där Mårdaklev står för lördagens stora fest i Valltunagården.
– Det är bra med det gränsöverskridande samarbetet som vi har nu
i Kindaholm, det har blivit en bra kontakt med de andra byarna, säger
Henrik Andersson.
Byalaget jobbar även för en upprustning av byns lekplats, och ser
fram emot att det nu äntligen ska bli en cykelbana i byn.
– Det är något det förra byalaget kämpat för i många år, säger CarlJohan Andersson.
Önskemål för framtiden är att förskolan och skolan får vara kvar
samt att få ﬂer företag till byn, där de alla trivs bra.
– Det är det bästa stället i hela världen, mysigt och idylliskt, och
med en väldigt bra skola, säger Henrik Andersson.
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Klefs Gästgiveri i Mårdaklev

KATARINA JOHANSSON

Restaurang & boende i pittoresk miljö
Välkommen till
Klev, Mårdaklev
(EMBYGDSGÍRD s -USEILANTHANDEL
4RËDGÍRD s 0ROMENADSTIGAR
Hembygdsgårdens/Lanthandelns
öppettider:
Söndagar 19/5–11/8 kl. 14–17
Dagligen 1/7–3/8 kl. 12–17
Vi visar gärna även andra tider
efter ö.k. på tel. 0325-500 88.

Mårdaklevs Kvarn
Antikt & Café

TRIVSELBYGDEN
torsdag–söndag 12–17
juni - augusti

Vi bjuder på ett smakprov av traditionell matkultur
från fyra av Europas hörn under fyra årstiders tak,
med världsunikt havssalt på toppen och med respekt
för arv och kultur samt miljö och hälsa.

Tel. 0325-509 50
Mitt i Mårdaklev

Tel 0325-50025, www.klefsgastgiveri.se

Öppet:
BESÖK VÅR HEMSIDA

www.trivselbygden.se

MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

Mårdaklevs
klipp- och hälsostuga

Välkomna till
det gamla charmiga gästgiveriet med anor från
1600-talet och nya friska upplevelser på 2100-talet.

MARKUNDERHÅLL
LEDNINGSRÖJNING

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

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB
070-671 62 24
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ÄTRADALENS GK
 Företagsgolf  Golfpaket
 Gröna kort-kurser
 Nybörjarkurs inkl. fullv.
medlemskap 2013, 3400 kr

 PAY & PLAY
Tel 0325-502 80
www.atradalensgk.com
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Ett gym för alla åldrar
ÖSTRA FRÖLUNDA I Medborgarhusets källare ﬁnns ett välutrustat

gym. Här tränar Östra Frölundabor i alla åldrar.
– Vi har medlemmar från 16-17 år och upp till 80, berättar PerJohan Svensson, som tillsammans med de övriga i styrelsen för
Östra Frölunda IF ansvarar för skötseln av gymmet.
Tidigare var utrymmet idrottsföreningens klubblokal. Den användes dock inte särskilt ofta. För två år sedan ﬁck föreningen folkhälsopengar från kommunen som användes för att köpa in en begagnad utrustning.
Gymmet är lätt tillgängligt. Man betalar in en avgift, får en kod,
och kan sedan träna när man vill. Gymmet har blivit en välbehövlig mötesplats i bygden. Runt 70 personer tränade här under förra
året, men ﬂer är välkomna, hälsar styrelsen, på bilden representerade av Lars Löfqvist, Per-Johan Svensson, Jimmy Fredman och
Mattias Johansson.

PÅ FARMORS TRAPPA. När Christina Nyhage växte upp bodde hennes farmor i mangårdsbyggnaden. Här syns Christina med sin hund Silva.

MANGÅRDSHUSET. Byggt 1825 av Måns Larsson, här
sett genom den pampiga allén.
FOTO: VIAVINGA

Förläggargården Lerbäcksbyn
Ett stycke västgötsk textilhistoria
tillsammans med sin syster Carin.
Vi går längs grusgången, förbi
ett av bostadshusen och lagerbyggnaden och fortsätter mot den ursprungliga mangårdsbyggnaden.
Lerbäcksbyn är verkligen en egen
liten by.
– Ja, säger Christina, det är det
som gör just den här förläggargården unik. Att alla byggnader ﬁnns
kvar.
Hon pekar uppåt backen.
– Däruppe låg färgeriet.

Christina Nyhage och hennes syskon har vuxit upp på gården.
– Pappa köpte den när förläggartiden var över. Förläggarverksamheten dog när textilindustrierna växte fram, säger
Christina, som idag äger gården

Var länge byns centrum
Men även om förläggartiden var
över sedan länge, när Christina
växte upp, har ändå mycket förändrats under hennes tid i
Lerbäcksbyn.
– När jag var liten fanns det en

handelsbod i lagerbyggnaden och
själva lagerlokalen var hela byns
samlingssal. Där gick jag på bio!
Färgeriet hade gjorts om till ortens ålderdomshem och både samlingslokalen och ålderdomshemmet fanns kvar in på 1960-talet.
– Här rörde sig fullt av folk hela
tiden och än idag kommer många
besökare, som vill se och minnas.
Bo i mangårdshuset
Idag är husen bostäder, utom den
äldsta mangårdsbyggnaden, som
uppfördes av Måns Larsson år
1825. Den hyrs ut som sommarbostad under kortare eller längre
perioder och när den står tom ordnar Christina och Carin olika former av kulturaftnar och ibland pilgrimsvandring med övernattning.

Det händer inte heller sällan att
Christina har visningar av gården
för olika grupper.
– Då klär jag ut mig till någon
av damerna som bott här och berättar om livet som det var då.
Berättelsen blir mycket mera levande på det sättet.
Christina och Carin är medlemmar i föreningen Förläggargårdar
i Sjuhärad, som värnar om förläggargårdarnas historia och deras bevarande, men föreningen arrangerar också förläggargårdsdagar, då
alla medlemsgårdarna har öppet
för visning. Faktiskt är en sådan
dag redan söndagen den 2 juni, då
det ﬁnns möjlighet att besöka både
Lerbäcksbyn och de andra förläggargårdarna.
ANN-LOUISE KJELLNER

Mattcurlingen har blivit populär
ÖSTRA FRÖLUNDA Förra hösten startades med den populära spor-

ten mattcurling i Medborgarhuset. Mattcurlingen bedrivs i byggnadsföreningens regi, och den har blivit mycket uppskattad bland
både äldre och yngre. Det ﬁnns två grupper, en på dagtid och en på
kvällstid. På dagtid spelar främst pensionärer, medan de som jobbar
dagtid kommer på kvällspasset
– Det är ett lättsamt sätt att komma tillsammans, och det sociala
är egentligen det som är viktigast, säger Ulla Tellvik, som är en av
dem som var med och startade upp mattcurlingen.

2013

Förläggarverksamhet var
en företagsform som växte
fram på slutet av 1700-talet.
Förläggaren tog hem stora
kvantiteter ull eller bomull,
som sedan lämnades - förlades - till spinning och vävning
hos traktens kvinnor. Runt
om i Marks och Kinds härader ﬁnns ﬂera förläggargårdar, men få så intakta som
Lerbäcksbyn.

ÖSTRA FRÖLUNDA

Trivselbygdens Utveckling AB

512 63, Östra Frölunda

VI STÅR TILL NÄRINGSLIVETS
TJÄNST I TRIVSELBYGDEN!

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. Anmäl dig gärna till en av sommarens
populära keramikkurser. Se mer info på www.ulfshed.se

Vi hjälper också dig som har en bra
affärsidé med att komma vidare, eller dig
som vill etablera din verksamhet här
i Trivselbygden.
Hör av dig till vår
Trivselbygdsutvecklare Bo Ehn.
Telefon 070-5678 457
eller via e-post till: Bosse@trivab.se

ÖPPETTIDER 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

>iLiÀ}ÃÛB}iÊ£ÊUÊx£ÓÊÈÎÊ&ÃÌÀ>ÊÀÕ`>
/i°ÊäÎÓxÎäÎÊÓÇÊUÊ/iÀi\ÊäÇäÈxäÊäÊÓÈÊUÊ/Þ\ÊäÇäÈxäÊäÊÓÇÊ

vÀÕ`>ÀÀJÌi>°VÊUÊÊÜÜÜ°vÀÕ`>ÀÀ°Ãi

Östra Frölunda
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Skogstransporter
Skogstransporter
Mikael Berg
Mikael
0325-30300,
00, 070-213
070-213 05
0325-303
0545
55
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ÖSTRA FRÖLUNDA Keramikern

Pallindustri AB

Mogens Kraemer driver kaffestuga och keramikverkstad
på Ulfshed.
– I år anordnar vi en kurs i
raku och så har vi en utställning med Grethe Björkvig
som visar sina vävda tavlor.
På Ulfshed har det ﬁkats i över 40
år och sedan sju år tillbaka driver
Mogens Kraemer och hans hustru
verksamheten. Det är en kombination av keramikverkstad, galleri, museum, butik, minigolfbana,
bed and breakfast och kaffestuga.
I år ställer textilkonstnären Grethe
Björkvig ut i den trivsamma ateljén.
– Vi har dessutom alltid massor
av gamla föremål upphängda runt
om i lokalen och det brukar alltid
ﬁnnas någon i sällskapen som kan
berätta vad det är för redskap. Det
är kul och skapar samtalsämnen.
Nytt djur varje år
Mogens har som tradition att varje år göra ett djur av keramik med
en historia till, som knyter an till
händelser i samhället för att skapa debatt.
– I år har jag gjort en mus som
också ser ut som ett bröst. Den
kom till efter att min dotter berättade att en jämnårig ﬂicka ﬁck en
bröstoperation i konﬁrmationspresent. Samtidigt har jag en vän som
jobbade på en fabrik där man födde upp möss till försöksdjur och så
började tankarna gå igång. Det blir
allt vanligare med dessa operationer och frågan är vad man tycker

VI TILLVERKAR
LASTPALLAR
Specialemballage · Engångspallar
Halvpallar

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

MJÖBÄCKS SPARBANKS

ÅRETS KERAMIKDJUR. Mogens
Kraemer har som
tradition att göra
ett nytt djur varje
år, som knyter an
till händelser i samhället. Årets djur är
en mus, som ser ut
som ett bröst, för
att skapa debatt om
bröstoperationer.

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:-

FOTO:KRISTIN STÅHLKRANTZ

om det. Ibland undrar jag om det
inte är bättre att gå till en psykolog istället för en kirurg.
Mogens är utbildad keramiker
och håller kurser i keramik under

somrarna. I år kommer det även
att hållas en kurs i raku, som är en
japansk teknik.
– Det är Lars Gustavsson från
Danmark som håller i den kursen.

Vi har haft kurser i detta förut och
det kommer både nya och gamla
deltagare i år.

Lördag 3 augusti 2013
på Hagavallen, Ö Frölunda

KRISTIN STÅHLKRANTZ

TID LAG
PLAN
9.30 Kindaholms FF (1 straff) – Torestorp/Älekulla FF A
Öxabäck IF – BK Viljan/IF Älvéna
B
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Prisexempel:

Aqua Grundfärg, 10 liter

Två skolor blev en
ÖSTRA FRÖLUNDA/HÅCKSVIK Sommaren 2012 kom beslutet att

Håcksviks skola skulle stängas och eleverna ﬂytta till Östra Frölunda
skola.
Frågorna var många.
Hur skulle detta organiseras? Hur skulle eleverna hinna lära känna varandra ordentligt? Hade vi läst områden inom ämnena i olika ordning?
Under höstterminen jobbade alla för att övergången skulle bli så
bra som möjligt. Eleverna träffades, lärarna samplanerade.
Så kom då Dagen med stort D, 10 januari 2013. Alla var nervösa! Skulle allt fungera som planerat?
Det gjorde det! Nu när sommarlovet står för dörren känns det
mer och mer som en skola igen.
Välkomna hit!
TINA AAVIK

TRIVSELBYGDEN
EN BRA BIT AV
VÄSTERGÖTLAND

1.310:-

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

A
B

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

A
B

11.45 BK Viljan/ IF Älvéna – Högvads BK
Kindaholms FF – Öxabäcks IF

A
B

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

A
B

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

Fr.

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

Smålandsstaket
Från 160:-/kvm
Finns även med vidjor
4ELEFON      s WWWJUNEBORGS STANGSELNU

TÄVLING FÖR
SUPPORTRAR!
I pausen mellan matcherna
har vi tävling för supportrar,
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...
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Ett helt
Mariana renoverade rivningsobjekt
ÄLEKULLA – Jag såg husets po-

tential. Så förklarar Mariana
Dudau köpet av det som de
ﬂesta andra dömt ut som ett
rivningsobjekt. Nu har hon
renoverat det gamla huset i
Älekulla så det inte längre går
att känna igen.

gick jag upp till huset, tittade in genom fönstret och sa till Stefan: ”Vi
måste ringa mäklaren!”

Såg hur det kunde bli
Besöket i huset tillsammans med
mäklaren är en historia för sig.
Mariana, som älskar kläder, kom
dit i kjol och högklackat.
– Mäklaren tittade på mig och sa:
– Jag är bondtös från Rumänien
från början och jag ville ha något ”Är du säker på att du vill titta på det
här huset?”
eget. Men ska
Det var nämman köpa ett hus
ligen ingen vacksjälv måste man
er syn inne i huha några miljoset, som hade
ner och det hade
stått tomt i två år
jag inte, berättar
och var tämligen
Mariana Dudau.
nedgånget. Men
När hon förra
Mariana såg inte
vintern ﬁck reda
hur det såg ut,
på att det gamla
hon såg hur det
huset i Älekulla
kunde bli.
var till salu åkte
MARIANA DUDAU
– ”Här ska det
hon och tittade på
bli tvättstuga”, sa
det tillsammans
jag medan vi gick runt, ”här kan det
med sin pojkvän Stefan Svensson.
– Vi åkte förbi det några gånger, vara potatiskällare, och här kan jag
fjärde gången såg jag en blomma i ha mina skor”. Jag såg att både mäksnön så jag bad Stefan stanna bilen laren och min gubbe tyckte att jag
för att jag skulle titta på den. Sedan var galen!

Det är första
gången jag
känner att jag
kommit hem.

FÖRVANDLAT. Än återstår en del arbete med huset, bland annat med dränering och en ny balkong, men Mariana och Stefan har redan
förvandlat det gamla rucklet till ett helt nytt hus.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Rena medeltiden i Älekulla
Boksläpp av
,QJULG.DPSnVÀUDV
med medeltidsdag
ÄLEKULLA Den 7 septem-

ber kommer medeltiden till
Lunden i Älekulla. Boksläppet
av Ingrid Kampås roman
”Drottningkronan” ﬁras med
bland annat medeltida musik,
gycklare och hantverk.
Under två år har Lena Ferm Hansson
och Lars-Håkan Hansson på gården
Lunden i Älekulla visat upp sin vackra trädgård vid ett sensommarevenemang de kallat ”Sinnenas trädgård”.
I år arrangerar de istället en dag ägnad
helt åt medeltiden, för att ﬁra boksläppet av Ingrid Kampås nya roman,
”Drottningkronan”.
”Drottningkronan” ingår i en serie historiska romaner från förlaget Historiska media. Serien heter
”Släkten”, och alla böcker är skrivna
av olika författare. Ingrid Kampås bok
är den femte i serien och handlingen är
förlagd till medeltiden. Att boksläppet
sker just i Älekulla har sin förklaring.
– Ingrid är en god vän till oss,
och hon ville ha sitt boksläpp i
Västergötland eftersom boken utspelar
sig där, förklarar Lena och Lars-Håkan.
Guidning i kyrkan
Dagen börjar med en guidad visning
av Älekulla kyrka, som ursprungligen
byggdes under tidig medeltid.
– Vi har hyrt in en utbildad guide, Anette Banås, som kommer att
visa kyrkan.
Därefter förflyttar man sig till
Lunden, där mycket står på programmet. Ingrid Kampås kommer att läsa
utdrag ur ”Drottningkronan”, och
arkeologen Claes Theliander kommer att hålla en föreläsning om det
hur det såg ut i Sjuhärad under med-

Luffarslöjd i friggeboden
ÄLEKULLA I en friggebod i Älekulla kan man köpa

RIDDARE UTAN FRUKTAN OCH TADEL. David och Adam Hansson tränar inför medeltidsdagen, som arrangeras i familjens trädgård den 7 september.
FOTO:KATARINA JOHANSSON
eltiden. Det kommer att ﬁnnas matservering, gycklare samt utställare av
bland annat riddar- och prinsesskläder samt produkter av skinn och ull.
Kinna bokhandel kommer att ﬁnnas
på plats för att sälja bokserien, och
förhoppningen är att också kunna
ha en utställning med verk av lokala konstnärer.
Rävspel och kråksång
– Vi har även bokat upp en medeltida
musikgrupp, ”Rävspel och kråksång ”
som kommer att gå runt och underhålla under dagen.
Besökarna kommer att kunna få
prova på bågskytte och bekanta sig
med gårdens gutefår.
– Vi kommer också att ha aktiviteter för barn, bland annat kan de få bli
dubbade till riddare.
Medeltidsdagen har fått stöd från
Leader Sjuhärad, och arrangeras i

samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan i Mark. Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp.
KATARINA JOHANSSON
FOTNOT Lena och Lars-Håkan kom-

mer att fortsätta med arrangemanget Sinnenas trädgård, fast i år i mindre skala. Sällskap har möjligheten att
boka in en dag eller kväll för ett trädgårdsbesök.

ARRANGÖRER. Lena Ferm
Hansson och Lars-Håkan Hansson
ser fram mot att få ﬂytta Älekulla
tillbaka till medeltiden för en dag.

BOKEN. ”Drottningkronan”
ingår i en serie historiska romaner som tar läsarna från vikingatid till nutid.

hantverk av olika slag. På sommarboendet Kullaberg,
på vägen mellan Älekulla och Kungsäter, säljer Yvonne
och Björn bland annat skepparslöjd och luffarslöjd av
egen tillverkning.
– Skepparslöjden är det mest Björn som gör, jag
ägnar mig främst åt
luffarslöjd, berättar
Yvonne.
– Det svåra är att
komma på vad man
ska göra, det är inte roligt att göra samma saker, utan det gäller att
komma på något nytt.
I butiken ﬁnns även
vintagesmycken, något som är uppskattat
speciellt bland ungdomar.
– Smycken från
60-talet är väldigt populärt nu, det vi som
var med på den tiden
har slängt...
Det ﬁnns inga bestämda öppettider.
Yvonne sätter upp en
lapp vid affären och en
skylt ute vid vägen när
butiken är öppen.
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nytt hus
-Beståndsgående gallring
Men Mariana hade fattat sitt beslut: Det här var huset hon ville ha.
När hon ﬁck ner priset till 200 000
kronor, slog hon till.
– Den 23 april förra året ﬁck jag
nycklarna.
Intresserad av renovering
Sedan vidtog ett omfattande renoveringsarbete, ett arbete som Mariana
till största delen gjort själv, med
hjälp av Stefan.
– Jag är inte utbildad inom något
hantverk, men jag är intresserad av
renovering, så jag har frågat mycket
och lärt mig på det sättet.
Planen var att huset skulle få en
lantlig stil, fräscht men gammaldags.
Det blev ett digert arbete. Först
röja, och sedan bland annat sätta in
nytt kök, byta fönster, lägga golv, tapetsera och kakla. Mariana ville att
huset skulle få ha kvar sin putsade
fasad, som funnits sedan det byggdes år 1958.
– Vi bevarade putsen på huset
och isolerade inifrån. Vi har också röjt bakom huset, och tagit fram
en stengång som låg begravd un-

der ett lager jord.

Jan-Olof: 070-374 99 59

”Stortrivs”
Nu står huset inte längre att känna igen. Vitputsat, med röda dörrar
och fönsterkarmar, har huset fått ett
helt nytt liv. Till mångas, inte minst
mäklarens, överraskning.
– Vi frågade om han ville komma och sätta ett nytt taxeringsvärde på huset, för att se om det var
värt att fortsätta med renoveringen. När han kom in blev han helt
stum. Sedan sa han att värdet på
huset tredubblats genom det vi
gjort!
Mycket arbete har det varit, ibland lite för mycket, säger Mariana.
Men hon är mycket nöjd med resultatet.
– Jag stortrivs! Det här är första
gången i mitt liv som jag känner att
jag har kommit hem.
Nu får Mariana snart sällskap i
huset.
– Vi förlovade oss på Valborgsmässoafton, och Stefan är på väg att
ﬂytta in nu.
KATARINA JOHANSSON

Andreas: 0760 17 76 35

MARKNAD, UTSTÄLLNINGAR, BÅGSKYTTE, BLOMMOR
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FÖRE. Så här såg huset ut när Mariana köpte det.
FOTO:LENA FERM HANSSON

Medeltidsdag
lör 7 sept kl. 12-18
Lund
ens Trädgå rd

13.00

Älekulla medeltida kyrka
Giudad visning. Samling vid kyrkan.

14.00
15.00

Boksläpp: ”Drottningkronan”
Författaren Ingrid Kampås presenterar sin bok

Sjuhärads historia
Föreläsning av arkeologen Claes Theliander

LJUST OCH LUFTIGT. Vardagsrummet, med ljusa tapeter och
mycket växter.
g
Rävspel & Kråksån
www.lundenstradgard.webs.com
Vid frågor ring 0703-36 98 06
Underhållning med
sång och musik

BOKFÖRSÄLJNING, HONUNG, FÅR, HÄSTAR, RIDDARE...

Välkommen till

Second hand på
Talvikkis Loppis
ÄLEKULLA Vid Alsjön, på vägen mel-

I STUDION. Björn spelar själv alla instrument när han spelar in sina kompositioner till olika tvprogram i studion hemma i Älekulla.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Björn gör tv-musik i Älekulla
”Efter tio”, ”Bygglov”,
”Äntligen hemma”, SVT
1:s nya kanalidentitet,
och mycket, mycket mer.
Har man sett på tv över
huvudtaget de senaste
åren har man inte kunnat
missa Älekullabon Björn
Skogsbergs kompositioner.

tablåerna visas.
Björn och Sven har även gjort
den nya vinjetten ”Day to come”
till ”Efter tio” med Malou von
Sivers. Sådana stora jobb är specialbeställningar där han får önskemål om hur det ska låta.
– Malou ville till exempel att
det skulle vara lite vintagestil på
musiken.

– Jag jobbar enbart med tv, och
gör vinjetter och identitetsmusik, berättar Björn Skogsberg.
Musik har han hållit på med
hela livet, men det var genom sin
svåger, som driver ett musikbolag i Stockholm, som han kom in
i tv-musikbranschen.
– De har riktat in sig på att sälja friköpt musik.
Björn jobbar delvis själv hemma i studion i Älekulla, delvis
tillsammans med kollegan Sven
Karlsson en studio i Kinna.
– Större jobb gör vi oftast
tillsammans. Vårt största uppdrag just nu har varit SVT 1:s
nya kanalidentitet, musiken
som man hör när till exempel

Nära naturen
Förutom den exklusivt beställda musiken komponerar Björn
även musik som läggs in på bolagets hemsida, som sedan olika
tv-program kan välja bland. För
det är mycket musik i programmen, fast man kanske inte alltid
tänker på det.
– ”Halv åtta hos mig” och
”112” är de största konsumenterna av musik.
Du är en doldis fast alla hör
din musik i stort sett varje dag,
hur känns det?
– Jag har inte behovet att vara
känd, de som använder min musik vet vem jag är, det räcker för
mig. Det här är mycket friare än

ÄLEKULLA ”Mitt i naturen”,

att till exempel spela i ett band.
Att jobba hemifrån Älekulla
fungerar bra, säger Björn.
– Jag har aldrig funderat på
att ﬂytta till Stockholm. Här har
jag naturen nära, och det är tyst
och bra. Det negativa är väl att
man sitter i sin egen lilla bubbla,
men det kan vara en fördel också,
det är inget som stör. Det krävs
så mycket fokus när man jobbar
med det här. Den svaga länken är
väl bredbandstekniken, men nu
har vi ju ﬁber på gång!
KATARINA JOHANSSON

lan Älekulla och Älvsered, kan man se
den här damen stående i vägkanten.
När tröjan hänger uppe är Talvikkis
loppis öppen. Här säljer Heline
Erborn bland annat second handkläder, tyger, garner och möbler.
– Under juni och juli har jag tänkt
att ha igång loppisen. Den är oftast
öppen under helgerna, och under
veckorna har jag öppet om jag är
hemma, säger hon.
Heline gör även väskor och smycken som säljs i butiken.

din ICA Nära-butik

ÄLEKULLA LIVS
Öppet: Vard 10–18 • lörd 9–13

0320 - 500 77

Nygrillat
till helgen?
Kyckling/revben

Vi ﬁxar
din
festmat
Partybrickor
mot beställning

Andra dagar mot beställn.

Sinnenas Trädgård
Lunden, Älekulla
För grupper, sällskap
och företag
Välkommen att boka ett besök!
Lena & Lars-Håkan!
www.lundenstradgard.webs.com
0703-36 98 06

Ring när solen tittar in!

”Älekulla Livs -Där alla trivs!”
”Alltid rent och fräscha varor”
”Finns allt”
”Jättetrevlig personal”
”Bra service”
”Lätt att handla”
”Träffpunkt”
”Nära är värdefullt”
Kundcitat om Älekulla Livs butik

Ombud för:
Utför även
snickeriarbeten!
070-535 01 83
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Brokvarn

ħHWWEHV|NLNXOWXUKLVWRULHQ
ÖXABÄCK Brokvarn i

INNEBANDYGÄNGET. Stående: Elsa Andrén, David Jonasson
och ledaren David Elmelid. Knästående: Casper Svedberg, Erik
Elmelid. Sittande: Samuel Bohlin, Melvin Berggren, Caspian
Rickardsson, Benjamin Svensson, Linus Arvidsson, Thea Jensen,
Wilma Kristensson, Lovisa Emtervall. Liggande: Vidar Rehbinder.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Innebandy populärt bland de unga
ÖXABÄCK Innebandyklubben IBK Tygriket -99 bildades 1999 som en
sammanslagning av Öxabäck, Örby och Berghem. Klubben har nära
300 spelare, och sedan två år tillbaka även ett lag för de allra yngsta.
Initiativet till att starta laget kom från David och Ida Elmelid, som delar på ansvaret som lagledare.
– Vi har båda spelat innebandy tidigare, så det kändes naturligt att
starta detta. Det är fantastiskt roligt, man går hem från varje träning med
ett leende, säger David Elmelid.
20-25 spelare är med på varje träning, förutom Öxabäcksungdomarna på bilden även spelare från Torestorp och Örby.
Lagmedlemmarna är nu mellan åtta och nio år gamla, och att de trivs
med sin hobby går inte att ta miste på:
– Det är roligt! Man får träffa kompisar, och man lär sig mycket om
innebandy, som att passa. Och det ska bli roligt till hösten när vi får börja spela matcher. Det allra roligaste är när vi spelar mot föräldrarna – vi
vinner varenda gång!

Öxabäck är ett välbesökt utﬂyktsmål. Hit kommer ett
par tusen besökare varje år
för att titta på den gamla
kvarnen och broarna från
olika tidsepoker, samt gå naturstigen i de vackra omgivningarna utmed ån.
Brokvarn består av en byggnad som innehåller en kvarn
och ett sågverk. Kvarnen var i
bruk ända fram till 1972, och
Göran Andersson, ordförande i
Öxabäcks hembygdsförening som
äger och sköter Brokvarn, minns
hur han som barn var med när
bönderna i byn kom till kvarnen
för att få sin säd malen.
– Jag kände alla som jobbade
här, därför brinner jag lite för detta. Det är väldigt kul att kunna
bevara det ungefär som det såg ut
då. Det är en plats med mycket
kulturhistoria!
Hembygdsföreningen köpte Brokvarn 1996 och gjorde en
upprustning av byggnaden. Här
brukar de anordna temadagar, där
de bland annat visar sågning, malning och hur man gör stickor till
spåntak.
– Men nu har vi ett dilemma.
Det går inte att använda vår vattenränna längre, den är i för dåligt
skick, säger Göran.
Söker bidrag
Hembygdsföreningen har sökt bidrag under fem års tid för att kunna rusta upp rännan, men hittills
har de inte fått några pengar.
– Men vi har ett litet hopp om
att vi ska få bidrag nu. Och i föreningen har vi såpass pengar att vi
kan börja med arbetet i år. Vi kör

STENVALVSBRO. Alva Andersson promenerar på naturstigen som går förbi den vackra stenvalvsbron från 1830.
FOTO:GÖRAN ANDERSSON
så länge vi har pengar, sedan tigger vi mer!
Hembygdsföreningen har lagt
ut listor vid olika evenemang för
att samla in pengar från bygdens
invånare till upprustningen. Byns
övriga föreningar har också ställt
upp och hjälpt till.
– Vi har ett fantastiskt föreningsliv här i Öxabäck, alla hjälps åt!
Hembygdsföreningen hoppas
nu på att bidraget till den kostsamma upprustningen ska komma, och om någon är beredd att
ställa upp med ett litet bidrag är
det naturligtvis också välkommet.
Naturstig
Vid kvarnen ﬁnns även en naturstig som går utmed Torestorpsån.

– Vi har gjort en lång spång av
ekplankor över mossen som stigen
går över , och det ﬁnns informationstavlor utmed stigen, där man
kan läsa bland annat om det rika
fågellivet vid ån. Här ﬁnns både
strömstare och forsärla, berättar
Göran Andersson.
Det ﬁnns rastplatser längs vägen där man kan slå sig ner med
sin ﬁkakorg och titta på fåglarna
och de får som varje år går på bete
invid stigen.
Tre broar
Man kan också beskåda de tre
broarna från olika tidsepoker
som ﬁnns vid kvarnen. Den äldsta är en ridspång, som härstammar från den medeltida ridvä-

gen från Danmark till Stockholm
och som består av stora stenblock.
Den andra är en vacker stenvalvsbro från år 1830 och den tredje
den moderna betongbron som
används idag.
Att naturstigen är populär
bevisas vid Trivselbygdens tidnings besök. Under samtalet med
Göran Andersson en regnig vårdag dyker plötsligt två ﬂanörer
upp på stigen. Det är Beate och
Rolf Jesse, som kommer från norra Tyskland.
– Vi har en stuga här och vi
brukar gå stigen minst en eller två
gånger varje år. Det är en väldigt
trevlig promenad! säger de.
KATARINA JOHANSSON

Melodikryss fyller bygdegården
ÖXABÄCK På skärtorsdagen varje år bjuder Bröderna Arvidsson in till
melodikryss i bygdegården. De fem(!) musikaliska bröderna heter, från
vänster på bilden, Pär, Kristoffer, Alexander, David och Gustaf.
Melodikrysset är en uppskattad tillställning, som inleds med mat
och dryck och sedan bjuder bröderna, tillsammans med olika gästartister, på en klurig musikalisk frågelek. I årets kryss fanns allt från Edvard
Persson till First Aid Kit på repertoaren. Detta är enda gången på året
Bröderna Arvidsson spelar på hemmaplan, och de lockar en stor publik.
Bygdegården var helt fullsatt, med både Öxabäcksbor och mer långväga
gäster.
Överskottet från krysset går till bygdegårdsföreningen, som i år skänker det mesta överskottet till hembygdsföreningen som står inför stora
renoveringar i Brokvarn.

Vedmaskiner - Motorsåg
Stängselutrustning

BROKVARN. Hembygdsföreningen köpte Brokvarn 1996 och gjorde en
ordentlig upprustning av den gamla byggnaden, något som gjort den till
ett välbesökt turistmål, med ett par tusen besökare varje år. Grupper kan
kontakta hembygdsföreningen för visningar.
FOTO:GÖRAN ANDERSSON

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

BESÖKARE. Till vänster Rolf och Beate Jesse från Tyskland som
har en stuga i Öxabäck och går naturstigen minst en gång varje år.
Här talar de med Göran Andersson, ordförande i Öxabäcks hembygdsförening.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Närproducerat Hängmörat Kvalitetskött

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

LANTBRUKSTEKNIK
Bruno Henrikson, ÖXABÄCK
Tel. 0320 - 590 17 alt. 070 - 374 99 74
www.LT-Lantbruksteknik.se

www.svans.se

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

www.oxabackskott.se Roland & Hans-Olof 0320-460 71, 0320 -593 80

Diplomerad Avloppsentreprenör
Mark- och
grundarbeten

0703-29 29 42
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Tredje året
för uppskattad byakamp

ÖXABÄCK Nu kan man
få medicinsk fotvård i
Öxabäck. I en lokal i samma
byggnad som Antikhuset
har Eva Strömqvist startat
upp sin verksamhet.

och jobbat på fabrik kanske den
hade försvunnit.
Nu bedriver Eva sin verksamhet i Öxabäck tre dagar i veckan, och två dagar ﬁnns hon på
Salong Pia i Kinna.

– Jag har alltid tyckt om fötter,
och tycker om att ta hand om
människor. När jag kände att jag
inte orkade jobba inom industri
längre hittade jag den här utbildningen, berättar Eva.
Utbildningen hölls av
Axelssons gymnastiska institut i
Göteborg, och i november förra året gick Eva ut, med toppbetyg ska tilläggas. Hon bestämde
sig för att satsa på ett eget företag, och det är inget hon ångrar.
– Jag gillar friheten med jobbet, och mötet med människor,
det blir många intressanta samtal! Och kunskapen är en färskvara, om jag hade gått tillbaka

Hembesök
– Jag åker också hem till människor som inte kan komma hit.
Det ﬁnns inte så många fotterapeuter som gör hembesök, men
jag har en väska med all utrustning i mindre format, så det
fungerar bra.
Innan hon startar tar Eva
reda på om besökaren tar några
mediciner som kan påverka behandlingen. Besökaren får sätta sig med fötterna i ett fotbad,
för att mjuka upp fötterna inför
behandlingen. Därefter slipar
hon fötterna med en slipmaskin,
klipper naglarna och avslutar
med fotmassage.

– Massage sätter igång cirkulationen och man känner sig lite
omhändertagen.
KATARINA JOHANSSON
FOTNOT Eva säljer även smyck-

en i bärnsten. Sista helgen i oktober har hon en utställning i
Antikhusets cafeteria.

Jag tycker om
att ta hand om
människor.
EVA STRÖMQVIST

EVAS TIPS
FÖR FINA FÖTTER
RÄTT SKOR: – Använd rejäla,
fotriktiga skor. De får inte vara
för små. Där skon trycker får du
förhårdnader.
FOTGYMNASTIK: – Det är
väldigt bra att stretcha och att
jobba med musklerna. Man kan
till exempel slänga i ”puttekulor” i fotbadet, plocka dem med
tårna, och rulla dem under fötterna för massage.
TÄNJA – Om man har ont i hälen kan det bero på att man har
en kort muskel. Om man trycker
upp foten kan man tänja ut muskeln och slippa smärtan.
HJÄLPMEDEL: – Om man trampar snett bör man använda inlägg
i skorna. Om foten är svullen hjälper det med stödstrumpor.

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

i Antikhuset, Öxabäck
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Specialité: Kyrkrenoveringar
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Specialsnickerier
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Antikhuset i Öxabäck
$OCKUTSTËLLNING s -USEUM OM ¾XABËCKS
DAMLAG s &ÚRSËLJNING AV MÚBLER OCH KURIOSA

tiskt gäng som är med och ordnar
tävlingen, de har många bra idéer,
säger Martin Arvidsson, initiativtagare till Byakampen.
Man behöver inte ha någon
anknytning till Öxabäck för att
tävla, alla är välkomna att anmäla
ett lag. Dagen avslutas sedan med
en hejdundrande fest i bygdegården.
Intäkterna från Byakampen
går till något ändamål i bygden.
Förra året var det bygdegården
som ﬁck allt överskott från tävlingen.

Allt inom snickeri, målning,
puts och golvarbeten

NA
T!

Eva tar hand om dina fötter

PP

FOTO:KATARINA JOHANSSON
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MEDICINSK FOTVÅRD. Här får Arne Anderdahl, Östra Frölunda, sina fötter omsedda av Eva Strömqvist.

ÖXABÄCK För två år sedan startades byakampen i Öxabäck.
Tävlingen blev populär redan
från start, och lockade byborna
att gå man ur huse för att tävla
eller vara publik vid alla kluriga
grenar.
Förra året tävlade cirka 35
lag om äran att få kalla sig
Öxabäcksmästare under ett helt
år, samt om det ﬁna vandringspriset, ett tjurhuvud tillverkat av
Elmelids Svets & Plåt.
Årets byakamp går av stapeln den 7 september, och bjuder på ﬂera nya grenar, som
Välta traktordäck, Bygga klosstorn samt den Fångarna på
Fortet-inspirerade Labyrinten,
som går ut på att trä en ring
över en stång med olika hinder. Återkommande grenar är
Köra skottkärra och ﬁnalgrenen
Lagskidor.
– Det är svårt att hitta på grenar som passar alla, och de får
inte heller ta för lång tid så folk
får vänta. Men det är ett fantas-

Öxabäcks Fotvård

Utbildad i medicinsk fotvård, rådgivning och tips hur man
behandlar fotvårtor, liktornar m.m. Fot- och benmassage.

¾VERLIDAVËGEN  ¾XABËCK s WWWANTIKHUSETORG
0320-593 10, 590 53, 070-519 42 81, 070-254 49 03

10%
RABATT
Även hembesök
Tidsbeställning: Tel. 073-042 17 69
På tisdagar och torsdagar ﬁnns jag på
Salong Pia på Stationsg. 2 i Kinna.
Tel. 0320-101 88

Specialité: Exklusiva bärnstenssmycken
Utställning i Antikhuset lör 26 okt kl. 11-15 (Lånad kollektion)
Besök mig på Svenljunga Marknad fredag 12 juli!

PN
www.presentexposweden.se
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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
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omna!
Varmt välk qvist
Eva Ström

ÖP

Allt är möjligt!

SMYCKEN i sterling silver

NY

Synvillan AB är ett byggföretag som
utför nybyggnationer, renoveringar
och monterar prefabricerade hus.
Huvudinriktningen är monteringsfärdiga hus, men vi kan lika gärna
bygga till, renovera eller byta kök.

Gäller på valfri
behandling eller produkt.
Klipp ur och ta med
annonsen!
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Dags att nomin
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TRIVSELBYGDEN I vintras dela-

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

PRISUTDELARE. Tomas Andrén, vd på Mjöbäcks sparbank, hoppas många vill nominera företagare till ”Årets företagssatsning i
Trivselbygden”.
FOTO:SANDRA BENGTSSON

– Det har börjat bli en tradition
nu, en mycket uppskattad sådan, säger Tomas Andrén, vd på
Mjöbäcks Sparbank, som delar ut
priset.
För Mjöbäcks sparbank är
det viktigt att den lokala företagsamheten utvecklas, säger Tomas
Andrén.
– En av nyckelfaktorerna för
vårt område är ett lönsamt näringsliv som kan skapa arbetstillfällen.
På det viset kan unga stanna kvar i
bygden och ﬁnna intressanta arbeten, och vi kan även få inﬂyttningar.

Mjöbäcks sparbank arbetar
på ﬂera fronter för att stimulera näringslivet i Trivselbygden.
Bankens stiftelse är majoritetsägare i Trivselbygdens utveckling AB,
Trivab, som man kan läsa mer om
på sidan 34.
– En av ledamöterna från
Trivabs styrelse, Stefan Ström, tar
även plats i juryn för ”Årets företagssatsning” från och med i år.
Alla får nominera
Byalagen på respektive ort har ansvar för att det kommer in nomineringar, men vem som vill får nominera företag till priset.
Nomineringsblankett finns på
Mjöbäcks sparbanks hemsida
samt på Trivselbygdens hemsida,
och den ﬁnns även att hämta på
banken.

Närproducerat kött från
+DQVĦ2ORIRFK5RODQGGULYHUg[DElFNVN|WW
ÖXABÄCK I dessa tider av

köttskandaler är det allt ﬂer
som väljer att köpa närproducerat kött. Två producenter
som verkligen personiﬁerar
det begreppet är Hans-Olof
Johansson och Roland
Rickardsson som driver företaget Öxabäckskött, där
de säljer kött och charkvaror
från sina egna gårdar. Nu har
de även börjat sälja egenhändigt gjord korv efter gammalt
recept.

GLADA. Anette Andreasson och Lars Lönnesjö på Furulids är glada för utmärkelsen. – Det är
bra att även de små företagen uppskattas!
FOTO: KATARINA JOHANSSON

Furulids kombinerar
snickeri och åkeri
MJÖBÄCK – Det är bra att
även de små företagen uppskattas, säger Lars Lönnesjö
som tillsammans med sin
sambo Anette Andreasson
äger Furulids snickeri och
åkeri AB sedan två år tillbaka. Deras företag ﬁck delat
andrapris i Årets företagssatsning.

Det var Anettes pappa, Herman
Andreasson, som tillsammans
med bröderna Göran och Kjell
Nergården startade företaget på
mitten av 60-talet.
– Företaget är uppdelat i två
delar, snickeriet som bygger väggar till både småhus och ﬂerfamiljshus. Med lastbilarna på
åkeriet kör vi för det mesta husdelar, men även mycket annat.
Vi kör betongväggar, armerings-

mattor, halmbalar, ja allt som går
– Om allt fungerar ska vi bygatt transportera, traktorer och ga om spikhallen, vi ska höja tahjullastare, säger Lars Lönnesjö. ket. Och om konjunkturen staHan fortsätter:
biliserar sig kan det nog också
– Vi vill konbli fråga om nycentrera oss på
anställningar.
väggtillverkning.
Vad tycker ni
Jag ser helst att
om att just ni
man specialiserar
ﬁck pris?
sig på en grej och
sköter den bra.
– Vi är jätteDet gäller att få
glada och näsekonomi i det
tan på gränsen
och veta att det
till förvånade för visst är
fungerar så att de
det kul att även
som anlitar oss är
de små kan bli
nöjda med prouppmärksamdukterna. Det
LARS LÖNNESJÖ
made också.
bygger hela konMen det finns
ceptet på. Nöjda
kunder kommer oftast tillbaka.
andra som är värda priset minst
lika mycket som vi.
Hur ser framtiden ut?
BOEL FERM

Vi är jätteglada och
nästan på
gränsen till
förvånade.

– Vi har fått kontakt med en äldre
charkuterist, Jean Pettersson från
Kinna, och fått ta del av hans receptböcker, berättar Roland.
– Vi har bland annat tagit fram
isterband efter Jeans recept. Det är
något många frågat efter när vi varit ute på marknader.
Hans-Olof och Roland tillverkar även bland annat falukorv,
wienerkorv, ölkorv och en korv de
kallar ”Öxabäcksraketen”.
– Det är lite kräm i den, mycket vitlök, säger Roland.
Hans-Olof och Roland föder
upp köttdjur av rasen Blonde,
med Charolais och Simmenthal
som moderdjur. De har nu drygt
200 djur.
I korvarna ingår även ﬂäskkött.
Där samarbetar Öxabäckskött
med en grisbonde i Skene.
Köttlådor
Grunden i verksamheten är köttlådor, som de nu börjat sälja även
via webshop. De har också börjat
tillverka olika charkvaror, som saltrulle och rökt bog.
– Vi försöker hitta på lite nytt
efterhand, säger Roland.
Nu när grillsäsongen dragit
igång är det företagets hamburgare som är den riktiga storsäljaren,
den är liksom korvarna helt fri från
kemiska tillsatser.
– Den enda e-tillsatsen man får
i sig är om man tar dressing till
hamburgaren, säger Hans-Olof.
Rädda det öppna landskapet
Det hela startade vid ett möte med

SATSAR. Roland Rickardsson och Hans-Olof Johansson har nu även börja
efterhand, det är bara tiden som ska räcka till.
bygdelaget år 2008. Många lantbrukare hade lagt ner verksamheten och byn höll på att växa igen.
Hur skulle man rädda det öppna landskapet? Hans-Olof och
Roland, som båda var köttdjursuppfödare vid sidan av sina heltidsjobb var med på mötet. De ﬁck
idén att slå sig ihop, och på den vägen är det. Nu arrenderar de ett
trettiotal mindre gårdar i Öxabäck,
och håller på egen hand markerna
öppna i hela byn.
– Många av de äldre bönderna

som lägger ner frågar oss om vi vill
ta över, de mår illa av om markerna skulle växa igen.
Butiker och marknader
De levererar kött till olika butiker i närområdet, bland annat till
grannbyns affär, Älekulla livs.
I början innan människor kände
till företaget var det svårt att komma in som leverantör till butikerna, berättar de. Nu är det betydligt lättare.
– Nu ringer affärerna och vill ha
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nera till företagarpris
Priset för Årets företagssats- Välförtjänta pristagare
ning kan gå till ett nystartat före- Förra årets pristagare var, liktag, ett företag som valt att flytta som första årets val (se faktaruta)
till Trivselmycket välförbygden, eltjänta av priset,
ler som gjort
säger Tomas
någon annan
Andrén.
form av sats– Förstaprisning värd att
tagarna Ajab
uppmärksamär är ett av de
mas.
större företaEtt förstagen i Trivselpris och två
bygden. De har
andrapris deen djup och gelas ut till förenuin förankring
tagets ägare eli bygden, vilket
TOMAS ANDRÉN
ler vd.
bland annat viPriset består
sar sig i deras enav ett stipendigagemang för att
um på 10 000 kronor i förstapris bygga en idrottshall i Håcksvik.
och 3 000 kronor vardera till de De har med framgång drivit fötvå andrapristagarna.
retaget under många år, och nu

En av nyckelfaktorerna
för vårt område
är ett lönsamt
näringsliv.

investerar de i sin anläggning
i Håcksvik för att bygga ut sin
verksamhet.
– Furulids är ett familjeföretag där det nu skett ett ägarskifte. Ägarna satsar genom att
bland annat bygga om personalutrymmen, och företaget är
en viktig samarbetspartner för
de stora husföretagen i Mjöbäck.
– Öxabäckskött har fångat upp trenden med kvalitetskött. De följer djuret hela vägen
till slutprodukt, vilket gör att
de kan garantera för kvaliteten.
I och med att de har så mycket djur hjälper de också till att
hålla landskapet öppet, vilket
har en positiv effekt för miljön
i Trivselbygden!

MOTIVERINGAR
1:A PRIS, AJAB AB : ”Ett stabilt företag som
vågar investera i hembygden och satsa på
Trivselbygden! Ett av Svenljungas tio största företag som under nomineringsperioden varit stor
sponsor till en ny idrottshall och emigrantmässa.
Planerar under nästkommande åren att bygga en
ny produktionshall vilket skapar nya arbetstillfällen och öppnar portarna mot världen.”
2:A PRIS, ÖXABÄCKSKÖTT: ”Ett företag
som bibehåller och utvecklar det öppna landskapet vilket i många fall är synonymt med
Trivselbygden. Den lokala produkten säljs i närområdet samtidigt som företaget också vågar
tänka nytt genom e-handel, samarbete med
större butiker och förädling av produkten.”
2:A PRIS, FURULIDS SNICKERI OCH ÅKERI
AB: ”Ett anrikt bolag som stadigt växt under
årets lopp och går bra trots oroliga tider i branchen. Företaget har nya ägare som visat att de
tänker fortsätta driva företaget i samma anda
och har det senaste året också satsat genom renovering av personalutrymmen. Samarbete med
andra företag i Trivselbygden hjälper till att hålla
hela bygden levande! ”

ÅRETS FÖRETAGSSATSNING JURYN
JURYN:
STEFAN STRÖM:
Trivselbygdens
utvecklingsbolag.
JONAS WIDERSTRÖM:
Utvecklingschef
Svenljunga Kommun.
HAMID FARD: Rådgivare
ALMI företagspartner.
TOMAS ANDRÉN:
Vd Mjöbäcks Sparbank.
HANNA BENGTSSON:
Samordnare för
Trivselbygden.

PRISTAGARE 2011:
1:A PRIS:
Mandys Diner, Älvsered
2.A PRIS:
Bocksås Eko, Älekulla
Oveda Teknik, Holsljunga.

KATARINA JOHANSSON

HJQDJnUGDU

TROR PÅ FRAMTIDEN. Med utbyggnaden av företaget visar bröderna Gustav och Johan Aronsson att de tror på framtiden i Håcksvik och
Trivselbygden.
FOTO: VIAVINGA
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HÅCKSVIK Ajab AB håller inte
bara ställningarna som en av
landets ledande tillverkare av
vikportar, utan fortsätter att
växa och gör nu en rejäl tillbyggnad. För detta belönades de med Trivselbygdens
pris som Årets företagssatsning.

at tillverka korv efter gammalt recept. – Vi försöker hitta på lite nytt
FOTO:KATARINA JOHANSSON

dit oss, säger Hans-Olof.
De åker också ut på olika
marknader och andra evenemang, till exempel Gölingstorps
marknad och Skene marknad.
– Det är bara tiden som ska räcka
till, vi ska ju sköta jordbruket
också, säger Hans-Olof.
Prisade
De har fått många olika utmärkelser för sitt företag, nu senast
priset för Årets Företagssatsning
i Trivselbygden.

– Det var riktigt skoj, och
oväntat. Det är en uppmuntran
i vardagen, och visar att vi är på
rätt spår!
Köttfusket som blivit mycket
omskrivet sista tiden har fått ﬂer
att bli medvetna om vad de äter,
något som gynnar företaget.
– De som är mest medvetna
är de som är runt 30 och har fått
första barnet. De tänker på vad
de får i sig, och vad de ger sina
barn.
KATARINA JOHANSSON

”Ett stabilt företag som vågar investera i hembygden och satsa på
Trivselbygden! Ett av Svenljungas
tio största företag, som under
nomineringsperioden varit stor
sponsor till en idrottshall och
emigrantmässa. Planerar under
nästkommande åren att bygga
en ny produktionshall vilket skapar nya arbetstillfällen och öppnar
portarna mot världen”. Så löd motiveringen till Ajabs utmärkelse.
Ajab, som förutom vikportar
också tillverkar dörrar, grindar,
trappor och jordankare, är ett företag som länge varit ständigt växande. Men väljer medvetet att växa
i sin egen takt.
– Vi har ingen brådska, vår tillbyggnad nu är för framtiden och
för att få bättre logistik för vår nya
infart, säger Gustav Aronsson, som
äger företaget tillsammans med sin
bror Johan.
– Man kan väl säga att det här

har varit ett ﬂerårsprojekt, som
började med att vi köpte till mark.
Sedan har vi jobbat i vår egen takt
med hjälp av inlejda entreprenörer, samma ﬁrmor som hjälpt oss
förut. Det har ju varit en del andra
projekt som tagit tid också, som
idrottshallen här i byn.
Planer för framtiden
Tillbyggnaden blir 1 700 kvadratmeter, varav 1 000 för produktion
och 700 för lager. En kraftfull utbyggnad med tanke på att nuvarande lokaler är på 5 500 kvadratmeter.
– Jo, vi har väl tankar på lite nya
produkter också så småningom,

AJAB SMIDE AB
TILLVERKAR: Vikportar,
dörrar, grindar, trappor och
jordankare för både industri,
lantbruk och privatpersoner.
ÄGARE: Gustav Aronsson
och Johan Aronsson.
ANTAL ANSTÄLLDA: 30.
OMSÄTTNING: 45 miljoner
kronor.
HONNÖRSORD: Kvalitet.

men vi är ju ett litet företag, som
inte har någon avdelning för produktutveckling, så det blir när vi
själva har möjlighet.
Till hösten beräknas också den
nya ﬁberuppkopplingen vara klar.
– Det blir naturligtvis ett jättelyft för oss som skickar mycket rit-

ningar och bilder över nätet.
Några problem att driva företag
på landsbygden, verkar Gustav och
Johan inte känna av.
– Nej, det kan jag inte säga att vi
gör, rörelsen är stabil och vi känner
oss rätt så trygga med framtiden.
ANN-LOUISE KJELLNER

Trivselbygdens Utveckling AB

STÄRK NÄRINGSLIVET I
TRIVSELBYGDEN GENOM ATT
ANSLUTA DITT FÖRETAG TILL TRIVAB.
Du får då också full tillgång till våra tjänster.
Gå in på vår hemsida www.trivab.se
för mer information.
Hör av dig till vår
Trivselbygdsutvecklare Bo Ehn.
Telefon 070-5678 457
eller via e-post till: Bosse@trivab.se
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1. Varför engagerar du dig i
Trivselbygdens utvecklingsbolag?
2. Vad betyder bolaget för bygdens företag?
3. Vad hoppas ni kunna uppnå?
4. Varför ska företag ansluta sig?
Lena Ferm Hansson

Stefan Ström

Styrelseledamot i Trivab
Älekulla

Styrelseledamot i Trivab
och företagare, driver
Wästgötaplast i Kalv

1. – Det är
ett spännande uppdrag
som kan stärka
banden ytterligare i Trivselbygden med
fokus på näringsliv. Trivselbygden består av
tio orter från tre olika kommuner. Alla orterna har gemensamt
att de ligger nära kommungränsen i respektive kommun.
Tillsammans kan vi bli starkare.
FÅTT HJÄLP. Tore Löfström, som driver Överlida Grus & Transport, är glad för hjälpen han fått av Trivabs tjänsteman, Bo Ehn.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Trivab hjälper företagen
TRIVSELBYGDEN Trivselbygdens utveck-

lingsbolag startade i februari i år, men
redan har företag i bygden haft god
hjälp av bolagets anställda tjänsteman,
Bo Ehn. En av dem är Tore Löfström,
Överlida Grus & Transport.
– Vi ﬁck ett jobb där vi var tvungna att ha
tillstånd för att köra farligt gods. Just då var
Bosse ute på en artighetsvisit, så jag passade
på att kolla med honom hur man skulle gå
tillväga. Han hann knappt lämna lokalen förrän jag ﬁck ett mejl med namn på två personer på Länsstyrelsen som jag kunde vända
mig till, berättar Tore Löfström.
Tack vare att Tore hade fått rätt kontaktpersoner ordnade det sig snabbt med tillståndet. Tore är tacksam för hjälpen han ﬁck.
– Det är guld värt att Bosse kunde hjälpa till!
Myndighetskontakter
Just kontakten med myndigheter är något
som Bo Ehn gärna hjälper till med. Det är
ofta svårt, inte minst för mindre företag, både
att hinna med och att veta vart man ska vän-

da sig och hur man ska agera i olika frågor.
Temakvällar
– Man kanske nöjer sig med ett nej från Bo Ehn har under våren även hållit i en temamyndigheten, men det ska man inte alltid kväll om att skicka och ta emot gods.
göra, säger Bo Ehn.
– Tanken är att vi ska ha någon temakväll
Man får som företagare i området gärna varje år, och kanske ett par frukostmöten på
ringa Bo Ehn om det är nåolika företag. Det inte
got man vill fråga om.
minst viktiga är att före– Det jag inte kan svara
tagarna lär känna varann.
på direkt kan jag ta reda på.
Bo vill gärna ha in inBo har en bakgrund i anformation om tomma losvarig ställning på Elmo
kaler. Dessa läggs in på
Leather, och numera driver
hemsidan, där man kan
han eget företag med konsöka om man behöver ny
sultverksamhet i logistik.
lokal.
Jobbet som tjänsteman på
Diskussioner förs även
Trivselbygdens utvecklingsom att starta en ”arbetsTORE LÖFSTRÖM
bolag, Trivab, är på halvtid.
kraftsbank” på hemsidan,
Han startade sin tjänst i fedär företag kan låna perbruari med att göra en hemsonal av varandra vid behov.
sida samt en inventering och kartläggning av
– Vi tar gärna emot ﬂer tips om vad vi ska
alla företag i Trivselbygden. Nu håller han på ha på hemsidan!
att åka runt och besöka företagen. Något som
För att gå med i Trivab betalar företagen en
kan ta en stund, det ﬁnns enligt inventering- mindre anslutningskostnad.
en inte mindre än 856 (!) registrerade företag
– Vi hoppas på att många företag kommer
i Trivselbygdens tio orter.
att ansluta sig, säger Bo Ehn.
– Jag försöker vara ute så mycket jag kan.
KATARINA JOHANSSON

Det är guld
värt att
Bosse kunde
hjälpa till.

2. – Trivab ger möjlighet till
ökad samarbete mellan företagen i Trivselbygden och ökad
kunskap om varandra. Det
ﬁnns så många företag som erbjuder produkter och tjänster i
vårt område. Trivab kan hjälpa
till att göra det mera känt. Tips
om lediga lokaler kan förmedlas
genom Trivab. Genom vår trivselbygdsutvecklare kan vi erbjuda stöd till företag och blivande
företagare.
3. – Skulle det starta någon
ny verksamhet så vore det förstås kul. Sysselsättning på
landsbygden i allmänhet och
Trivselbygden i synnerhet är en
viktig fråga. Trivab bygger upp
ett kontaktnät där bland annat
de olika kommunernas näringslivs-/företagarråd ﬁnns med.
Det gäller att hitta möjligheter
för att utveckla näringslivet och
då är är kontakter viktiga.
4. – För att få ta del av service,
råd och stöd från trivselbygdsutvecklaren. Vid större uppdrag
utgår dock en avgift. Anslutna
företag kommer att få erbjudanden om utbildningar och kurser
i Trivabs regi. Den årliga serviceavgiften är differentierad beroende på antalet anställda.

1. – Lars-Göran Lind ringde
och frågade om jag ville vara
med, och eftersom jag är intresserad av företagarfrågor och
av att utveckla bygden ställde
jag upp. Det är väldigt nytt än,
men jag tror på idén. Jag hoppas vi kan dra igång lite positiv
anda här i området! Jag tycker
det är väldigt bra av Mjöbäcks
sparbank att de vill satsa på oss
företagare här!
2. – Vi kan hjälpa till i utvecklingsbiten och gentemot
myndigheter, där vi kan hjälpa företagarna att få tag på rätt
personer. Det är ett bra kontaktnät för företagen, jag tror
det kan var nyttigt i förlängningen.
3. – Förhoppningen är att att
att vi får in många nya företag som vill bli medlemmar, så
att bolaget ska kunna utvecklas i framtiden. Det är mycket upp till oss medlemmar hur
det blir.
4. – Det dyker alltid upp frågor där man som småföretagare undrar vart man kan vända
sig. Vi drabbas till exempel av
tjälskador varje år, och i en sådan fråga kan Trivab trycka på
gentemot myndigheterna. Ju
ﬂer vi blir desto tyngre väger
våra påtryckningar!

AKTIEÄGARNA
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bildades för drygt 10 år sedan som ett samarbete mellan bygdens tio byalag med
Mjöbäcks Sparbank som
samordnare och sponsor.
Målsättningen är att marknadsföra bygden med alla de
fördelar som ﬁnns.Nu har det
blivit dags att utveckla begreppet Trivselbygden!
Mjöbäcks Sparbank är initiativtagare och huvudsponsor till
att skapa ett ”Näringsråd för
Trivselbygden” som skall styras av
en styrelse som till sitt förfogande
har en anställd tjänsteman.
Styrelsen i Mjöbäcks Sparbank
startade upp verksamheten genom
en arbetsgrupp som hade till uppgift att ta fram planläggningen på

den framtida driften.
Arbetsgruppen bestod av Jörgen
Arvidsson, Christer Everås, Fredric
Lindgårde och Lars-Göran Lind.
Stödja nyföretagande
Projektet har som målsättning att
företagen skall ha en person som
kan hjälpa till med diverse frågor,
marknadsföra bygdens företag,
”ragga” företag till bygden, stödja
nyföretagande, med mera.
En av de första åtgärder som arbetsgruppen gjorde var att informera byalagen i oktober 2012 och
uppdra dem att bjuda in bygdens
företag till en informationsträff
för att diskutera företagens intresse och önskemål.
I slutet av november 2012 kom
nästan 100 näringsidkare till företagsträffen i Älvsered och gav ett

enhälligt stöd för projektets målsättning. De gav även arbetsgruppen många tips om önskemål.
Vid årsskiftet tillfrågades ett
tjugotal företag om delägande i
det blivande bolaget och snabbt
hade det uppsatta målet om cirka
20 delägare uppnåtts. Delägarna
kommer även att vara styrelsens
styrgrupp.

Styrelsens
närmaste uppgift är att lösa
den långsiktiga
ekonomin.

Söker sponsorer
Aktiekapitalet i bolaget är 300 000
kronor.
I januari 2013 presenterades
den blivande styrelsen i Trivselbygdens Utveckling AB som består av arbetsgruppen samt Stefan
Ström och Lena Ferm Hansson.
Bo Ehn har engagerats som trivselbygdens utvecklare på en halvtidtjänst.

Styrelsens närmaste uppgift är
att lösa den långsiktiga ekonomin. För att trygga den framtida
verksamheten måste sponsormedel till på olika sätt. Kommunerna
i Trivselbygden samt även andra
myndigheter kommer att uppvaktas för stöd till verksamheten.
Även företag i Trivselbygden är
välkomna med bidrag och vi har
redan fått ekonomiskt stöd från
Furulids Snickeri & Åkeri AB.
För att ta del av vår verksamhet
hänvisas till hemsidan www.trivab.
se . För företagen gäller att anmäla sig enligt anvisningar på hemsidan för att erhålla kallelser och annan information.
FÖR STYRELSEN I TRIVSELBYGDENS UTVECKLING AB,
LARS-GÖRAN LIND

Mjöbäcks Sparbanks
stiftelse för utveckling i
Trivselbygden, AJAB Smide
AB, Arvidssons Snickeri
Mjöbäck AB, Borohus
AB, Kalvsjöholmsbolaget
AB, Linje och kabelutrustning i Överlida AB,
Mjöbäcks Bokförings &
Revisionsbyrå AB, Mjöbäcks
Entreprenad AB, Mjöbäcks
Plattsättning AB, Monica &
Anders Handel AB, Oveda
Teknik AB, Påarps-Gård
AB, Snickeri AB Special,
Svansjö Företagstjänst
AB, Synvillan AB, AB
Team Wood Scandinavia
AB, VästkustStugan
AB, Wästgöta Plast AB,
Älvsereds Lantmän e.för.,
Älvsereds Logistik AB, Östra
Frölunda Pallindustri AB,
Överlida El AB, Överlida
Plåtslageri AB.
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Fiber på väg
till bygden
TRIVSELBYGDEN Mjöbäcks
sparbank stöder ﬁbersatsningen i Trivselbygden.
Bygdens fem ﬁberföreningar
har fått ekonomiskt bidrag,
och under våren samlades
de för en avstämning på
Överlida hotell.

I vintras ﬁck ﬁberföreningarna en
startcheck på vardera 20 000 kronor av banken.
– Fiber är viktigt både för företagen och för hushållen, för att skapa
ett attraktivt boende i bygden. Vi
är Trivselbygdens bank, och vi är
beroende av att bygden utvecklas,
så vi tyckte det här var ett mycket
bra sätt att bidra till den utvecklingen, säger Tomas Andrén, vd på
Mjöbäcks sparbank.
Under våren samlade Mjöbäcks
sparbank fiberföreningarna för
en avstämning med lunch på
Överlida hotell. Såhär berättade
de om läget just nu.
Martin Hafstrand, Gränsﬁber
Fagered-Älvsered:
– Vi startade sommaren 2012,
och har nu 225 medlemmar.
Upphandlingen av grävningen är klar, men vi väntar fortfarande på svar om bidragen.
Samförläggningen med elbola-

gen har dragit igång. Sträckan
Älvsered-Mårdaklev, där Vattenfall
grävt ner el, är färdig. Eon har börjat gräva i Fagered och Vattenfall
har börjat i Maa-området.
Tobias Hedin,
Holsljunga ﬁberförening:
– Vi startade i november 2012, och
har nu gjort en lite intensivare satsning på att knacka dörr, och vi har
även delat ut informationsblad.
Nu har alla frön vi sått börjat ge
resultat: Vi har nu nått ett tresiffrigt medlemsantal, med drygt 100
medlemmar. Vi behöver ha 130150 medlemmar innan vi kan känna oss trygga. Vi har precis involverat Bynet, och det känns positivt.
Gunnar Johansson,
Södra Kinds Fiber
ekonomisk förening:
– Vintern har ju varit svår, så allt
stod still i tre månader. Nu har
vi tre grävmaskiner igång, för att
ta igen förlorad tid. Före vintern
hade vi grävt 12 av totalt 21 mil.
Vi började blåsa in ﬁber i slutet av
november. Vi har kämpat i ett och
ett halvt år för att få lägga ner ﬁber
i Kalvsjön, och nu har vi äntligen
fått klart med tillstånd för det. Det
är mycket att tänka på, det är bara
berg runt sjön, och vi ska ner med

AVSTÄMNINGSTRÄFF. Från vänster Sandra Bengtsson och Tomas Andrén, Mjöbäcks sparbank, Tobias Hedin, Holsljunga ﬁber, Magnus
Larsson Mjöbäck Överlida Fiber, Bengt Jansson, Älekulla Fiber, Gunnar Johansson, Södra Kinds ﬁber och Martin Hafstrand, Gränsﬁber
Fagered Älvsered.
FOTO: KATARINA JOHANSSON
ﬁber på sju ställen. Dessutom växer det sällsynta blommor där, så vi
måste vänta tills de blommat över
och fröat av sig.
– Vi har totalt 470 anslutna nu,
och det ökar hela tiden. Fortfarande
är vårt mål att bli klara till jul.
Magnus Larsson,
Mjöbäck Överlida
Fiber ekonomisk förening:
– Föreningen bildades i september
2012. Målet är 350 hushåll. Vi håller
på och försöker värva medlemmar,
nu har vi cirka 100 stycken. Vi har
träffat en tjänsteleverantör och lyssnat på vad de har att erbjuda. Vi har
årsmöte i juni, och då ska vi ta lite beslut. Vi håller på med att jobba fram
ett anslutningsavtal för att knyta upp
folk så vi vet hur många det blir.

Bengt Jansson,
Älekulla Fiberförening:
– Föreningen blev registrerad hos
Länsstyrelsen strax före jul. Vi
är färdiga med medlemsansökningarna, vi har fått in 130 medlemmar av 180 möjliga. Nu håller vi på och ritar kartor. Västra
Götalandsregionen har sagt att
man är beredd att betala för själva stamnätet fram till telestationerna Älekulla och Älekula Dal, eftersom telestationerna ska avvecklas.
–Vi har ett nytt stormöte den
30 maj där vi presenterar en kostnadskalkyl. Vi har också hjälpt
Torestorp att komma igång med
sin ﬁberförening, vi sak se om vi
kan samarbeta med dem på sikt.
KATARINA JOHANSSON

PIONJÄRER. Södra Kinds ﬁber var först av de fem föreningarna att
komma igång. Grävningarna startade förra året, i Mårdaklev.
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Välkommen till idyllen på Påarps Gård!
Öppet alla dagar!
!
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Njut av sol, bad,

Till bords

Restaurangen: Njut i lugn och
ro av en bit god mat i restaurangen eller på vår veranda.
Vi förespråkar närproducerat
och använder gärna produkter
från våra lokala gårdar.
Caféet: Kom och njut av vårt
hembakta utbud! Kakor, bullar,
smörgåsar, pajer m.m.
Baren: Vi håller öppet i baren
ända till de sena timmarna om
ni så önskar!
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Torsdagsbuffé

Älvsered
Ullared

Gislaved
Burseryd

Påarp

lv
Ka

Under torsdagskvällarna hela sommaren
dukar vi upp en grillbuffé där du hittar
allt från ﬁsk, kött och kyckling till klyftpotatis och fräscha sallader!

Smaka våra mumsiga,
hembakta våfﬂor!

180:-/person
Barn 10:-/år

Campa vid sjön!

Boka bord
(före 16.00 torsdag)

Vår egen
Älgfärsbiff!

Att göra
Fotbollsgolf: Kom och testa vår
fotbollsgolfbana som fungerar
precis som minigolf.
Kanot/Båt: Hyr en kanot eller båt
och åk ut på en härlig tur i våra
vattendrag i gårdens närhet.
Fiske: Har du ingen egen utrustning
med dig ﬁnns det ﬁskespön att hyra
samt möjlighet till en guide.

Till sängs
Gårdshotellet: På vårt Gårdshotell har
vi enkel- och dubbelrum samt två sviter.
Alla rum har sjöutsikt och en egen
altandörr ut till innergården.
På gården ﬁnns också stugor och rum.
Campingen: Ta med dig tältet eller
husvagnen och ta del av vår naturnära
camping. Vi har platser med el, ända
nere vid sjön.

Femkamp: Passande grenar på
gårdens marker. Minimum 5 pers.

Vi har ﬁ
na b
på gården admöjligheter
och
slingor i v vandringsacker milj
ö!

KONFERENS · CAFÉ · PUB · RESTAURANG · FISKE · BÅTAR · KANOTER · HOTELL · STUGOR · RUM · CAMPING

