
Camping i ny regi

Sommarutflykter  i Trivselbygden
Paddla kanot i en av bygdens många åar eller sjöar. Ta  en cykeltur längs lummiga småvägar. 
Håcksviks byalag har många tips på aktiviteter för sommaren. Läs på sidan 20-21

Lars-Åke Rosengren med sambo är nya ägare till 
Holsljunga camping. Läs på sidan 5

Sommaren 2014 · årgång 11
HoLsLjunga · HåCksvik · kaLv · MjöbäCk · MårdakLev · äLekuLLa · äLvsered · östra FröLunda · överLida · öxabäCk

strivseLbygden
tidning

Mjöbäck jubilerar med medeltidsfest
Den 9 augusti firar Mjöbäck 700-årsjubileum. Det firas med en stor medeltidsfest där bland annat 
gruppen Skånska Björnens Riddare medverkar med tornerspel. Läs på sidan 6

95-årig butik utökar
Älvsered Lantmän, grundat år 1919, bygger ut igen. Butiksytan ska utökas för att 
få bättre plats för färg och trädgårdsdelen.  Läs på sidan 11
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 Alla vi som bor i Trivselbygden 
representerar tre olika kom-
muner, Falkenberg, Mark och 
Svenljunga. Tillsammans ver-
kar byalag och andra för att 
Trivselbygden ska hållas le-
vande och bland annat ge ut 
en sommartidning. 
 Du som läser tidning-
en kanske bor i eller nära 
Trivselbygden, är kanske 
på tillfälligt besök eller till-
bringar någon vecka hos oss 
på din semester. Jag vill att 
alla läsare ska känna sig väl-
komna i vår bygd! I tidning-
en får du uppslag på platser 
du kan besöka, saker du kan 
uppleva och tips var du kan 
handla. Det finns många bu-
tiker i trakten och den gamla 
devisen ”Bygden behöver bu-

tiken” håller ännu. Gör gär-
na en utflykt till traktens ca-
féer och restauranger under 
sommaren. 

Sedan drygt ett  år finns ett 
utvecklingsbolag kopplat till 
Trivselbygden. Det förkortas 
Trivab och jag har förmå-
nen att sitta med i styrelsen. 
Under året har flera nätverks-
träffar ägt rum på företag 
runt om i Trivselbygden. 
Syftet har varit att visa upp 
vad företagen gör och att 
skapa nätverk mellan företa-
garna. Gymnasieungdomar 
och högstadieelever har va-
rit på studiebesök hos oli-
ka företag. Några av elever-
na kunde knyta kontakter 
med en framtida arbetsgiva-

re. Det finns ”Gnosjö-anda” i 
Trivselbygden och det finns 
många företag som funde-
rar på att anställa nya med-
arbetare. 

Tidigare i år  besökte en 
jämtländsk riksdagsledamot 
Trivselbygden. Han är van att 
se milsvida vidder över fjäll-
världen från sin hemtrakt. 
Men, han blev så fascinerad 
av kulturlandskapet och mil-
jön i Trivselbygden. En liten 
sjö, en å, några hagar, skog, 
åkrar, krokiga vägar i ett ku-
perat landskap – hoppas att 
du också uppskattar den na-
tur som finns runt omkring. 
Det finns också vandringsle-
der som binder samman någ-
ra orter. Att vandra är också 
ett utmärkt sätt att lära kän-
na bygden.

Vår bygd har  förresten 
gamla anor. Mjöbäck firar 

700 år. Hembygdsföreningen 
samarbetar med flera andra 
föreningar och ska ordna ett 
stort födelsedagskalas i au-
gusti. Läs mer om de histo-
riska vingslagen på sidan 6 i 
tidningen. 
 Det sker också  utveckling 
i Trivselbygden med sikte på 
framtiden. Några orter har 
redan kopplat in fiber medan 
andra fiberföreningar vän-
tar på ekonomiskt stöd från 
Landsbygds programmet. De 
elektroniska motorvägarna 
är viktiga för oss som bor och 
verkar på landsbygden. Det 
finns flera goda exempel på 
aktiviteter där bybor driver 
projekt som utvecklar byg-
den.

Låt Trivselbygdens  tid-
ningen bli en guide för dina 
utflykter i sommar!

Lena ferm hansson

 Välkommen till årets Trivselbygdstidning!
Trivselbygden� Ett begrepp som funnits  
i drygt ett decennium. Låter trevligt och  
trivsamt, eller hur?

Holsljunga · Håcksvik · kalv · Mjöbäck · Mårdaklev · älekulla · älvsered · ösTra Frölunda · överlida · öxabäck

– ett projekt i samarbete med Mjöbäcks sparbank

TRIVSELBYGDEN, box 4025, 512 04 överlida www.trivselbygden.se

ansvarig uTgivare: lena Ferm Hansson
uPPlaga: 62.000 ex   disTribuTion: Posten och byalagen
ProdukTion: sTT ab   Tryck: borås Tidnings Tryckeri ab

disTribueras graTis Till HusHåll i Trivselbygden Holsljunga · Håcksvik · kalv 
Mjöbäck · Mårdaklev · älekulla · älvsered · ösTra Frölunda · överlida · öxabäck.  
svenljunga inkl. Hillared, sexdrega. Tranemo inkl. ambjörnarp, dalstorp, grimsås, limmared, ljungsarp, länghem, Månstad, nittorp, sjötofta, 
uddebo, ölsremma. kinna, berghem, Fritsla, Hajom, kinnahult, rydal, skene, skephult, Torestorp, örby. Horred, kungsäter, istorp, björketorp, 
Tostared, Fotskäl, öxnevalla. Falkenberg inkl. glommen, Heberg, långås, slöinge, vessigebro, vinberg. ullared inkl. Fegen, ätran. smålandsstenar 
inkl. burseryd, broaryd, skeppshult. varberg, Träslövsläge (ej varberg ”norra”). Finns även tillgänglig i flertalet butiker i Trivselbygden samt på turist-
byråer och campingplatser och dess omedelbara närhet. 
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– En bra bit av VästergötlandTrivselbygden

– En bra bit av VästergötlandTrivselbygden
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Jag vill att alla läsare  
ska känna sig välkomna i vår bygd!

Lena ferm hansson

Trivselbygdens byalag - Kontaktpersoner

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.

vacker natur  ·  rikt boende  ·  Föreningsliv  ·  sunt företagande  ·  kommunikationer  ·  årliga arrangemang

Holsljunga 
Birgitta Gustafsson 
0325-330 14 
birgitta.rosenhill@telia.com

Håcksvik 
Susanne Elofsson 
070-696 85 19 
elofssonsusan@hotmail.com  

kalv 
Annika Lindman 
070-851 29 55 
annika@netatonce.net

Mjöbäck  
Marie Mårtensson 
070-622 81 87 
marie.jens@telia.com 

Mårdaklev 
Henrik Andersson 
073-824 20 68 
henka1983@gmail.com

älekulla 
Lars-Håkan Hansson 
070-336 98 06 
larshakan63@hotmail.com  

älvsered 
Karin Karlsson 
070-591 53 87 
karin.torpalund.gussbo@netatonce.net

ösTra Frölunda 
Per Bergkvist 
070-538 56 98 
per.bergkvist@netatonce.net  

överlida 
Hanna Börjesson 
076-318 02 23 
hannaborjesson84@hotmail.com

öxabäck 
Martin Arvidsson 
0735-940 174 
martin.bygdelag@gmail.com



Må–to  9–18
Fredag  9–19
Lördag  9–15
Söndag  10-15

Monicanders
Mjöbäck 0325-340 04
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BRÖD

Frallor och kaffebröd bakas i butiken dagligen! 
Känn doften av härligt nybakt som ständigt anas i butiken. 

Vi gör även underbara smörgåstårtor på beställning!

FRUKT & GRÖNT

CHARK

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

Här hittar du det mesta i mejeriväg. Färskost, 
mjukost, dessertost, mjölk, fi l och smör 

- ja allt du behöver!

MEJERI

Välkomna!

Öppet 
alla dagar! Välkommen till vår fräscha färgsprakande 

frukt - och gröntavdelning! Här hittar du 
alltid glada och goda primörer!
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Där man trivs - där handlar man!

Må–to  9–18

Fredag  9–19

Lördag  9–15

Söndag  10-15

 



Holsljunga Bygg AB
Känn dig trygg - anlita...

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

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

Vi kan hjälpa er med detta!

Holsljunga • 0325-330 20

Trappor - Räcken - Ledstänger

www.snickerispecial.se

– allt inom värme, vatten & sanitet –

Loa  
070-533 30 54

E-post: holsljungaror@hotmail.com

Torvald Elg  
070-591 17 03

Max Elg  
073-800 13 44

 HOLSLJUNGA 
CAMPING

SOMMARÖPPET
0325-334 53

I �� �e��
 HOLSLJUNGA 

I �� �e��I �� �e��
 HOLSLJUNGA 

I �� �e��
 HOLSLJUNGA 

I �� �e��Prova fi skelyckan i Holsljunga FVO

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

 Köp ett fi skekort till hela området på 7 sjöar!

www.holsljunga-fvo.holsljunga.com
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 – Jag har en ganska klassisk 
träningsbakgrund, berättar 
Lena över en smoothie vid 
köksbordet på Sjövägen, det 
var både fotboll och ridning 
när jag var ung.

I tonåren lockade  annat 
och i tjugoårsåldern blev 
hon aktiv igen. Men, som för 
så många andra; när barnen 
kom räckte tiden inte till.  
  – Vändningen när vi var ett 
gäng i kommunen som kör-
de tjejklassikern. Då fick jag 
smak för cykling, framförallt 
landsvägscykling!
  Det blev flera lång-
lopp, både Vätternrundan, 
Vasaloppet och Klassikern. 
Och många timmar på spin-
ningcykeln i Holsljungas 
idrottshall, ofta som instruk-

tör. Men det räckte inte, tyck-
te Lena.
  – Jag insåg att jag behövde 
styrketräning också, för att 
bli bättre.
  Hon anmälde  sig  till The 
Academy i Göteborg och en 
utbildning till licensierad 
personlig tränare och trä-
ningsinstruktör. Inte med 
syfte att starta eget, utan mer 
för egen skull. Men, när ut-
bildningen var klar på hös-
ten 2012 hade de övriga på 
kursen peppat så, att det 
blev eget företag i alla fall. 
Som komplement till arbe-
tet inom hemtjänsten. 
  
– Det räcker att  ha detta 
vid sidan om. Jag trivs på mitt 
vanliga jobb. Det är nog bra 
för mig att träna andra, an-

nars har jag lätt för att trissa 
upp mig själv så att träning-
en tar överhand, säger Lena 
med ett skratt.

I företaget kör  hon både 
mindre grupper och indivi-
duellt. 
  – Vi börjar med ett sam-
tal där vi pratar 
om hälsa, mål 
och upplägg. 
Då bestämmer 
vi också hur 
många gång-
er personen 
ska träna var-
je vecka. Jag 
brukar rekom-
mendera att 
man lägger sig 
på en lägre nivå 
till en början så 
att man inte riskerar att ta 
sig vatten över huvudet.
  Därefter sätter Lena ihop 
några individuella pass 
som hon går igenom med 
sin klient. Efter det får ved-
erbörande själv nöta in trä-
ningsteknikerna innan det 

är dags för nästa träff och 
avstämning efter önskemål.

– Jag använder  gärna bas-
övningar som involverar 
stora delar av kroppen. Jag 
använder också gärna fria 
vikter, då får kroppen arbe-
ta lite mer med balans och 

koordination. 
  Men det blir 
mer träning 
än så för Lena. 
Under våren 
har hon hållit 
utomhusträ-
ning på Näset 
för alla som vill 
och snart vän-
tar ännu en 
kurs.
  – Jag ska läsa 
till cer tifierad 

kost- och träningskonsult. 
Då blir jag också kostrådgi-
vare och hälsoinformatör. 
Jag planerar också att utbil-
da mig till löpcoach i fram-
tiden!

Tina HjorTH SvenSSon

Basövningar 
involverar sto-

ra delar av 
kroppen.
Lena andersson

Kort om Lena Andersson
Familj: Maken Göran, bar-
nen Tobias, 18 och Elin, 15. 
Blandrashunden Zouda.
Äter: –  Ägg, kaviar och keso, 
säger dottern Elin. – Gärna lax, 
svarar Lena.
dricker: Smoothie, kaffe, en öl 

någon gång.
läser: Om träning på nätet.
Tittar gärna på: Tränings videos 
på youtube. Filmer. Följde tv-
serien Tjockare än vatten.
Favoritplagg: Gillar klänning.

Lenas bästa motionstips
bästa träningen är den som 
blir av, det är en klyscha, men 
ack så sant!
sträva efter balans i tillvaron.
Avsätt tid i almanackan. Du 
är lika viktig som allting annat. 
Kanske till och med mer! 
Om det är svårt att hinna 
med, försök åtminstone köra ett 
20-30 minuter tabatapass. 
Träna hemma om du inte hin-
ner till gymmet. Det finns både 

appar och filmer på youtube 
att följa (kolla för säkerhets skull 
med en instruktör).
Utgå från din egen nivå.
styrketräning är viktigt, 
även om man ”bara” spring-
er. Styrketräning höjer ämnes-
omsättningen hela dygnet. 
Tekniken är också viktig för att 
undvika skador. Framför allt 
när man kommer upp på tyng-
re vikter. 

Lena Andersson utbildade sig till personlig tränare. Nu har hon startat eget företag, där hon både jobbar med mindre grupper och in-
dividuell träning.  Foto: tina HjortH SvenSSon

Lena håller Holsljunga igång
HOlsljUngA� Svenskarna har bli-
vit ett tränande folk. Det är Vasaloppet, 
Vätternrundan och Vårrus för hela slanten. 
En som blivit biten av träningsflugan är Lena 
Andersson som utbildat sig till personlig 
tränare och håller hela Holsljunga igång. 

Under vårens utomhusträning på Näset hade Lena lagt upp flera 
olika styrketräningsstationer.   Foto: Privat



Rätt bit i rätt tid!

0325-330 00 www.ovedateknik.se
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 Lars-Åke Rosengren lägger ifrån sig 
hammaren och tar emot. Det är bara 
fem veckor sedan han och sambon 
Conzitta Mellgren tog över Holsljunga 
camping och på arbetsuppgifter råder 
ingen brist. 
  – Just nu håller jag på att förstärka gol-
vet i den största av våra tre campingstu-
gor, säger han och berät-
tar om projekten som är 
genomförda och på gång: 
tätning av tak, ommål-
ning av servicehus, utbyte 
av toalettstolar och spisar 
i uteköken som också ska 
få vindskydd, allmän upp-
fräschning och att fylla ut 
gräsmattor så att det blir 
enklare att sätta upp tält.
  I grunden arbetar 
Lars-Åke med markarbeten. Sambon 
Conzitta är fastighetsförvaltare. Men 
paret driver också caféet vid naturum 
Fjärås Backa invid sjön Lygnern där de 
serverar ekologisk, närodlat och hem-
bakat.
  – Det vill vi kunna göra här också, hop-

pas Lars-Åke som i de mer långsiktiga 
planerna för campingen drömmer om 
att kunna erbjuda nybakta morgonfral-
lor och egentillverkade mackor.
  I mitten av april öppnades i alla fall ca-
féet med smörgås, våffla, kaka, korv med 
bröd och glass. Så får morgonfrallorna 
komma senare.

Man kan ju  tänka sig att 
paret Mellgren-Rosengren 
har tillräckligt många 
strängar på lyran, så vad var 
det egentligen som lockade 
med Holsljunga camping 
och dess 40 platser?
  – Vi har ett torp här i när-
heten som vi håller på att 
renovera för att hyra ut. Så 
fick vi höra att campingen 

var till salu. Efter några turer lämnade 
vi ett anbud.
  Men ett annat bud var högre, så Lars-
Åke och Conzitta slängde alla papper 
och la planerna på is. Då hörde kom-
munen av sig – de andra intressenter-
na hade backat ur – och undrade om de 

fortfarande var intresserade.
  Och varför inte?

Varför ska man  välja Holsljunga cam-
ping? 
  – Här finns ju Svenljungas finaste 
strand! Det är långgrunt och barnvän-
ligt. Man kan bygga sandslott vid vat-
tenbrynet och det är inte mycket trafik 
–  en liten och lugn camping.

tina HjortH SvenSSon 

Här finns 
Svenljungas  

finaste strand!
Lars-Åke rosengren

Sedan i mars är Lars-Åke Rosengren ny ägare till Holsljunga 
Camping tillsammans med sin sambo Conzitta Mellgren. 
Campingen har fräschats upp sedan paret tog över och drömmen 
är nu att kunna erbjuda färska frallor till frukost. 
  Foto: tina hjorth svensson

Färska frallor till  
frukost är drömmen
Holsljunga  Holsljunga camping har fått ny ägare som 
drömmer om att bygga ut köket och kunna erbjuda färska 
frallor till frukost. 

Holsljunga  
Kläder, skor, möbler, 
leksaker heminred-
ning. Allt finns att 
hitta på Holsljunga 
loppis och second 
hand.

Loppisen drivs av Emma 
Baster och Sandra Turgren, 
med hjälp av Emmas bror, 
Peter Lindberg. De startade i 
november förra året, och har 
öppet på söndagarna.
 – På sommaren kommer vi 
att ha öppet lite oftare. Man 
kan titta på vår facebooksi-
da, eller ringa oss och kolla 
när vi har öppet. Vi har ock-
så skaffat banderoller, som vi 
kommer att sätta upp när det 
är öppet, säger Emma Baster.

Loppisen ligger  i anslut-
ning till Holsljunga vandrar-
hem, som drivs av Sandra och 
hennes man, Robert Turgren. 
De driver också intilliggande 
”Abrahams pub”, som kom-
mer att ha öppet för fika un-
der loppisens öppettider.
 Både Emma och Sandra 
är, som de säger ”loppisgal-
na”, och har bland annat ord-
nat två bakluckeloppisar i 
Svenljunga. Så tanken att 
starta egen loppis låg nära 
till hands. 
 – Huset har stått tomt 
länge, så vi tyckte det var ett 
bra tillfälle, säger Sandra.
 
På loppisen  får man lämna 
in de saker man vill ha sålt. 
Varje säljare får ett nummer, 
och sedan tar Emma och 
Sandra en viss procent på det 

som säljs. 
 – Det är lite spännan-
de med prissättningen. De 
som säljer får själva sätta 
pris på grejerna, och en del 
saker kan man fynda väldigt 
mycket på, säger Emma. 

Konceptet har  varit lyckat, 
huset är fullt med allehanda 
saker, allt från kläder och lek-
saker till möbler och hemin-
redning, både gammalt och 
helt nytt.
 – Vi har fått in mycket nya 
grejer, en del där prislappen 
fortfarande sitter kvar, säger 
Sandra.
 Försäljningen går fint, ryk-
tet har spridit sig att det finns 
mycket att fynda.
 – Vi har en del kunder som 
tittar in varje söndag!

Katarina joHanSSon
Vid fint väder flyttar Emma Baster, Peter Lindberg och Sandra Turgren ut delar av loppisen, så besö-
karna kan fynda i solskenet.  Foto: Katarina johansson

De har startat loppis i Holsljunga

Att göra i närheten
bada:  Antingen vid den stora stranden 
eller vid någon av alla de små enskilda 
stränderna runt om sjön som nås med båt.
Äta glass: Glass finns till försäljning i ca-
féet.
Ta en promenad: Runt Näset intill cam-
pingen finns en fin promenadslinga på ett 
antal kilometer som sköts ideellt.
gräne gruva: Ligger mellan Holsljunga 
och Överlida och bjuder på en mäktig 
naturupplevelse.
Predikostenen: Ligger på vägen mot 
Öxabäck. Här predikade väckelsepre-
dikanten Jacob Otto Hoof i slutet av 
1700- och början av 1800-talet.

Snart dags för sommarens bilsemester  Låt oss ta en 

titt på din AC/klimatanläggning för att försäkra dig om 

att bilen inte blir en bastu i sommarvärmen. 

På MECA är vi utbildade för att kunna serva klimatan-

läggningar på bästa sätt, så hit är du alltid välkommen, 

oavsett om du vill serva/reparera din AC eller om du vill 

att vi gör en kontroll i samband med din vanliga ser-

vice. 

Ring oss på 0325-33303 

 

 

Holsljunga Bilservice AB 
Företagsvägen 5  

512 64 Holsljunga 

www.meca.se 

24 månaders
räntefri delbetalning!

Försäkra dig om 
friska fläktar!  
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Den 29 januari år 1314 be
vittnade prästen Boecius 
de Miobek (Bo av Mjöbäck) 
ett testamente där en kvin
na skänkte sitt gods till 
Gudhems kloster.
 Det är det äldsta dokument 
där Mjöbäck finns omnämnt, 
säger Mariann Andersson 
Norrman från Mjöbäcks 
hembygdsförening, som till
sammans med ortens byalag, 
bygdegårdsförening och fö
retagarförening nu planerar 
för fullt inför sommarens ju
bileumsfirande.
 – Vi har talat länge om att 
vi måste fira detta, och vi bör
jade planera redan efter jul, 
säger Marie Mårtensson från 
Mjöbäcks byalag.
 
Och det är  många spän

nande programpunkter 
man fått ihop. Huvudattrak
tionen är ett medeltida 
tornerspel med Skånska 
Björnens Riddare. 
 Skånska Björnen är en 
riddargrupp med medlem
mar runt om i Skåne med 
olika bakgrund och ålder. 
Gruppen startade år 1998  
och har medlemmar med 
imponerande namn, så som 
Charlemagne af Lisetorp,  
Riddar Spjuthök och Lotus 
af Rydtzeholm.
 – De kommer att vara 20
25 personer, med riddare, 
väpnare,  härolder och gyck
lare, samt sex hästar.
 
Tornerspelet  kommer 
att äga rum vid ”Kjell R 
Nergårdens park” mitt i 

Mjöbäck. Där kommer även 
att finnas en marknad med 
historiskt tema där det 
säljs  bland annat honung, 
tunnbröd och tidstypiska 
leksaker. Dessutom kom
mer Jörgen Arvidsson i ju
bileumskom
mittén att göra 
träsvärd och 
sköldar till ett 
lotteri. 
 Sago
berättaren Per 
Gustavsson 
från Ljungby 
i Småland be
rättar sagor 
och sägner un
der festen, och vikingagrup
pen Uraks från Kinna visar 
gamla hantverksmetoder. 
  
I bygdegården  kommer 
det att visas en fotoutställ
ning med fokus på platser 
och byggnader, och konsert
pianisten Magnus Svensson 
från Mjöbäck (som man kan 
läsa mer om i vidstående ar
tikel) kommer att framföra 
en konsert i Mjöbäcks kyrka. 

 Och detta är bara ett ax
plock av vad jubileet har att 
erbjuda!
 
Dagen avslutas  se
dan med en stor fest på 
Hagalunds festplats. Den 

som besöker  
festen behöver 
dock inte lära 
sig turerna i 
medeltida dan
ser som  pavane 
eller farando
le. Det bjuds på 
nutida musik,  i 
form av bandet 
Deesel, så van
lig bugg och 

tryckare duger gott!
 Festkommittén har fått bi
drag från Svenljunga kom
mun, Leader Sjuhärad samt 
ÖverlidaMjöbäck företa
garförening för att ord
na jubileet. Något inträde 
kommer inte att tas upp, 
möjligen kan man som be
sökare få lägga en frivillig 
entré. 

KATARINA JOHANSSON 

TORNERSPEL. Skånska Björnens riddare kommer att bjuda på ett medeltida tornerspel på Mjöbäcks 700-årsfest.  FOTO: PRESSBILD

Mjöbäck firar 700 år
MJÖBÄCK� År 1314 nämns orten Mjöbäck för 
första gången i skrift. Det innebär att orten 
bevisligen funnits i 700 år, något som  
kommer att firas med en stor medeltidsfest 
den 9 augusti,  med tornerspel, marknad och 
medeltida hantverk.

Vi började 
planera redan 

efter jul.
MARIE MÅRTENSSON

Mjöbäcks olika föreningar samarbetar om jubileet. Här är 
de samlade till planeringsmöte i Tokabo hembygdsgård, 
som kommer att ha öppet med våffelservering under jubi-
leumsdagen.   FOTO: KATARINA JOHANSSON

Det första kända dokument där Mjöbäck 
nämns är daterat år 1314. På bilden syns en 
vidimiering av dokumentet från år 1321, gjord 
av biskop Bengt i Skara.  – På trettonde raden 
fyra ord in, kan man utläsa Boecius de Miobek, 
berättar Mariann Andersson Norrman.

KÄLLA:SDHK-NR: 3061 
SVENSKT DIPLOMATARIUMS HUVUD- 
KARTOTEK ÖVER MEDELTIDSBREVEN

Den rysliga historien om Hans Åkesson Tott 
Mjöbäck  Det må vara lugnt 
och fridfullt i Mjöbäck och 
resten av Trivselbygden nuför-
tiden, men annat var det på 
1400-talet. Här följer den rys-
liga historien om adelsman-
nen Hans Åkesson Tott, be-

rättad av Mariann Andersson 
Norrman.
– År 1486 ger häradshövding-
en Arvid Erlandsson ett gods 
i Mjöbäcks socken till den 
dansk-svenske adelsmannen 
Hans Åkesson Tott. 

 Åkesson Tott var dock tyd-
ligen inte älskad av alla. 
 – Han hade en bror på 
Mölneby i Östra Frölunda, 
och vid ett besök där blev 
han mördad av tre bönder från 
Kalv. De tre klättrade upp och 

skar sönder pergamentet i taket 
och sköt honom därifrån. Det 
sägs att bonden som sköt tidi-
gare blivit dömd av Åkesson 
Tott och ville hämnas. 
 Åkesson Tott  dog inte di-
rekt av skottet, utan senare i 

blodförgiftning. De tre skyldiga 
greps, och straffades enligt ti-
dens sed hårt.

 – De blev alla dömda till 
döden genom stegling.
 Denna och många andra his-

torier från Mjöbäcks förflutna 
kommer att finnas med under 
jubileumsdagen.
 – Vi ska göra en tidslinje 
där man kan läsa om Mjöbäcks 
historia, berättar Mariann 
Andersson Norrman.



D

0325-186 80   •   furulids-snickeri@telia.com   •   www.furulids-snickeri.se

Furulids snickeri & åkeri AB
Med känsla för kvalité

mjöbäck  Om det känns som dags för att 
sträcka på benen och kanske ta fram kaf-
fekorgen, är en sväng inom Mjöbäck ett 
förslag. Alldeles intill väg 154, granne med 
kyrkan, finns den park med promenadväg, 

sittplatser och dammar, som Mjöbäcksvillan 
låtit anlägga.
  Mjöbäcksbon Richard Hellan tar gärna 
med hunden och hoppas också att parkom-
rådet kommer att utvecklas vidare.

Foto: viavinga

Plats för bensträckare
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mjöbäck  – Det är alltid lika kul 
att komma hem! Så säger Magnus 
Svensson, konsertpianisten som 
växte upp i Mjöbäck. Den 9 augusti 
bjuder han på jubileumskonsert – i 
Mjöbäck såklart! 

Det är bråda tider för Magnus Svensson. När 
tidningen når honom per telefon i mitten av 
april är han mitt uppe i planeringen av en tuff 
sommarkonsertvecka. 
  – Jag ska ge fem konserter med helt olika 
program på sju dagar. Och avsluta med jubi-
leumskonserten i Mjöbäck!
 Det vill till att vara ute i god tid med förbe-
redelserna. För från mitten av maj är det full-
proppat med jobb.

 Det måste vara något av en önskedröm?
 – Ja, det är med stor tacksamhet jag kon-
staterar att det blivit såhär.
 Magnus ger omkring 60 konserter på ett 
år. Det är tufft, men roligt, konstaterar han.
 – Jag älskar att jobba, det är bara lustfyllt!

Född och uppvuxen  i Mjöbäck kan man 
undra hur det kom sig att Magnus lockades 
av klassisk musik.
 – Vem vet vad som rör sig i huvudet på små 
barn i ladugårdar, svarar han lätt retoriskt, jag 
har alltid varit driven av passionen till musik.
 Kanske finns en del av svaret i generna, pap-
pa Lars spelar fiol. Och Magnus ger föräldrar-
na cred för att de lät honom hållas. Att hålla 
på med något annat, det var det aldrig tal om.
 – Men att det blev just piano, det är tillfäl-
lighet.
 Och enligt Magnus kan vem som helst bli 
konsertpianist. Här följer receptet:
 – Den som har stor talang och är villig att 
jobba, jobba och jobba kan bli konsertpia-
nist. Precis som för en toppatlet handlar det 
om att nöta. Så ska man tycka att det är kul 
också!

När man läser  om dig står det att du har ett 
passionerat intresse för kammarmusik.
– Ja, där finns en himla massa bra. Men jag 
älskar alltid den typ av musik jag håller på 
med för stunden!

Varifrån kommer din inspiration?
– Rent allmänt, från sångare! Jazzsånger skan 
Sara Vaughan är en favorit. Och en jäkla mas-
sa operasångare – som Birgit Nilsson.

Vad bjuder du på i Mjöbäck?
– Jag har inte riktigt spikat det ännu. Men det 
blir festligt, somrigt och svenskt. Petersson-
Berger, det tycker alla om, jag också!

Tina HjorTH SvenSSon

Konsertpianisten Magnus Svensson kommer hem 
till Mjöbäck för att spela vid ortens 700 årsjubi-
leum den 9 augusti. Repertoaren utlovas bli lust-
fylld, glad och lekande lätt!  Foto: Pressbild

Magnus spelar vid jubileet
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Carina Lundin
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Utför alla slags grävarbeten.
Försäljning och transport av grus, makadam och matjord.

0325-340 07 · 0708-34 16 31

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

 Claes, som bor precis intill 
Furulids Snickeri & Åkeri  
har i sin tur blivit väckt av 
tidningsbudet Petra som sett 
hur det ryker. 
  – Det är miljoner tankar 
som snurrar i huvudet,  sä-
ger Lasse.
  Såhär några månader ef-
teråt är han fortfarande ta-
gen av det som hänt. Hela 
byggnaden där företaget 

startades och där de gamla 
maskinerna stod som i ett 
museum är borta.
  – Det är som om företa-
gets historia försvunnit, sä-
ger Lasse som jobbat på och 
med Furulids i 25 år. 
   Såväl vardagar som hel-
ger. Plötsligt fanns det ing-
enstans att åka.
  Under årens lopp hade de 
gamla lokalerna modernise-

rats och byggts ut pö om pö.  
Förbättringar som nu gått 
upp i rök. Men att inte byg-
ga upp snickeriet igen, nej, 
det var det aldrig tal om. Även 
om det kostar på med både 
tid, pengar och kraft. Mycket 
tid, pengar och kraft. All ledig 
tid (och lite till) går åt till att 
få ordning.
  – Vi gör en stor satsning, 
medger Lasse och konstate-
rar att det är svårt att veta vil-
ket beslut som är rätt att fatta. 
  Men han sammanfattar 
det hela på ett ganska prag-
matiskt sätt: Något måste 
man ju göra.

Och har man,   som han 
och Anette, närmare 30 an-
ställda finns ett ansvar ock-

så gentemot dem. Som tur 
är finns många goda gran-
nar och vänner. Lasse kon-
staterar att husfabrikanter-
na Västkuststugan, Sköna 
hus och Mjöbäcksvillan ska 
ha en rejäl eloge för att de va-
rit ett bra stöd under tiden ef-
ter branden. Och produktio-
nen har de kunnat hysa in 
hos Arvidssons Snickeri. Det 
fungerar bra, tycker Lasse, 
även om avståndet innebär 
blir lite krångel med kom-
munikation och annat.
  – I början var det värst, de 
första dagarna hade man ing-
enstans att ta vägen, alla min-
neslapparna på skrivbordet 
var borta, skrivbordet ock-
så, liksom datorn. Samtidigt 
skulle man fatta beslut om 

20 akuta problem om dagen.
  Att sköta bokföringen blev 
heller ingen sinekur för sam-
bon Anette när alla papper 
försvunnit.

Telefonen ringer   kon-
stant. Det ska köras det ena 
till Vaxholm och det andra 
till Saltsjö-Boo. Både snicke-
ri och åkeri har fullt upp att 
göra. Åkeriet kör över hela 
Sverige och Lasse konstate-
rar att det kokar rejält såväl 
i huvudstaden som på väst-
kusten och i... Borås!
  – Där har det formligen ex-
ploderat. Det är ju bra för oss, 
ligger nära och det blir kor-
tare resor för våra grabbar.
  Som läget är just nu lig-
ger kontoret i en barack. Men 

bygget av den nya hallen är 
igång, en massa sten har 
sprängts bort och den 1 ok-
tober ska 2 400 kvadratmeter 
stå färdigt att börja jobba i. 
En månad senare blir det ock-
så flytt från baracken. 
  – Det blir lite större än  
innan och nu kan vi anpassa 
lokalerna efter behov. Det är 
en fördel, säger Lasse. 
  De har fått börja om från 
scratch igen, men är trots allt 
nöjda med att kunna stanna 
kvar i byn.
  – Det blir nog bra, det här, 
säger Lasse och plockar upp 
den ringande telefonen.
  Golvspån ska hämtas och 
köras till Stockholm. Livet går 
vidare.

Tina HjorTH SvenSSon

tidningTrivselbygden 20148 Mjöbäck

Peter Bengtsson (tv) har jobbat på Furulids länge. Han är glad att Lasse Lönnesjö (th) och Anette Andreasson (saknas på bilden) valde att bygga upp lokalerna igen. – Det kändes ofattbart att platsen man 
åkt till så många år var borta, säger han.  Foto: tina hjorth svensson

Bygger upp Furulids igen
mjöbäck� Natten till den 15 januari väcks 
Lasse Lönnesjö och Anette Andreasson av att 
Claes, deras hyresgäst, ringer på och berät-
tar: Företaget, som startades av Anettes pap-
pa Herman för över 50 år sedan, brinner där-
hemma på Bosgården.

Verksam i bygden sedan 1979
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Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Sommarkafé

Välkommen! • Mjöbäcks  hembygdsförening

Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck
Onsdag 2, 9, 16, 23 och 30 juli kl. 18-20
Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.

Varje dag 23 juni–6 juli mellan 14.00-19.00
18.00 Andakt med musik. Servering, guidning. 
Boka bord tel. 0325-61 20 52.

VÄGKYRKA 
i Mjöbäck

Varmt  välkomna!

Välkomna som med-
lemmar i Högvads PRO.

Ring: 
Yngve tel. 0325-322 09 
el. Evy tel. 0325-310 50

Pensionärer!
Trivselbygden

EN bra biT av västErgötlaNd



Öppettider:
Måndag - Torsdag 7-18
Fredag  7-16
Lördag  9-12

Sommaröppet:
Vecka 28-31
Måndag - Fredag  8-15
Lördag  Stängt

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 & in-
fästningar, verktyg, sladdlösa elhandverktyg, kap- & gersågar, m.m. 

Vi hjälper dig med 
material och 

produkter när det 
gäller nyproduktion, 

renoveringar, 
reparationer 

om- och 
tillbyggnader.

Tel: 0325-186 16  www.vastkuststugan.se

Välkomna in!
För mer information kontakta
oss på 0325-186 00 eller gå in
på vår hemsida för att hitta 
närmsta återförsäljare.

Elegans 93

...och � exibla fritidshus!

Väljer du VästkustVillan kan du bli 
din egen arkitekt. Med dina idéer 
och vår  erfarenhet skapar vi ditt 
drömhem, så som du vill ha det. 

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

Personliga villor... Fladen 161

www.vastkustvillan.se

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

www.vastkuststugan.se

”Så här
vill jag 
bo!”

Hur vill du bo och leva? 
Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål.

Hjärtligt välkomna att kontakta oss. Tillsammans tar
vi fram det optimala boendet för just dig och din familj.

Villor & Fritidshus 
www.borohus.se

0325-186 20

Beställ katalog

Borohus

Premium 
builders

*  *  *  *  *

*  *  *

Borohus

Nova 3



Stressgrading

Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

Vi har en cirkus i TrivselbygdenVi har en cirkus i TrivselbygdenVi har en cirkus i Trivselbygden Älvsereds BlommorÄlvsereds Blommor
Blommor för alla!

Mårdaklevsv. 1, brevid Hässelborgs Livs • 0325-311 10
ÖPPETTIDER: Vardag 10-18 • Lördag 9-14 • Söndag 11-14

SäSongEnS blommoR
Krukor, rosor, perenner, arrangemang, binderier, 

stor sortering sommarplantor och amplar.

Trädbadkarsfl otte • Grillstuga 
Båt & kanot • Guidade turer 

Vandringsstigar

Vi vänder oss till mindre vuxengrupper, 
barngrupper och familjer.

0346-38181, 0730-8081810346-38181, 0730-808181

Mysiga upplevelser
 nära naturen! Väl mött!

Urban & Carina

Öppet hela sommaren!
Måndag-fredag 9-18

Lördag 9-14 • Söndag 11-14

Hässelborgs Livs
Älvsered  • Tel. 0325-310 11

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

VÄLKOMMEN
till en välsorterad lanthandel!

VÄLKOMMEN
till en välsorterad lanthandel!

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

Mårdaklevsvägen 1, Älvsered • Tel. 0325-310 11

OMBUD FÖR: 
Apoteket

Systembolaget
Harry Boy 

Lotter

Välkommen till 
en välsorterad 

lanthandel!

TRIVSELBYGDEN

Besök vår hemsida
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Jonas Hultgrens fyrverkeri lockar många till Älvsered på Valborg. Under flera år har fyrverkeriet även framförts med musikackompangemang, något som ytterligare förhöjer upplevelsen.  �
� ArkivFoto:�kAtArinA�JohAnsson

– Min morfar höll på med 
fyrverkerier, berättar Jonas 
Hultgren som sedan 2001 är 
den som står för det årliga av
fyrandet.
 Han berättar att det var när 
morfadern gick i pension och 
flyttade till Älvsered som han 
började engagera sig i ortens 
valborgsfirande.

 –Han såg att det fanns lite 
att slipa på, och började ut
forma fyrverkerierna mer 
spektakulärt.
 Det blev flera olika teman 
under åren, ett år byggde 
morfadern upp två båtar som 
fick utkämpa ett sjöslag i luf
ten och så snart ett valborgs
firande var över inleddes pla

neringen inför nästa år.
 Så småningom engagera
des även Jonas föräldrar i fy
reverkeribranschen:
 – Mamma och pappa star
tade företag i Götene och 
morfar kom upp för att för
bereda i våra lokaler.

För snart femton  år se
dan, 2001, blev dock morfar 
för sjuk för att orka fortsätta. 
Han frågade om inte Jonas vil
le ta över, svika Älvsered, nej, 
det gick ju inte för sig.
 – Jag är född i en krutlå
da, säger Jonas och skrattar, 

och det var klart att jag ville 
ta över efter morfar.
 Han trivs bra med jobbet 
som pyrotekniker. Det har 
blivit en sorts livsstil.
 – Nackdelen kan ju vara att 
man jobbar när alla andra är 
lediga och vill ha trevligt. 
Först jobbar man måndag 
till fredag med planering av 
showerna, onsdag till lördag 
är det dags för avskjutning.

Företaget Unique Pyro
technic  har idag sex heltids
anställda 30 projektanställ
da i Götene, samt tre på heltid 

och tolv projektanställda i 
Norge. Hur mycket de pro
jektanställda jobbar varierar:
 – En del ställer upp någon 
gång under året, andra myck
et mer.

Men är det inte farligt då?
 Jonas skrattar:
 – Jodå, ungefär lika farligt 
som att jobba i charken på Ica 
eller soldat i Afghanistan.  Det 
handlar om att ha ett säker
hetstänk och aldrig låta nå
got bli slentrian. Uppfyller 
man restriktioner och förs
tiktighetsåtgärder minime

rar man olycksrisken. Men 
om man inte haft ramar att 
utgå från, ja, då hade det kun
nat bli farligt.
 Roligaste jobbet?
 – Svårt att säga. Alla jobb 
har sin charm. Man får väldigt 
mycket uppskattning av pu
blik och omgivning, det ger 
en kick. Visst är det roligt att 
få vara med på en stor show, 
men då kan man ju å andra si
dan få flytta lådor en hel dag. 
Älvsered ser jag fram emot 
varje år, jag vet ju att det var 
morfars skötebarn.  

tina hjorth svensson

Jonas tog över efter morfar
äLVSERED� I många år har människor vall
färdat till Älvsered på  Valborgsmässoafton. 
Varför? För att se det  årliga fyrverkeriet på 
Nabben såklart!

Älvsered ser 
jag fram emot  

varje år
JoNaS huLTGREN



Ni hittar oss utmed väg 154 i Älvsered • 0325-321 75Ni hittar oss utmed väg 154 i Älvsered • 0325-321 75
Varmt välkomna!

Restaurang  •  Café  •  À la carte  •  Catering

Dagens lunch 
Serveras måndag till fredag 11-15

Älvsereds RestaurangÄlvsereds Restaurang

Proffs på fi ka 
sedan snart...

40 år!
Smörgåstårtor // Bröd // Övriga Bakverk

••• FÖR FEST & VARDAG •••

HELA SOMMAREN
TIS-FRE 9.00 – 17.00 • LÖR 9.00 – 13.00

Mårdaklevsvägen 4, Älvsered (1,5 mil ifrån Ullared vid 156:an)
0325-310 94 • www.kringlanalvsered.se •      Följ oss på facebook!

OBS! 
Ekomuseets dagar 

2–3 augusti

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.

En mångfald av 
spännande besöksmål 

i Ätradalen
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ÄLVSERED� Älvsered lant män servar 
bygdens jord- och skogsbruk, småfö-
retagare och villaägare med allt från 
foder och gödning till färg och jord-
produkter.  

 Det har man gjort nu i 95 år, Älvsered 
Lantmän startades redan 1919, då låg bu-
tiken vid Pyttebanan, järnvägen som gick 
genom Älvsered. 
 – Så om fem år firar vi 100-årsjubileum, 
säger Inga-Lill Larsson, företagsledare för 
den anrika butiken, som nu sedan ett antal 
år finns att hitta  vid  vägen mot Mårdaklev.
 Och det är en 95-åring vid god vigör. I 
takt med att antalet jordbruk minskat har 
butiken mer och mer utökat sortimentet 
som riktar sig mot villaägare.
 – En del tror att Lant männen bara är 
till för bönder, men det är ju en butik för 
alla. Vi säljer till exempel mycket träpel-
lets, jordprodukter och färg, och så har vi 
Aspen miljöbensin, både på dunk och i 
tank, det går mycket så här års. Vi har ock-
så det mesta som finns i ett traditionellt 
järnhandelssortiment.
 
Älvsered Lantmän  är en fristående 
lantmannabutik.

 – Vi är medlemsägda, med egen eko-
nomi och egen styrning. Vi har Svenska 
Lantmännen i ryggen, men vi styr oss själ-
va och kan ta in det sortiment vi vill, säger 
Sara Mild, som arbetar i butiken.
 Sammanlagt arbetar fem personer på 
Älvsered Lantmän. Man har även en som-
marjobbare som också jobbar helger, vid 
behov. Dessutom rycker ett par av styrel-
semedlemmarna in under personalens 
semestrar. 
 Kunderna finns inom ett stort område:
 – Vi har kunder från Torestorp, 
Svenljunga, Ätran, Håcksvik, Källsjö, 
Ullared, och  alla orter däremellan, sä-
ger  Inga-Lill och Sara.  

För att få  bättre utrymme bygger man 
nu ut butiksdelen med 90 kvadratmeter.
 – Vi vill få det lite luftigare, för att kun-
na visa upp varorna bättre. I utbyggnaden 
ska vi ha vår färg- och trädgårdsdel. Då 
slipper vi ha de stora färgburkarna i käl-
laren, som vi har nu, och det blir en bätt-
re arbetsmiljö när vi slipper bära dem 
upp och ner.
 Utbyggnaden ska vara klar att tas i bruk 
efter semestern.

KATARINA JOHANSSON 

95-åring vid god vigör

Ingemar Johansson, Åke Johansson, Inga-Lill Larsson och Sara Mild välkomnar både lantbrukare och 
villaägare till Älvsered Lantmän. Saknas på bilden gör Roland Andersson.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Älvsered Lantmän
Historia:�Grundades 1919. Låg då vid järnvägen Pyttebanan. Flyttades i mitten av 1960-talet till sin nuvarande plats 
på Mårdaklevsvägen. År 2010 gjordes den senaste stora utbyggnaden, en lagerlokal bakom butiken. Nu byggs bu-
tiksdelen ut med 90 kvadratmeter, en utbyggnad som ska vara slutbesiktigad före semestern, och som tas i bruk efter 
semestrarna. 

Personal:�Inga-Lill Larsson, Sara Mild, Ingemar Johansson, Åke Johansson, Roland Andersson. Sommarjobbaren 
Seth Erlandsson, samt Anders Johansson och Torbjörn Hidendahl som hjälper till vid behov.



Telefon 0325-317 00 · www.centramec.com

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

Kringutrustning
för plastindustrin

Tel. 0325-317 00 · www.centramec.com

SIGVARD FRANSSONS EL AB

Tel.  0325-313 10 
Mobil: Sigvard  070-638 64 87 
 Patrik  070-563 53 18
 Andreas  070-200 86 45

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered

Problem 
med elen? 
Vi fi xar felen!

Hår & Sånt
Hotellvägen 4c, Älvsered • 0325-316 16/072-702 14 21

Öppettider:
Tis & Tors 10-18

Ons 13-20 • Fre 9-13

I år fi rar jag 10 år 
med min salong.

Välkommen in!

Jeanette ErlandssonFölj mig på facebook!
Öppet: Vard 7.30–17.30, lör 9.00–13.00 • Tel. 0325–311 08

Gör ett besök hos 
Lantmännen i Älvsered!

Välkomna!

Stor sortering 
för hus och hem

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

Kinnavägen 2, Älvsered (g:a bensinstationen)
0325-311 30 • 072-211 86 09 • www.mandysdiner.se

Fre  17.00–23.00
Lör  12.00–23.00
Sön  12.00–20.00

Öppettider

Sommaröppet 
dagligen 23/6-24/8
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 För den huvudsakliga verksamheten i Bills  
verkstad gäller precisionsarbeten med ut-
studerad noggrannhet, produkter som ska 
klara radioaktivitet och racerbilar som jagar 
hundradelar.
  – Jag är i princip uppväxt i den här verk-
staden, säger Bill Thoresson och berättar hur 
hans pappa sa åt honom att springa ut på bak-
sidan och skruva loss alla lösa delar från nå-
gon lastbil när han som liten knatte hängde 
i pappas verkstad hela dagarna.
  Det var då intresset för att skruva och gre-
ja väckte. 
  – Jag är verkstadsnörd, säger Bill med ett 
skratt, jag älskar utmaningar med avance-
rade delar.
  Så att skruva med bilar locka-
de inte. Utan kärnkraftverk?
  Bill plockar fram något som 
ser ut som ett smalt rör i metall. 
Till röret fogas några andra de-
lar och Bill visar upp den färdi-
ga produkten.
  – Det var den här som gjorde 
att jag startade eget!
  Det han håller upp är en produkt som an-
vändes för att testa sprickor i rör på Ringhals. 
Uppfinningen är inte Bills, utan en före detta 
kollegas i verkstaden på Ringhals.
  – Men den är rätt knepig att tillverka, det 
går ut hål på flera ställen, det handlar om djä-
vulsk finmekanik.
  Produktens delar lades ut på olika firmor 
för tillverkning, men en dag kom chefen och 
frågade: ”Du kan väl köpa maskiner och göra 
den här hemma?”
  Så för  omkring tjugo år sedan startade 
Bill firma i Kinna.  Sedan dess har  han också 
hunnit med att vara verkstadschef på Statens 
Tekniska Forskningsanstalt, det som numera 
är känt under namnet SP. Under den tiden be-
slutade han att flytta hem firman till pappas 
gamla verkstad i Älvsered.

 Bills utbildning är något av en lärlingsut-
bildning, först hemma hos pappa, konstate-

rar han. Sen har det förstås blivit en och an-
nan kurs...
  –När jag jobbade på Ringhals kom en me-
tallutbildning jag ville gå. Men jag hade inte 
behörigheten, fyraårig teknisk. Chefen, som 
skulle gått den, blev sjuk och så fick jag ta 
platsen.
  Utbildningen innebar två veckors intensiv 
korvstoppning och avslutades med ett prov. 
Direkt efteråt åkte Bill på semester.
  – Efter ett par veckor kom chefen och gra-
tulerade – jag hade haft alla rätt!
  Det var det ingen annan som haft under de 
år kursen getts. 
  – De andra hade kanske de teoretiska kun-

skaperna, men jag hade ju ar-
betat praktiskt med metall hela 
livet och visste ju hur den fung-
erade.
  Den fiffiga produkten som en-
kelt kunde låta en uppblåst bal-
long ta avtryck av sprickorna i 
rören används inte längre. Den 
har ersatts av en digitalkamera. 
Men Bill är fortfarande starkt in-

volverad.
  – Eftersom kameran ska sänkas ner i vatten 
har jag gjort ett rostfritt kamerahus och kali-
breringsplattor som kompenserar brytnings-
felen vattnet medför.
  Och det har fallit sig att det ofta händer 
att de ringer från kärnkraftsverken med nå-
got bekymmer. 
  – Då åker vi ner till mitt ”kontor” på ba-
geriet och pratar igenom saken. Det brukar 
lösa sig.
 
Det är själva  problemlösningen som drar, 
de avancerade uppdragen från kärnkraftver-
ken, tycker Bill. Och att försöka förverkliga 
galna idéer som när rallycrossförare vill kun-
na köra allt fortare.
  Men självklart gör han också designade ti-
tanringar och trädgårdskonst. Fast mer som 
en hobby.

Tina HjorTH SvenSSon
UTfräST. Senaste tillskottet till ”maskinparken” hos       Bills Mekaniska är ett dataprogram, CAM, som gör det enkelt att fräsa ur olika mönster. – Det 
kommer leda till att vi, jag och min tjej Birgitta Rydberg,         kan göra avancerade saker på ett enklare sätt.  Foto: tina hjorth svensson

Vad detta är? Ingen aning. Bill vägrar avslöja. 
Vet du? Foto: Privat

Säkerhetsventil till kärnkraftsverk. Foto: Privat

Bill är kärnkraftsverkens bäste vän
Älvsered� Säg Bills mekaniska och de flesta av oss tänker 
på killen som fixar trasiga plogblad, schyssta ringar eller 
trädgårdsprydnader. Att det mesta av verksamheten riktas 
mot Sveriges kärnkraftverk är inte alls lika känt.

Älvsered

Bill om...
det bästa med jobbet:�Det blir aldrig lång-
tråkigt! Jag gör aldrig samma saker. Sen har jag 
många bra kontakter på företagen runtomkring, 
en som utmärker sig extra mycket är Daniel på 
Oveda i Holsljunga, han är grym.
det värsta med jobbet: Det kan bli många 
problemlösningar på en gång. Jag vill så myck-
et. Och så när saker och ting krånglar, när nå-
got går sönder just när man behöver det.

Jag är verk-
stadsnörd.

Bill Thoresson



Älvsered • 070-673 34 05
Thomas Karlssons Åkeri

Årets Tävling!

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

Välkommen till Ulvanstorp

0325-310 46, 0703-30 10 46
info@ulvanstorp.se • ulvanstorp.se

Öppettider (Öppet för grupper året om)
Ka� estugan: Juli och aug, söndagar kl. 13.00-18.00
Surströmmingspremiär: 
Torsdag 21 aug, kl. 15.00-19.00
Julöppet: Söndag 21 dec, kl. 13.00-18.00

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.

Ulvanstorp
 tunnbröd 
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Utfräst. Senaste tillskottet till ”maskinparken” hos       Bills Mekaniska är ett dataprogram, CAM, som gör det enkelt att fräsa ur olika mönster. – Det 
kommer leda till att vi, jag och min tjej Birgitta Rydberg,         kan göra avancerade saker på ett enklare sätt.  Foto: tina hjorth svensson

Bill är kärnkraftsverkens bäste vän
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En riktigt bra bilverkstad nära dig!
• 3 års garanti på reservdelar levererade av Mekonomen
• Konkurrenskraftiga priser

• Avancerad felsökning av elektronik
• Fabriksgarantin fortsätter att gälla
• Delbetala på 4 månader utan ränta och avgifter.*

VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT
Ryds Gård Älvsered • 0325-314 00

Basservice 

1.495:-
Gäller bilar 5 år och äldre.

byte av tätning i oljeplugg 
samt kontrollpunkter.

Erbjudandet gäller 
tom den 19 april.

VI BJUDER PÅ MEKOASSIST MOBILITETSFÖRSÄKRING I 
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.
1 ÅR 

Vi utför  
AC-service
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En riktigt bra bilverkstad nära dig!
• 3 års garanti på reservdelar levererade av Mekonomen
• Konkurrenskraftiga priser

• Avancerad felsökning av elektronik
• Fabriksgarantin fortsätter att gälla
• Delbetala på 4 månader utan ränta och avgifter.*

VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT
Ryds Gård Älvsered • 0325-314 00

Basservice 

1.495:-
Gäller bilar 5 år och äldre.

byte av tätning i oljeplugg 
samt kontrollpunkter.

Erbjudandet gäller 
tom den 19 april.

VI BJUDER PÅ MEKOASSIST MOBILITETSFÖRSÄKRING I 
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.
1 ÅR 
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Överlidaljus
Butiken med  

egen tillverkning!
 Öppettider

 Mån–Fre 10–18
 Lör 10–13

Köpmansvägen 4, Överlida
Telefon 0325-322 22

Stort sortiment av bl.a. 
säsongs- och landskapsljus

Varmt välkommen!

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

LANTBRUKSTEKNIK

 
Bruno Henrikson  Kärra Nedre  ÖXABÄCK

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

Vedmaskiner - Motorsåg

Stängselutrustning

Lantbruksteknik

Bruno Henrikson, ÖxaBäck

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

www.LT-Lantbruksteknik.se

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

LANTBRUKSTEKNIK

 
Bruno Henrikson  Kärra Nedre  ÖXABÄCK

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

1

Trädbadkarsfl otte • Grillstuga 
Båt & kanot • Guidade turer 

Vandringsstigar

Vi vänder oss till mindre vuxengrupper, 
barngrupper och familjer.

0346-38181, 0730-8081810346-38181, 0730-808181

Mysiga upplevelser
 nära naturen! Väl mött!

Urban & Carina

2

– allt inom värme, vatten & sanitet –

Loa  

070-533 30 54

E-post: holsljungaror@hotmail.comTorvald Elg  

070-591 17 03

Max Elg  

073-800 13 44

3

4

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

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. 

Allt är möjligt!

0049407_0049407  2011-05-19  09.39  Sida 1

Synvillan AB är ett byggföretag som 

utför nybyggnationer, renoveringar 

och monterar prefabricerade hus. 

Huvudinriktningen är monterings-

färdiga hus, men vi kan lika gärna 

bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!

5

6

Mårdaklevs 

klipp- och hälsostuga 

FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN 

Dropp in tisdagar och torsdagar mellan kl 10-14

Öv. tid ring 0325-509 10, 0706-500 450 • www.lifeandbody.se

7

Pussla fram 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.

i pusselbitarna gömmer sig sju olika annonser från olika sidor i tidningen. Kan 
du lista ut vilka de är? tag fram papper och penna och skriv ner vilken annons 
och vilken sida varje pusselbit hör hemma på och skicka in den till oss!

5 vinnare får varsitt  
ex. av boken ”Skrönor  
om Trivselbygden”



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

Ring om du 
önskar ytterligare 
upplysningar!

EL TELE DATA SERVICE

ÖVERLIDA EL AB • Tel. 0325-321 35 • Mobil 070-860 34 31
fax 0325- 321 21 • Hallavägen 8, 512 60 Överlida • overlida-el@telia.com

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

Ring om du 
önskar ytterligare 
upplysningar!

EL TELE DATA SERVICE

Ring om du önskar 
ytterligare
Ring om du önskar 

upplysning!

EL • TELE • DATA • SERVICE
FIBERBLÅSNING • FIBERSVETSNING

ÖVERLIDA� Fontänen i sjön 
Stora Hallången är något 
av Överlidas kännemärke. 
Nu har den gamla fontä-
nen pensionerats, och en 
ny införskaffats. Samtidigt 
har byalaget i Överlida ta-
git över skötseln av fontä-
nen.

– Överlida var en av de första 
orterna som fick en fontän,  
och den har varit ett känne-
tecken för orten i många år, 
säger Dan Lillvik, ordföran-

de i Överlida byalag.
 Fontänen  har funnits se-
dan slutet av 1970-talet. Sedan 
1985 har Bertil Johansson haft 
hand om fontänen, som fi-
nansierats med hjälp av en 
fond som bildades samma år 
av företag och privatpersoner
i Överlida. Nu hade Bertil 
på grund av tidsbrist inte 
möjlighet att fortsätta ha 
hand om fontänen, utan  
istället har byalaget tagit över 
driften.
 Den gamla fontänen hade 

dock tjänat ut, så inför årets 
säsong har en ny införskaf-
fats.
 – Vi fick 10 000 kronor från 
Överlida-Mjöbäck Företagar-
förening, och vi har även fått 
sponsring, så vi kunde köpa 
in en ny fontän.
 Den nya fontänen är gjord 
i plast, med ledlampor, så un-
derhållet ska inte behöva bli 
varken så omfattande, eller 
så kostsamt som med den ti-
digare.

KATARINA JOHANSSON 

Byalaget tar över fontänen
Nu har Överlida byalag tagit över driften av fontänen i sjön. Den gamla som syns på bilden har tjä-
nat ut, och en ny är på väg inför sommaren.  ARKIVFOTO

Lagom till påsk börjar 
Överlida camping fyllas med 
husvagnar. Det är då de flesta 
gör premiärturen. 
 Pelle Andersson, som dri-
ver campingen, är uppvuxen 
både här och i familjens res-
tauranger. Sedan två år har 
campingen ny ägare, men 
Pelle, han består.
 – Jag trivs här, säger han.
 Att jobba dygnet runt un-
der sommaren har han inte  
ont av, och när det bli lågsä-
song kan han ägna sig åt pla-
nering och småfix.
 – Den här vintern har vi 
gjort i ordning våra egna ut-
rymmen, receptionen, buti-
ken och kontoret och så har 
jag haft fullt upp med att pla-
nera den nya stugbyn.
 Tanken var att de första 
stugorna skulle stå färdiga 
till sommaren, men Pelle vå-
gar inte säga när de elva nya 
stugorna blir redo för gäster.
 – Vissa stugor blir säkert 

färdiga i år, men de flesta 
blir nog inte klara förrän näs-
ta säsong. 

Överlida camping har  
satsat rejält på utbyggnad 
på senaste tiden. I fjol bygg-
des bastu och en ny brygga 
finns också på plats. 
 – Det har blivit populärt!
 Förutom de nya stugor-
na som kommer att dubble-
ra stugbyns storlek planeras 
ytterligare ett stort bygge.
 – Vi vill gärna locka hit 
även överlidaborna, säger 
Pelle och berättar att man 
planerar lägenheter med sjö-
utsikt med gym och relaxav-
delning.
 Redan nu är stugbyn öp-
pen vintertid, men med det 
nya bygget finns förhopp-
ningen att det ska vara liv 
och rörelse på campingen 
året om.  

 
TINA HJORTH SVENSSON NY STUGBY.  Pelle Andersson driver Överlida camping framför den första stugan i den nya stugbyn som stod färdig förra säsongen. 

  FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

... och bryggan är också snart helt klar.Fjolårets projekt bastun står färdig för användning....Kanoterna ligger i väntan på kanotister. Nya stugbyn byggs bakom 
den nuvarande. Dessutom planeras lägenheter, gym och relax.

Campingen satsar i Överlida
ÖVERLIDA� Första stugan i nya stugbyn stod 
klar redan förra säsongen. Pelle Andersson 
som driver Överlida camping hoppas ha 
igång ännu några av de nya stugorna i 
sommar.

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

Allt inom
byggbranschen!

0325-61 90 90 • www.svenbo.com

Upptäck möjligheterna
med Svenbo!
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Ulf Aronssons 
Bygg AB

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

ÖVERLIDA CAMPING

0325-324 39  •  www.overlidacamping.se

100 platser för husvagnar

12 stugor med självhushåll 
dusch/toalett

12 enklare stugor

Båtar för uthyrning

Minigolf

Servicebutik

• • • • • • • • • • • •  Vi har även bastu på campingen!  • • • • • • • • • • • •

ALLT INOM 
BRANSCHEN!

Överlida Byggtjänst
070-860 34 80

Överlidaljus
Butiken med  

egen tillverkning!
 Öppettider

 Mån–Fre 10–18
 Lör 10–13

Köpmansvägen 4, Överlida
Telefon 0325-322 22

Stort sortiment av bl.a. 
säsongs- och landskapsljus

Varmt välkommen!

Hos oss fi nns 

Blommor & Presenter
till vardag och fest, 
i glädje och sorg!

Öppet: mån-fre 10 - 18 • lör 10 - 13 • sön stängt
Sommarstängt: 7/7 - 7/8

0325-321 00 • www.susannsblommor.se
Hallångsvägen 3, Överlida

Välkomna in! Susanne & Annika

Vi fi nns på facebook - gilla oss där!

Muséet öppet söndagar 
8 juni – 24 augusti kl. 14 –17
OBS! Stängt söndag 22/6
Annan tid ring 0325-324 48 för bokning.

Grillkväll med allsång 
29 augusti kl. 18.00 

Muséet öppet söndagar 
8 juni – 24 augusti kl. 14 –17

Annan tid ring 0325-324 48 för bokning.Annan tid ring 0325-324 48 för bokning.

Grillkväll med allsång 

Annan tid ring 0325-324 48 för bokning.Annan tid ring 0325-324 48 för bokning.Annan tid ring 0325-324 48 för bokning.

TEMAUTSTÄLLNING

LEKSAKER

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening • 0325-324 48

 Frank hade varit hos en be-
kant. När han närmade sig 
sitt hus såg han att det rök 
från vinden. Troligen var det 
en gnista från pannan som 
tänt på. Som väl var hann 
Frank in i huset för att hämta 
några saker, men när brand-
kåren kom fick han vackert 
stanna utanför och se på när 
föräldrahemmet brann ner. 
Bara skorstenen blev kvar.
  En tid innan hade Frank, 
efter ett tips av Anders 
Trulsson på Mjöbäcks 
Sparbank, bytt försäkrings-
bolag. Från ett av de stora till 
Dina Försäkringar. Nu blev 
Tommy Svensson, skadereg-
lerare på kontoret i Ätran, 
uppringd av brandkåren. 
Skulle de försöka rädda hu-
set? 

– Om man vet  med sig att 
det finns något av värde att ta 
vara på ska man i möjligaste 

mån rädda vad som räddas 
kan, säger Tommy.
  Hans första uppgift blev 
nu att ordna någonstans att 
bo åt Frank. Eftersom sonen 
Leif bor precis intill, var den 
saken löst ganska snabbt. 
Och eftersom Frank som har 
både hundar, får och höns, 
gärna ville bo kvar hemma på 
Svensås löstes det senare med 
en bostadsbarack.
  – Den var riktigt bra, hade 
alla bekvämligheter, konsta-
terar Frank. Och det var ju tur 
att det bara var över somma-
ren.
  För sen gick det gan-
ska fort. Trots en process 
med bygglov och byggsam-
råd. Frank fick välja ett nytt 
hus. Och eftersom det gam-
la inte var så praktiskt med 
sin källare och två plan nu 
när Frank börjar bli ... törs 
man skriva ”till åren”?... val-
de han ett enplanshus från 

Västkuststugan. Det nya hu-
set kompenserar det gamla 
husets källare och övervå-
ningen med  aningen stör-
re yta, 146 kvadratmeter bo-
endeyta fördelat på fyra rum 
och kök. Här finns också 
ett badrum, en separat toa-
lett, groventré 
med tvättstuga. 
Planlösningen 
är luftig och i 
vardagsrum-
met är det öp-
pet upp i nock. 
Frank trivs.

–Jag hade ju 
 gärna velat ha 
kvar mina älghorn och pri-
serna från mitt friidrottan-
de, säger han, men å andra 
sidan är det roligt att få nya 
saker.
  Han tar ganska lätt på det 
hela. Har man råkat ut för ett 
antal svårigheter under livets 
gång tar man inte så mycket 
för givet. 
  – Jag får ju inte tillbaka nå-
gonting hur mycket jag än 
står i soffan och hoppar, sä-
ger han och skrattar lite.
  Däremot vill han passa på 

att förmedla ett tips:
  – Se till att dokumentera! 
Öppna en låda, ta kort.
  Anders Trulsson inflikar:
  – Och det finns billiga 
bankfack hos oss.
  Det blir en del krångel när 
ett hem ska återuppbyggas. 

Även om man 
har en god rela-
tion till sitt för-
säkringsbolag. 
Regler är regler.
  – Vi har 
haft flera dis-
kussioner, sä-
ger Tommy 
Svensson, men 
vi har alltid 

kommit överens.
  Frank håller med: – Vi har 
till och med haft roligt.
  Trots det som hänt är han 
tacksam. Över samarbetet 
med föräkringsbolaget och 
inte minst för alla grannar 
och vänner som ställt upp.
  – Här på landet bryr man 
sig om varandra.
  Anders och Tommy nickar 
instämmande. Här på landet 
håller man ihop.

 
tina hjorth svensson

Det blev riktigt bra till slut. Frank Svensson (i mitten) är väldigt nöjd med att Anders Trulsson från Mjöbäcks Sparbank rekommende-
rade Tommy Svensson från Dina Försäkringar. Det nya huset blev både trivsamt och praktiskt.  Foto: tina hjorth svensson

Slutet gott, allting gott
SvenSåS� Frank Svensson är väldigt nöjd. Det 
hade man inte kunnat tro den där marsda-
gen för två år sedan när han kom hem och 
såg att det rök från vinden.

Se till att  
dokumentera, 

ta kort.
frank svensson
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GRUS & TRANSPORT

Vi utför det 
mesta inom 

entreprenadjobb
Vi ombesörjer även asfaltering

Försäljning av grusprodukter, 
matjord och barkmull

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

Fixar vid stranden
Överlida��Överlida byalag sköter badplatsen Näset vid Stora 
Hallången. Nu har de städat och gjort i ordning inför somma-
ren, och välkomnar besökare till den vackra badplatsen. På bil-
den Benny Johansson och Fredrik Johansson som fixar taket 
på grillstugan föreningen byggt vid badplatsen.

Foto: Linda aronsson
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Trivselbygden  Mjö bäcks 
sparbanks fotbollsturne-
ring är en populär tradi-
tion, där Trivselbygdens 
herrlag varje år gör upp 
om äran att vara bäst i byg-
den. I årets turnering, som 
spelas lördagen den 2 au-
gusti, har Mjöbäcks spar-
bank höjt prissummor-
na för att fira bankens 
110-årsjubileum.

Fullt lika gammal som ban-
ken är dock inte fotbollstur-
neringen. Den startade år 
2004, och spelas i år alltså 
för elfte året.  
 I turneringen, som spe-
las  på Hagavallen i Östra 
Frölunda under den för-
sta lördagen i augusti möts 
Trivselbygdens samtliga 
herrfotbollslag: BK Viljan/
IF Älvena, Kindaholms FF, 
Högvads BK, Torestorp/
Älekulla FF och Öxabäcks IF.
 – Vi har förstått att det 
är uppskattat, turneringen 

kommer just innan lagen ska 
dra igång för höstomgången, 
och de ser det som en upp-
start, säger Tomas Andrén, vd 
för Mjöbäcks sparbank.
 
I år kommer  föreningarna 
för första gång-
en att ha en ge-
mensam sam-
mankomst efter 
turneringen, på 
Hagalunds fest-
plats i Mjöbäck.
 Alla lag får 
en summa 
pengar i pris, 
en summa som 
i år höjts, ban-
kens jubileum till ära  
(se faktaruta).
 – Vi har gått in med 10 000 
kronor extra, fördelat på 2 
000 kronor för varje place-
ring.
 
Ett bra tillskott  till klubb-
kassan blir det alltså, och 
ännu mer kan supportrarna 
hjälpa sin klubb att få in.
 – Vi brukar ha en suppor-
tertävling varje år, där del-

tagarna kan vinna pengar 
till sitt lag. Det brukar vara 
många som ställer upp, och 
det är roligt att de gör det 
för sina lag, säger Camilla 
Persson, Mjöbäcks sparbank.
 Om någon undrar över 

att det bara är 
herrlagen som 
får spela om 
prispengarna 
så har det sin 
förklaring: Det 
finns nämligen 
bara ett damlag 
i Trivselbygden, 
Kindaholms FF.
 
– De ordnar 

en  turnering på söndagen 
samma helg, och där ställer 
vi istället upp med sponsring, 
säger Tomas Andrén.
 Mjöbäcks sparbanks fot-
bollsturnering brukar vara 
ett välbesökt evenemang. 
Tomas Andrén och Camilla 
Persson hoppas extra många 
ska komma och titta i år.
 – Vi siktar på publik- 
rekord!

Katarina johansson 

I Mjöbäcks sparbanks fotbollsturnering får alla deltagande lag ett gott tillskott i klubbkassan, i år mer 
än vanligt. Bilden är från förra årets turnering , där Högvads BK tog hem segern  ArkivFoto: viAvingA

Jubileumspriser på  
årets fotbollsturnering

Storseger inledde ny serie
 Det är den 26 april och so-
len gassar från en klarblå 
himmel. Det råder en skön 
stämning och publiken på 
Björkvallen njuter i solskenet.
  Några som inte njuter lika 
mycket är gästande Alingsås. 
De får nämligen storstryk. 
Fyra mål i baken bara i första 
halvlek och sju (!), nåja varav 
en straff, i andra. Men publik 
och tjejerna i Kindaholms FF 
jublar. Säsongen börjar bra!
 
Lagets  upptagningsområde 
är  Östra Frölunda, Mårdaklev, 
Kalv och Håcksvik.  Lägg där-
till en inflyttad flickvän från 
Falkenberg, målvakten Clara 
Persson.
  – Ni är så bra när ni vågar, 
jättebra! hörs från tränarbå-
set där lagets nye tränare för 
säsongen, Fredrik Dahl hu-
serar tillsammans med kol-
legorna Lotta Skoglund och 
Maria Bertilsson. 
  Från läktaren hörs kom-
mentarer: ”De är ett kämpa-
lag”, ”Ingen som viker ner 
sig”, ”Hittar positionerna”. 

En svettig och  glad lagkap-
ten pustar ut efter matchen:
  – Det här känns jätteskönt. 
Varenda gång man kommer 
upp en division vet man inte 
riktigt var man står. Det var 
flera av oss som var väldigt 
nervösa i omklädningsrum-
met innan matchen började. 
Det här känns väldigt, väldigt 
roligt!
  Sandra Sjöberg konsta-
terar att laget gjort en gan-

ska fantastisk resa de senas-
te åren. 

 Vad beror framgången på?
  – Vi får behålla våra spe-
lare. Även om folk flyttar så 
pendlar de hem för att trä-
na!  Och eftersom vi tillbring-
ar så mycket tid tillsammans, 
fyra träningar i veckan plus 
match, blir vi som en enda 
stor familj.

 Vilken målsättning har ni?
  – Det har vi pratat om en 
hel del. Den första är ju att 
hålla sig kvar. Sen får vi se. 
Om vi fortsätter såhär kanske 
vi får ändra målsättningen... 

Nye tränaren  Fredrik  Dahl 
sprudlar av glädje.
  – De fattar inte hur bra de 
är, utbrister han och låter su-
perlativen hagla: – De vill trä-
na hela tiden, tycker allting är 
roligt, pushar varandra och 
är ett gäng vinnarskallar hela 
bunten.
  Ett moment laget infört 
ligger kanske i botten för 
spelglädjen. Och framgång-
en: Fruktklubbstävlingen. 
Till varje träning har Fredrik 
köpt fruktklubbor.  Det lag 
som utmärkt sig mest vin-
ner varsin klubba och när sä-
songen är slut räknas antalet 
pinnar. Flest vinner.  
  – Och så det mångåri-
ga  jobb som förre tränaren, 
Mathias Jacobsson, lagt ner 
på laget, slår Fredrik Dahl 
fast.

tina hjorth svensson

kindaholm� Serien har hållit på ett tag. Men 
detta skrevs när Kindaholms FF spelade för-
sta matchen efter uppflyttningen i division 
II. Mot Alingsås.

Segerglädje. Seriepremiär i division II och 11 mål mot gästande Alingsås. Då har man rätt att vara glad!
  Foto: tinA hjorth svensson

Alla mot bollen.

Målgörare
1-0 Emma Jakobsson
2-0 Emma Jakobsson
3-0 Emma Jakobsson
4-0 Hanna Söhrman
5-0 Emma Jakobsson
6-0 Maria Hafsten
7-0 Emma Jakobsson
8-0 Sandra Sjöberg
9-0 Emma Jakobsson
10-0 Fanny Jakobsson (straff)
11-0 Hanna Söhrman

Mjöbäcks Sparbanks fotbollsturnering 
vinnare genom åren:
2004: Högvads BK
2005: Högvads BK
2006: Kindaholms FF
2007: BK Viljan/IF Älvéna
2008: Torestorp/Älekulla FF
2009: Öxabäck IF

2010: Högvads BK
2011: Torestorp/Älekulla FF
2012: Torestorp/Älekulla FF
2013: Högvads BK.

Prissummor:�
Prissumman till lagen är i år är höjd 
med 10 000 kronor och ligger på 

50 000 kronor totalt, fördelat på 
12 000 till segrande lag, 11 000 
till tvåan, 10 000 till trean, 9 000 
till fyran och 8 000 till femtepris-
tagaren.�

Priserna till supportrarna är oföränd-
rade, 8 000 kronor fördelad på 2 
000:-, 1 500:-, 1 000:- och 7x500:-

Vi har för-
stått att det är 

uppskattat
ToMaS andrén



För tredje året i rad samarbe
tar Håcksvik, Kalv, Mårdaklev 
och Östra Frölunda om att an
ordna Kindaholmsdagarna, 
där man under en hel helg 
visar både bygdens invåna
re och besökare utifrån vad 
Kindaholmsbygden har att 
erbjuda. I år är det Kalvs tur 
att ha huvudansvaret för 
för samordning av plane
ring och programmet, och 
Annika Lindman, Kalvs bya
lag, tycker förberedelserna 
gått bra såhär långt.
 – Det känns som det rullar 
på! Vi har inte planeringen 
helt klar, men   det kommer 
säkert att ordna sig, det har 
det gjort de andra åren.
 
På årets  program står bland 
annat en dramatiserad kyr
kogårdsvandring i Kalv, gui
dade turer i Lerbäcksbyn, 

Östra Frölunda, framträdan
de av Mårdaklevs Spelmän 
på Klefs gästgiveri, samt en 
hattutställning i Håcksvik. 
I Östra Frölunda kommer 
även Kinds Motorveteraner 
att anordna sin årliga motor
träff med veteranfordon av 
många olika slag.  Dessutom 
återkommer förra årets lopp, 
”Löp Kindaholm runt”, där 
deltagarna kunde springa en 
runda genom alla de fyra by
arna, eller bara en eller flera 
delsträckor, om man så öns
kade.
 – I år kommer vi även att 
ordna ”Kindaholm på cykel”, 
med startmöjligheter i varje 
by, säger Berit Ström, Kalvs 
byalag.
 Ett förslag är att kommit
tén ska ordna så man kan få 
låna cyklar på varje ort. 
På fredagskvällen  kom

mer det att vara öppet på 
Club Diverse i Håcksviks 
bygdegård. Där blir det även 
spännande underhållning.
 – Vi kommer att bjuda på 
en ”trailer” från en helt ny 
musikal, berättar Susanne 
Elofsson, Håcksviks byalag.
 På lördagkvällen blir det 
stor fest i Kalvs bygdegård, 
ett samarrangemang mel
lan Kalvs bygdegårdsfören
ing och byalaget.
 
Samarbetet  mellan de 
fyra byarna startade när de  
gemensamt åkte till emi
grationsmässan i Holland i 
februari 2012, för att locka 
holländare att flytta till 
Kindaholmsbygden. I sam
band med mässan kom idén 
att anordna en gemensam 
fest. Syftet var bland annat 
bjuda in de holländare som 
var intresserade av att flyt
ta till Kindaholm, men även 
Kindaholms borna själva, 
och människor i andra orter 
runt omkring. Kindaholms
dagarna blev både lyckade 
och välbesökta, och är nu på 

god väg att bli en tradition.
 
– Det har blivit  som en ma
nifestation, och i och med att 
det upprepas är det fler som 
blir nyfikna för varje år, säger 
Annika Lindman.  
 Samarbetet har fört byar
na närmare varandra, och by

borna har själva upptäckt hur 
mycket som finns att erbju
da i den vackra Kindaholms
bygden.
 – Om någon hade frågat för 
tre år sedan vad som fanns att 
göra i Kindaholm hade jag 
svarat ”inget”, men nu vet jag 
hur mycket som helst, säger 

Anders Lennström från Östra 
Frölundas byalag.

KATARINA JOHANSSON 

FOTNOT:  Mer info kom
mer framöver, genom an
nonsering i STT samt på 
Kindaholms hemsida, 
 www.kindaholm.org
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PLANERAR. Representanter från Kindaholms föreningar träffades i Kalvs bygdegård för att pla-
nera årets Kindaholmsdagar.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Kindaholmsdagarna visar upp bygden
KINDAHOLM  Årets Kindaholmsdagar  
kommer att bjuda på ett fullspäckat  
program med många godbitar. Så boka  
in den 57 september redan nu!

Redan i oktober 2013 kopp
lades Mårdaklev och Östra 
Frölunda upp. Under de
cember var det så Kalvs och  
Håcksviks tur att bli uppkopp
lade. 
 – Det var rätt mycket strul 
i början, men andra vän
dan gick det bättre, sä
ger Gunnar och Margareta 
Johansson, Gunnar är ordfö
rande för Södra Kinds Fiber, 
och Margareta har även hon 
lagt ner mycket arbete i för
eningen.
 De är nöjda att det gigantis
ka projektet är i hamn.
 – Vårt föreningsprojekt är 
utan jämförelse det största i 
Västra Götaland. Geografiskt 
täcker vi in 40 procent av 
Svenljunga kommun, samt 
dessutom en bit in i Småland. 
 
35 mil slang  och 28 mil fiber 
har det gått åt för att ansluta 
de drygt 400 medlemmarna. 
En del medlemmar har flera 
anslutningar, så siffran landar 
på 481 anslutningar. 
  Södra Kind var något av 

pionjärer när de drog igång 
2010. Men det dröjde innan 
det började röra på sig.
 – De fanns inga pengar un
der 2011, men när de släppte 
nya pengar var vi den första 
föreningen i Västra Götaland 
som fick bidrag. Det var i bör
jan av 2012, berättar Gunnar. 
 Att vara föregångare hade 
sina sidor.
 – Det här var något nytt för 
alla myndigheter, så inget var 
färdigt. Nu har det kommit ett 
regelverk, så det är enklare för 
dem som startar nu.
 
Grävningarna kom  i gång 
sommaren 2012. Den stränga 
vintern i början av 2013 ställde 
dock till det med tidsplanen, 
arbetet stod still i tre månader.
 – Men när vi kom igång igen 
gick det bra, vi hade en duktig 
entreprenadledare så vi blev 
ändå klara som planerat.
 Dock fanns mycket kvar att 
göra  även efter att anslutning
arna var klara.
 – Vi har bland annat haft två 
stora besiktningar, och gjort 

en slutredovisning. Jag skick
ade in de sista pappren till 
Länsstyrelsen i februari, men 
det är fyra månaders väntetid, 
det är många föreningar som 
börjar bli färdiga nu. 
 
Gunnar och Margareta  
har lagt mycket av sin tid de 
senaste åren på arbetet med 
föreningen.

 – Man har fått offra lite an
nat under tiden, konstaterar 
Gunnar.
 Han och Margareta vill po
ängtera att de inte rott projek
tet iland på egen hand.
 – Vi har haft hjälp från en 
mycket engagerad styrelse/ar
betsgrupp där många offrat 
all sin fritid och mer därtill.  
Många medlemmar har även 

bidragit med dagsverken. 
 Föreningen har haft turen 
att ha många styrelsemedlem
mar med värdefulla kompe
tenser, bland annat en jurist, 
en arkitekt, en person som 
arbetar med miljöfrågor och 
en som arbetar med försäk
ringar. Gunnar själv har ar
betat som projektledare, och 
hans kunskaper har varit till 

stor nytta i arbetet med för
eningen.
Nu ser Gunnar och Margareta 
fram mot lite ledig tid, och de 
gläder sig åt alla fördelar fiber
uppkopplingen medför.
 – Man kan jobba eller stu
dera på distans, och det ger 
möjlighet för fler att bosätta 
sig här!

KATARINA JOHANSSON

SJÖFÖRLÄGGNING. På bara en och en halv dag (12-13 juli 2013)  klarade föreningen av  sjöförläggningen i Kalvsjön.  Totalt  om-
fattar förläggningen sju delsträckor.  FOTO: GUNNAR JOHANSSON

I december 2013 var alla de sex nodhusen på plats, här är det 
Kalv som blir uppkopplat. Gunnar och Margareta Johansson,  
till höger, är glada att fiberprojektet börjar bli klart.

Södra Kind först i Trivselbygden med fiber
SÖDRA KIND� Södra Kinds Fiberförening star
tades i december 2010 som första – och störs
ta – fiberförening i Trivselbygden. Efter idogt 
arbete uppnådde man det från början upp
satta målet: ”Kalle Anka julen 2013 via fiber”.

Södra Kinds Fiber i siffror 
35 mil slang har grävts ner.

28 mil fiber har gått åt.

16 kilometer slang har förlagts i Kalvsjön.
Föreningen har över 400 medlemmar, med 
sammanlagt 481 anslutningar.
19 100 (!) timmar ideellt arbete har lagts ner, 
vilket motsvarar över 10 manår .
Hela 6  så kallade ”nodhus” har satts upp.– Vi 
har bara hört talas om en enda förening till som 
skulle ha så många nodhus, säger Margareta.

Bästa minnena från fiberarbetet: 
– Entusiasmen och engagemanget som 
varit i vår styrelsegrupp, och att vi lärt 
känna så många människor.

– Sjöförläggningen är också ett roligt 
minne. Vi hyrde en pråm som annars 
används för att köra skogsmaskiner till 
öar. Hela förläggningen klarades av på 
en och en halv dag!

Sämsta minne: 
– Det har blivit många sömnlösa nät-
ter!
Tips till dem som planerar att starta 
en fiberförening: 
– Starta inte en förening med så många 
medlemmar som vi, det är svårt att hante-
ra. Ett hundratal kan vara lagom.
– Prata med andra föreningar och läs de 
handböcker som kommit nu.

Gunnar och Margareta om...
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MAJ
FredAg 23 MAJ
Holsljunga Stråvi 19.00.   
HBK - Hajoms IF. Arr. Högvads BK.

SöndAg 25 MAJ
Kalv Backa Loge 11.00. Kören 
Likören kommer och sjunger för mor. 
Caféet öppnar 11.00, kören sjunger 
14:30. Arrangör: Backa Loge

Mårdaklev 14.00. Söndagsöppet i 
Hembygdsgården. Arr. Mårdaklevs 
naturskyddsförening

TiSdAg 27 MAJ 
Älekulla Äbyvallen 19.00.  
TÄFF - Södra Ving. Arr. Älekulla IF

OnSdAg 28 MAJ
Mjöbäck Hallevi 19.00 
HBK - Kinnarumma IF.  
Arr. Högvads BK

öxabäck Hagavallen 19.00.
Öxabäcks IF - Viskafors IF  

Kalv  Kalvsjöhov 19.00. 
KFF - Fritsla IF

TOrSdAg 29 MAJ
öxabäck 07.00. Gökotta. Samling 
vid bygdegården. Arr. Öxabäcks 
Hembygdsförening.

Kalv  Backa Loge 08.00 . Gökotta. 
Friluftsgudstjänst åtföljd av kortare 
vandring. Därefter servering i café-
et. Arr. Kindaholms församling.

östra Frölunda Hulkeshult 14.00. 
Friluftsgudstjänst. Arr.Kindaholms 
församling/ Östra Frölunda hem-
bygdsförening.

JUni       

SöndAgen 1 JUni
Kalv 12.00-16.00 Bygdegården. 
Veteranfordonträff (bilar, traktorer, 
mopeder, motorcyklar). Servering 
och lotterier. Arr. Kalvs bygdegårds-
förenings styrelse.

MåndAg 2 JUni
östra Frölunda Hagavallen 19.00. 
KFF Damlag – Äspereds IF

TOrSdAg 5 JUni
öxabäck Hagavallen 19.00. 
Öxabäcks IF - Fritsla IF  

FredAg 6 JUni
Kalv Backa Loge. Nationaldags-
middag, café. Arr. Backa Loge

Holsljunga Stråvi 14.00.  
HBK - Skene IF09. Arr. Högvads BK

Håcksvik Siggebergs Loppis 18.30. 
Tillsammans med Klubb Diverse  
och firar med allsång och grillat. Se 
annons. Arr. Håcksviks Byalag.

SöndAg 8 JUni
överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning av 
leksaker. Se annons. Arr. Överlida 
hembygdsförening.

FredAg 13 JUni
Kalv  Kalvsjöhov 19.00.  
KFF- Öxabäcks IF.

LördAg 14 JUni
Torestorp Svansjövallen 14.00. 
TÄFF - Skene . Arr. Torestorps IF

Kalv  Kalvsjöhov 14.00 
KFF Damlag - Sollebrunn AIK.

SöndAg 15 JUni
överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning av 
leksaker. Se annons. Arr. Överlida 
hembygdsförening.

MåndAg 16 JUni
öxabäck 18.00.Slåtter vid Bro 
kvarn, medtag lie eller räfsa. 
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

OnSdAg 18 JUni
öxabäck Hagavallen 19.00.  
Öxabäcks IF - Svenljunga IK.

TOrSdAg 19 JUni
Mjöbäck, Hallevi 19.00.  
HBK - Björketorps IF. Arr. Högvads BK

MidSOMMArFirAnde
FredAg 20 JUni
Mårdaklev 14.30. Midsommarfest 
vid hembygdsgården. Dans kring 
stången, skämtlekar, tipspromenad 
m.m. Arr. Mårdaklevs naturskydds-
förening.

Älvsered 15.15 . 
Midsommarfirande vid Nabben.  
Arr. IF Älvena

öxabäck 15.00. Midsommarfirande 
vid träningsplanen.  Arr. Öxabäcks 
Hembygdsförening.

Holsljunga Höglycke 14.00. 
Traditionellt midsommarfirande. 
10.00 klär vi midsommarstången.
Arr. Holsjunga hembygdsförening

Älekulla Hembygdsstugan 16.00. 
Midsommarfirande. Samling kl 
10.00 för att klä midsommarstången. 
Arr. Älekulla hembygdsförening. 

Kalv Backa Loge 12.00. 
Midsommarbuffé och dans kring 
stången. Traditionell dans kring 
stången 14.30. Se annons.  
 Arr. Backa Loge

Håcksvik Siggebergs Loppis 15.00. 
Midsommarfirande med dans kring 
midsommarstången. Det blir fela 
och gitarr till traditionella danstoner. 
Vill du vara med att klä stången möt 
upp vid Siggebergs loppis kl 17.30 
dagen innan midsommar den 19 juni. 
Arr. Håcksviks Byalag.

LördAg 21 JUni
östra Frölunda 14.00. 
Midsommar firande vid 
Medborgarhuset. Underhållning, 
kaffeserviring, dans kring midsom-
marstången. Arr. Östra Frölunda 
hembygdsförening.

Kalv Stenstugan 14.00. Frilufts-
gudstjänst. Arr. Kindaholms försam-
ling / Kalvs hembygdsförening.

SöndAg 22 JUni
Mårdaklev kyrkan 18.00. Musik i 
sommarkväll, med fam. Redegard.
Arr. Kindaholms församling

TiSdAg 24 JUni
Torestorp Svansjövallen 19.00. 
TÄFF - Timmele. Arr. Torestorps IF

OnSdAg 25 JUni
Kalv Backa Loge 19.00. Musikkväll 
+ buffé. Jazz från svunna tider med 
Göteborgsduon Sophisticated 

Ladies. 20-40tals jazz med inlevelse 
och närvaro, musik som berör! 
Se annons.     

TOrSdAg  
26 JUni
öxabäck Lektioner 
med egen häst /ponny 
för Thomas Ekholm. 
Vid intresse kontakta 
svansjoridklubb@ 
hotmail.com

FredAg  
27 JUni
Holsljunga Stråvi 
19.00. HBK - Fritsla. 
Arr. Högvads BK

LördAg  
28 JUni
Mårdaklev 9.30. 
Torpvandring. Vi 
besöker Högklev 
med torpen 
Marielund och 
Höghult. Samling 
vid Klev för samåk-
ning. Kaffekorg. Arr. 
Mårdaklevs natur-
skyddsförening.

SöndAg 29 JUni 
Mjöbäck, Tokabo 
hembygdsgård 15.00. 
Friluftsgudstjänst .  
Arr. Mjöbäcks 
Hembygdsförening

överlida Industri- och hant-
verksmuseét 14.00-17.00. 
Utställning av leksaker.  
Se annons. Arr. Överlida  
hembygdsförening.

MåndAg 30 JUni
Älekulla Äbyvallen 19.00.  
TÄFF - Hyssna. Arr. Älekulla IF

JULi    

OnSdAg 2 JULi
Mjöbäck  18.00-20.00 Tokabo 
Hembygdsgård.  Sommarcafé. 
Servering, visning av samlingarna. 
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

Kalv Backa Loge 19.00. Peter 
Wahlbeck ”står upp”. Se annons. 
Arr. Backa Loge.

SöndAg 6 JULi
överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning av 
leksaker. Se annons.  Arr. Överlida 
hembygdsförening.

Håcksvik kyrkan 18.00.  
Musik i sommarkväll med Håkan 
Jonasson/Gunnar Dahlberg.  
Arr. Kindaholms församling

OnSdAg 9 JULi
Mjöbäck  18.00-20.00 Tokabo 
Hembygdsgård.  Sommarcafé. 
Servering, visning av samlingarna. 
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

Kalv Backa Loge 19.00. Musikkväll 
+ buffé. Gunnar Carlberg. En skön 
blandning av bland annat Elvis, 
Johny Cash, Jim Reeves, Björn 
Afzelius, Mikael Wiehe och Evert 
Taube.  Arr. Backa Loge.

LördAg 12 JULi
Älekulla Grusplanen. 14.00. 
Boule med grill. Arr. Älekulla 
Hembygdsförening.

SöndAg 13 JULi
Mårdaklev Klev 14.00. Frilufts-
gudstjänst vid hembygdsgår-
den. Kyrkkaffe. Arr. Mårdaklevs 
Naturskyddsförening/ Kindaholms 
församling.

överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning av 
leksaker. Annan tid än söndagar, 
ring 0325-32448 för bokning.  
Arr. Överlida hembygdsförening

OnSdAg 16 JULi
Mjöbäck  18.00-20.00. Tokabo 
Hembygdsgård. Sommarcafé. 
Servering, visning av samlingarna. 
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

Kalv Backa Loge 19.00. Under-
hållning och buffé ”På spåret”.  
Se annons.  Arr. Backa Loge.

LördAg 19 JULi
Älekulla Älekulla kyrka 18.00 
. Musik i sommarkväll. Arr. 
Torestorps pastorat.

SöndAg 20 JULi
överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning av 
leksaker. Se annons. Arr. Överlida 
hembygdsförening.

Kalv kyrkan 18.00.  Musik i som-
markväll med Stefan Malmberg/
Lars Svensson, violin Martin 
Lindman, piano. Arr. Kindaholms 
församling.

OnSdAg 23 JULi
Mjöbäck  18.00-20.00 Tokabo 
Hembygdsgård.  Sommarcafé. 
Servering, visning av samlingarna. 
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

SöndAg 27 JULi
öxabäck 15.00-16.00. Antik-
rundan. Start vid bygdegården.  
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening.

överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning av 
leksaker. Se annons.  Arr. Överlida 
hembygdsförening.

OnSdAg 30 JULi
Mjöbäck  18.00-20.00. Tokabo 
Hembygdsgård. Sommarcafé. 
Servering, visning av samlingarna. 
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

Kalv Backa Loge 19.00. Musikkväll 
och buffé med Janne Schaffer.  

AUgUSTi  

Lör 2 – Sön 3 AUgUSTi
Mårdaklev 14.00-17.00. Eko-
muséets dagar.. Arr. Mårdaklevs 
Naturskyddsförening

SöndAg 3 AUgUSTi
Älvsered Ledens dag. 14.00 -15.30. 
Poängpromenad, musik o kaffe vid 
Hedins stuga. Arr.Älvsereds Byalag.

östra Frölunda 12.00-16.00. 
Hembygdsgårdarnas dag i 
Hulkeshult. Grytlappsutställning 
och kaffeservering. Arr. Östra 
Frölunda hembygdsförening.
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Överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning  
av leksaker. Se annons.  
Arr. Överlida hembygdsförening.

Östra Frölunda kyrkan 18.00. 
Musik i sommarkväll, med  
Kindaholms och Mjöbäcks/
Holsljunga kyrkokörer.  
Arr. Kindaholms församling

Måndag 4 augusti
Öxabäck 18.00. Slåtter vid 
Brokvart, medtag lie eller räfsa.  
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening.

Fredag 8 augusti 
Öxabäck Hagavallen 19.00. 
Öxabäcks IF - Rydboholms SK

Östra Frölunda Hagavallen 19.00. 
KFF – Högvads BK.

Fredag 8 - sÖndag 10  
augusti
Kalv Kalvfestivalen, med bl.a.  
trombonkonserter vid kalvsjön,  

orgelkonsert i kyrkan och musik  
i bokskogen. Annons och program  
i STT under sommaren.

LÖrdag 9 augusti
Mjöbäck  10.00. Mjöbäck  
fyller 700 år och firar detta hela  
dagen. Se artikel inne i tidningen 
och på vår hemsida  
www.mjobacksbyalag.se   
Arr. Föreningarna i Mjöbäck.

Älekulla 14.00. Byfest vid grus-
planen. Arr. Älekulla Byalag.

Östra Frölunda Hagavallen 14.00. 
KFF Damlag – IK Friscopojkarna.

Älekulla 18.00. Älekulla kyrka. 
Musik i sommarkväll.   
Arr. Torestorps pastorat.

LÖrdag 9 – sÖndag 10  
augusti
Holsljunga Ekomuseets dag. 
Öppettider finns på ekomuseets 
hemsida. Arr. Ekomuseet nedre 
Ätradalen.

sÖndag 10 augusti
Älvsered 14.00. Friluftsgudstjänst 
vid Hedins stuga, medtag kaffekorg. 
Arr.  Fagereds pastorats hembygds-
förening.

Håcksvik Olofsbygget 14.00.
Friluftsgudstjänst. Arr. Kindaholms 
församling / Håcksviks hembygds-
förening.

Överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning av 
leksaker. Se annons. Arr. Överlida 
hembygdsförening.

Onsdag 13 augusti
Älekulla  Äbyvallen 19.00 .  
TÄFF - Dannike. Arr. Älekulla IF

Fredag 15 augusti
Mjöbäck, Hallevi 19.00.  
HBK - Svenljunga IK. Arr. Högvads BK

LÖrdag 16 augusti
Holsljunga, Stråvi 19.00. 
Holsljunga marchen. På kvällen 
knytkalas på Stråvi festplats, dans till 

Roger och Ulf.  Arr. HIF  
och Högvads BK.

Östra Frölunda Hagavallen 
14.00. KFF Damlag –  
Borås GIF. 

sÖndag  
17 augusti
Överlida Industri- 
och hantverks-
museét 14.00-17.00. 
Utställning av lek-
saker. Se annons.  
Arr. Överlida hem-
bygdsförening.

Håcksvik 
”Siggebergs Loppis” 
14.00.  Auktion. 
Siggebergs tar 
emot objekt till  
auktionen, ring   
070 696 85 19. 

Mårdaklev kyrkan 
18.00. Musik i som-
markväll med  Marie 
och Tora Hyllstam. 
Arr. Kindaholms  
församling.

tisdag  
19 augusti

Öxabäck Hagavallen 
18.30.Öxabäcks IF - 

Högvads BK.

Onsdag  
20 augusti

Mårdaklev Björkvallen 
18.45. KFF – Skene IF 09.

Fredag 22 augusti
Älekulla Äbyvallen 18.30.  

TÄFF - Kinnahult. Arr. Älekulla IF.

LÖrdag 23 augusti
Östra Frölunda, Hids festplats 
18.00. Grillkväll. Arr. Östra  
Frölunda Byalag. 

Överlida Långehall. Cykelfest. 
Information om tid och anmä-
lan kommer i tidningen Överlida-
Mjöbäck Tillsammans, i mitten av 
juni. Arr. Överlida Byalag

sÖndag 24 augusti
Holsljunga, Stråvi 16.00.  
HBK – Rydboholms SK.  
Arr. Högvads BK.

Överlida Industri- och hantverks-
museét 14.00-17.00. Utställning av 
leksaker. Se annons.Arr. Överlida 
hembygdsförening.

Fredag 29 augusti
Öxabäck Hagavallen 18.15.  
Öxabäcks IF - Skene IF -09

Överlida 18.00.  
Grillkväll med allsång till Vålådalens 
orkester. Arr. Överlida hembygds-
förening.

LÖrdag 30 augusti
Holsljunga Höglycke 14.00-18.00. 
Skolfotoutställning. 15.00-16.00 
pratar vi minnen med f.d.  
läraren Torsten Johannesson. 
Våffel-servering. Arr. Holsljunga 
hembygdsförening.

Mårdaklev Björkvallen 15.00.  
KFF Damlag – Lödöse Nygård FK.

Älekulla Skyttepaviljongen  
12.00. Rotekampen.   
Arr. Rote kampskommittén  
och Älekulla samhällsförening.

sePteMBer
5 sePteMBer
Håcksvik Bygdegården 18.30. 
Klubb Diverse Pubkväll.  
Arr. Håcksviks Byalag. 

5-6-7 sePteMBer
Kindaholm Kindaholmsdagarna. 
Massor av aktiviteter i Håcksvik, 
Kalv, Mårdaklev och Östra 
Frölunda.Mer information om tider 
och program kommer i våra byg-
detidningar och i STT under som-
maren.  
Arr. Föreningarna i Kindaholm

LÖrdag 6 sePteMBer
torestorp Svansjövallen 15.00. 
TÄFF - Tvärred/Vegby.   
Arr. Torestorps IF. 

sÖndag 7 sePteMBer
Östra Frölunda 13.00-15.00. 
Grytlappsutställning och  
kaffeservering i Hulkeshult.  
Arr. Östra Frölunda  
hembygdsförening. 

Fredag 12 sePteMBer
Öxabäck Hagavallen 19.00. 
Öxabäcks IF - Björketorps IF.

LÖrdag 13 sePteMBer
Östra Frölunda Hagavallen 14.00. 
KFF Damlag – Skepplanda BTK

Mårdaklev  Björkvallen 15.00.  
KFF – Kinnarumma IF. 

sÖndag 14 sePteMBer
Mjöbäck, Hallevi 16.00.  
HBK – Horreds IF. Arr. Högvads BK.

Öxabäck Sockenstugan hålls  
öppen under valdagen.  
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening.

LÖrdag 20 sePteMBer
Östra Frölunda  Hagavallen 15.00. 
KFF – Svenljunga IF.

Fredag  
26 sePteMBer
Öxabäck Hagavallen 19.00. 
Öxabäcks IF - Kindaholms FF.

LÖrdag  
27 sePteMBer
torestorp Svansjövallen 15.00. 
TÄFF - Tranemo.  
Arr. Torestorps IF. 

Mårdaklev Björkvallen 13.00.  
KFF Damlag – Sjömarken IF. 

sÖndag  
28 sePteMBer
Holsljunga Stråvi 16.00.  
HBK – Viskafors IF.  
Arr. Högvads BK.

OKtOBer
LÖrdag 4 OKtOBer
Östra Frölunda  Hagavallen 15.00. 
KFF – Rydboholms SK. 

Onsdag 8 OKtOBer
Mjöbäck Tokabo Hembygdsgård 
18.30 . Viltbuffé. Arr. Mjöbäcks 
hembygdsförening.

LÖrdag 18 OKtOBer
Älekulla 9.00-15.00. Skållareds 
Marten 9.00-15.00. Arr. Älekulla IF 
och Älekulla Skytteförening. 

sÖndag 19 OKtOBer
Östra Frölunda 14.30. Vid brasan 
i Hulkeshult. Arr. Östra Frölunda 
hembygdsförening. 

nOVeMBer
nOVeMBer
Överlida Idrottshallen. 
Fotbollsturneringen Skoj & Ploj.  
Mer information kommer att finnas 
på www.hogvadsbk.se  Arr. HBK.

LÖrdag 15 nOVeMBer 
Holsljunga  Församlingshemmet. 
Föredrag med utrikes-
korrespondenten Daniel Alling.  
Arr. Holsljunga Byalag. 

sÖndag 30 nOVeMBer
Öxabäck 16.00. Adventsmys 
vid Brokvarn. Arr. Öxabäcks 
Hembygdsförening.

deCeMBer
LÖrdagen 6 deCeMBer
Holsjunga Tomtepromenad.   
För information om tid och plats se 
holsljunga.com   
 Arr. Föreningarna i Holsljunga.

sÖndag 14 deCeMBer
Öxabäck, start tipspromenaden 
10.00-11.00. Jul på torpet Långås. 
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

tOrsdag 18 deCeMBer
Östra Frölunda, Medborgarhuset 
18.00. Luciafirande och tomte-
promenad. Arr. Östra Frölunda  
föräldraförening.

MårdaKLeV

Hembygdsgården. 

Öppet lördagar 5/7-

2/8 kl 14-17,  

söndagar 25/5-10/8 

kl 14-17.  

Visar andra tider efter 

ök, 0325-500 88.

HåCKsViK 

Siggebergs loppis. 

Pågår hela juni- juli-

augusti.  

Öppet onsdagar 

17.00-19.00,  

lördag-söndagar 

14.00-17.00.



Allt inom 
Bank & Försäkring

0325-327 00
www.mjobackssparbank.se

Är du rätt försäkrad vid brand, stöld och olycksfall? 
Mycket kan ha förändrats!

Välkommen 
att kontakta 

oss!

Vi har kontor i Borås, Ätran och Gnosjö. Du når samtliga kontor på 

telefon 033-20 20 30. Välkommen till det lokala försäkringsbolaget!

www.dina.se
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stångån. Fr v My Bengtsson Hansen, Kristina Bengtsson, Susanne Elofsson, Monika Söderberg och Anna-Lena Johansson vid 
hängbron över Stångån.  Foto: viavinga

håcksvik  Våra svenska 
pannkakor har sina mot-
svarigheter runt om i värl-
den. Nu har de holländska 
erövrat Håcksvik.

Förra året öppnade Aad 
och Suna Bijland sitt bed & 
breakfast i den gamla lärar-
bostaden mitt i byn. 
 Aad och Suna kommer 
från Rotterdam, men tyck-
te att nu fick det vara nog av 

storstadsliv. I Håcksvik fann 
de den livsmiljö de sökte.
 Men glimtar av Holland 
vill de gärna dela med sig av. 
Dit hör de holländska pann-
kakorna, som snabbt blivit 
mycket populära.
 Pannkakor med bacon, 
mycket ost som ringlas efter 
behag med lönnsirap och - 
om man så önskar - pudras 
med florsocker. Jättegott!

ann-louise kjellner

Suna Bijland serverar, men det är maken Aad som tillagar de hol-
ländska pannkakorna.  Foto: viavinga

Senaste attraktionen: 
holländska pannkakor Lagom till sommaren kom-

mer byalaget att köpa in två 
nya lättpaddlade kanoter.
  – Vi har ju Stångån, som 
rinner igenom samhället  
och vi ska lägga upp en tur 
som tar ett par timmar. Ån 
med alla sina krökar och 
vindlingar är himla rolig, 
säger Susanne.
  – Man paddlar och se, där 
är kyrkan, man paddlar en 
bit till och se, där är kyrkan 
igen!
  Dessutom är ån barnvän-
lig, ganska grund, vattnet 

är inte strömt och det finns 
gott om fisk.
  – Bäst av allt, inget fiske-
kort behövs varken i ån eller 
Hovsjön!

Men det går  också att göra 
längre paddelturer, berättar 
Kristina Bengtsson.
  – Man kan fortsätta ända 
till Kalv, men det är förstås 
mera krävande och är en 
dagstur. En ganska fantas-
tisk paddeltur, som går i oli-
ka väderstreck och ändå är 
det medströms hela vägen.

  Att göra en cykeltur  är en 
annan möjlighet i Håcksvik.
  De många 
småvägarna 
erbjuder gott 
om utflykts-
mål och my-
siga platser 
för fika- eller 
lunchkorgen. 
Kanske en tur 
till någon av 
badplatserna?
  Cyklar finns 
också att hyra vid Siggeberg.
  Övernatta kan man göra 
i bed & breakfast.
  – Men det går att campa 
på Siggeberg också, eller 
ställa sin husbil där. 
 Precis som  förra året, gör 

Klockaregården, med sina 
vackra bonadsmålningar, 

gemensam sak 
med kyrkan 
och har öppet 
dagligen un-
der säsong.
  Även i kyr-
kan finns en 
hel del se-
värdheter och 
spännande 
historia.
  – Och sedan 

kaffe med våffla, handla på 
loppis, köpa en glass, enkelt 
och billigt. Det ska vara gör-
ligt, vi är inte ute efter  vin-
ster, här bjuder vi hellre, 
slår Kristina fast.

ann-louise kjellner

Tillgängligt, roligt och billigt
håcksvik  Att hitta på kul saker i Håcksvik 
ska vara enkelt och billigt. Alla ska ha råd, 
även barnfamiljer med liten kassa.

Vi är inte ute 
efter vinster, vi 
bjuder hellre.

kristina bengtsson



Sommaröppet - juni, juli & augusti!

Onsdagar 17.00-19.00
Lördagar 14.00-17.00
Söndagar 14.00-17.00

Eller ring och boka!  
076-808 17 84, 070-696 85 19

Håcksvik, mer än du tror!
www.hacksvik.se

     

När du behöver skjuts...

HÅCKSVIKS TAXI
0325-520 29

Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KLOCKAREGÅRDEN
Mellan skolan och kyrkan med de unika 

bonadsmålningarna.

HÅCKSVIKS KYRKA
Guidade visningar, 

söndagar 6/7–17/8 kl. 14.30 och 15.30

ÖPPNA DAGLIGEN 21/7–10/8 kl. 14-17
Övrig tid ring: 

0325-521 95 • 0325-520 30 • 0325-520 31

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

Bemannad 13/7, 3/8, 10/8 kl. 13–16.
Övrig tid ring: 0325-520 30

OLOFSBYGGET
Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering 
Söndagar 29/6 – 17/8 kl. 14.30–17.00

METARTÄVLING!!!
Lördag 26 juli kl. 14-16 
Torstholmen (Påarps Gård)

Samling kl. 13.30. Metspö fi nns att hyra.
Pris: 50 kr (20 kr upp till 15 år)
SERVERING! 

Arr. Håcksviks Fiskeklubb i samarbete med Påarps-Gård

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

TRIVSELBYGDEN

Besök vår hemsida
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Håcksvik - byn där allt är möjligt

 När affären i Siggebergshuset 
lades ner, tog byalaget över 
fastigheten. 
  En stor permanent loppis, 
turistinformation och kaffeser-
vering gjorde att affären blev 
en än mer given träffpunkt.

Nästa nedläggning  drab-
bade skolan.
  – Det är ju jättetråkigt, säger 
Susanne Elofsson, en av de dri-
vande i ortens visionsgrupp.
  Men hon ser det inte som nå-
got dråpslag.
  – Nej, men vi måste se till att 
det finns verksamheter i loka-
lerna och att vi utnyttjar dem. 
Vem vet, vi kanske kan ha en 
egen, helt annan form av sko-
la där någon gång i framtiden? 
Kompetensen finns i byn.
  Nästan lite ironiskt, men 
mycket lämpligt, ökade barn-
antalet i Håcksvik samtidigt 
som skolan lades ner.
  – Vår förskola räckte inte till, 
utan fick flytta till skolan och 
med byalagets fixarverkstad 
där också, så används större 
delen av skolan.

Så var det  de outhyrda rad-
huslägenheterna.
  – Nu har byalaget tagit initi-
ativet till att starta ett aktiebo-
lag, där byborna är ägare, som 
köper in lägenheterna.
  Tanken är att hyra ut dem 
som i första hand seniorboen-
de, med service som snöskott-
ning och gräsklippning.
  – Sedan kan man köpa till 
mera service om man vill, till 
exempel fönsterputsning eller 
städning.
  Men riktigt i hamn med den 
affären är man inte ännu.
 Färdiga  är man däremot 
med den nya värmefläkten i 

Siggeberg, som betytt mycket 
för både kostnaderna och triv-
seln i huset.

Anslutningen av  fiberkabel 
har naturligtvis betytt mycket 
för både företag och privatper-
soner, när det gäller uppkopp-
ling till nätet.
  Nästan färdig är också röj-
ningen runt om i samhället.
  Kyrkekullen och Kärleks-
stigen är två av platserna.
  – På Kyrkekullen planerar vi 
också en grillplats, säger Anna-
Lena.
  Men varför den korta lil-
la promenadvägen kallas 
Kärleksstigen vet hon inte.
  – Den har alltid hetat så och 
var väl en plats för unga föräls-
kade för länge sedan.
  – Vi som bor här, vet ju var alla 
platser är, men vi är alldeles för 
dåliga på att berätta det, säger 
Susanne och slår fast att det mås-
te upp skyltar innan sommaren.
  Kanske en pusshållplats ut-
med kärleksstigen också?
 
Nu i vår  har man haft en myck-
et lyckad hälsomässa i den nya 
idrottshallen. Valborg firades 
sedvanligt vid Siggeberg, pre-
cis som nationaldagen också 
kommer att göra.
  I september blir det åter-
igen stor fest i dagarna tre. 
Kindaholmsfesten, som firas 
tillsammans med grannbyar-
na för tredje året.
  Och så hela härliga somma-
ren, när de får välkomna och ta 
hand om sina turister.
  – Det är bara att stanna vid 
Siggeberg, vi fixar det mesta, 
även en punka om olyckan va-
rit framme!

ann-louise kjellner Egna höns är senaste trenden i Håcksvik. - Fantastiskt roligt, 
tycker Kristina Bengtsson, som nyligen skaffat den här flocken.

visionärer. Några av många som håller Håcksvik igång, stående fr v Anna-Lena Johansson, Susanne Elofsson, My Bengtsson 
Hansen, sittande Kristina Bengtsson och Jeroen van Nijkerken.  Foto: viavinga

Fynda i Siggebergs loppis.

håckSVIk� Den nedlagda affären blev loppis, 
skolan blev fixarverkstad, tomma lägenheter 
köps av byborna - här vänds det negativa till nya 
möjligheter.



Kalvsjögården
RESTAURANG • VANDRARHEM 

KONFERENSANLÄGGNING
Restaurang  i härlig och rofylld lantlig miljö med fullständiga 

rättigheter.Vi erbjuder à la carte, smörgåsar, kaffe och bakverk. 
Här på Kalvsjögården kan ni avnjuta lunchen eller ta en fi ka på 

terrassen med utsikt över Kalvsjön.

På vandrarhemmet fi nns rum för uthyrning i 2–4 bäddsrum
till humana priser, totalt har vi 25 bäddar.

I konferenssalen kan vi ta emot grupper upp till cirka 50 personer.

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

Refillkort
BensinManuell chark

Butiksbakat

Viltkött från Kalvs Viltslakteri

Måndag–Fredag 10.00–18.00
Lördag 9.00–12.00
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 Efter den lilla krokiga skogs-
vägen, långt från motorvä-
gar, jäkt och brus, öppnar 
sig sig landskapet och sjön 
Fegen breder ut sitt blåa vat-
ten.
  Där, inbäddat i sommar-
grönskan, syns den gamla 
gula mangårdsbyggnaden, 
som nu är vandrarhem, och 
alldeles vid strandkanten lig-
ger Backa loges café. 

Backa loge  har funnits 
länge, men drivs sedan fyra 
år av Bengt-Åke Carlsson och 
Eva Allgulander.
  Ingen av dem har sina röt-
ter i Kalv, men har bygden i 
sina hjärtan.
  – Vi fastnade för Kalv redan 
för 20 år sedan och köpte en 
stuga här, säger Eva och låter 
höra en suck av välbehag när 
hon fortsätter:
  – Här kan man vara en hel 
sommar och inte längta nå-

gon annanstans.

Från mitten  av maj har de 
öppet på helgerna och från 
mitten av juni är Backa loge 
öppet dagligen.
  I serveringen 
finns både mat 
och kaffe. 
  – Allt vi ser-
verar är ”här-
lagat”, säger 
Bengt-Åke och 
framhåller gär-
na Evas goda 
nygräddade 
bullar och de 
populära vilt-
burgarna, med kött från 
Kalvs eget viltslakteri.
  Varje onsdag ordnas mu-
sikkvällar med varierande 
underhållning.
  – I år är vi särskilt stolta 
över att ha lyckats få hit Janne 
Schaffer, ler Bengt-Åke.
  I sommarens program 

finns också stå-upparen 
Peter Wahlbeck och en all-
deles egen variant av På spå-
ret, som i Backa loges tapp-
ning heter På banvallen.

Kanoter och båt  finns att 
hyra för den som vill utfors-
ka sjön Fegen närmare och 
området erbjuder också fina 
promenad- och vandrings-
stråk.
  – Om man är några styck-
en  ger jag gärna en guidad 

vandringstur. 
Den är upplagd 
som en tidsresa, 
där jag försöker 
visualisera hur 
det varit från 
istid till nutid, 
säger Eva som 
är utbildad na-
turupplevelse-
guide. 

  Vandrarhemmet, som är 
anslutet till STF, innehåller 
sju ljusa fräscha rum, gäst-
kök och stort allrum. Här 
kan man boka enstaka rum, 
eller hela vandrarhemmet 
om man är många. 

ann-louise kjellner vid fegens strand. Bengt-Åke Carlsson och Eva Allgulander välkomnar till Backa loge. 
  Foto: viavinga

Backa loge - platsen med många möjligheter
kalv� För den kaffesugne, för vandraren, 
fiskaren, naturälskaren, kanotisten, bar-
nen, musikentusiasten, brudparet - Backa 
loge med sitt vandrarhem har något för de 
allra flesta.

Flera av konserterna äger rum i Kalvs kyrka.  Foto: arkiv/viavinga

Kalvfestivalen  
- miljö för människor och musik

 I år tar festivalen sin början i 
Luciano Berios serie av kom-
positioner för soloinstru-
ment, Sequenza. Luciano 
Berio är en av de som bi-
dragit mest till att utvidga 
de traditionella instrumen-
tens uttrycksmöjligheter. 
Publiken  i Kalv får lyssna till 
verk för sopran, trombon, vi-
olin, klarinett och gitarr.
  
Att Kalvs kyrka  har en ny-
renoverad orgel, är förstås 
inget som gått arrangerande  

föreningen Kalvfestivalen 
förbi. Den framstående en-
semblen Gageego presente-
rar ett program i samarbete 
med Ulrike Heider, organist 
i Hagakyrkan i Göteborg.
  Under titeln Ny musik 
åt alla, låter duon Monica 
Danielsson och Per Sjögren 
alla intresserade i publi-
ken delta i musiken på ett  
lustfyllt och oprententiöst 
sätt.
  Bland programpunkter-
na finns också tolv trombo-

nister , vid Kalvsjöns strand. 
Där framför de Music for wil-
derness lake av R. Murray 
Schaefer. 
  – Lördag den 9 augusti 
kan man lyss-
na på den för-
sta delen i 
skymningen 
vid Kalvsjöns 
strand, krypa 
ner i en sov-
säck och vak-
na i gryningen 
på samma plats 
till den andra 
delen. Det blir 
en oförglömlig upplevelse, 
säger  festivalens konstnär-
lige ledare Max Käck.

Förutom  alla konserter, 
pågår under festivaldagar-
na också ett projektlabb, 

där ensembler, tonsättare 
och andra som jobbar med 
ny musik, får bedriva egna 
utvecklingsprojekt i sam-
verkan med andra män-

niskor i andra 
samhällsom-
råden.
  Det är allt-
så mycket som 
händer under 
dessa tre da-
gar och det är 
också hela tan-
ken. Att skapa 
ett forum där 
den nya konst-

musiken kan utvecklas och 
möta en ny publik i en unik 
blandning av naturupple-
velser i samverkan med ti-
digare ohörd musik.

ann-louise kjellner

kalv  Ända sedan 2004 har natursköna Kalv 
varit en internationell mötesplats för nuti-
da konstmusik och en plats där musiken för-
enas med både natur och människor. Årets 
Kalvfestival äger rum den 8-10 augusti.

Det blir en 
oförglömlig 
upplevelse.

max käck

... och inte 
längta någon 
annanstans.

eva allgulander



0325-511 42 • wastgota-plast@wastgota-plast.se
www.wastgota-plast.com

Vi tillverkar:

Påsar, slang, säckar och folie i polyeten

Välkomna önskar Eva och Bengt-Åke!
www.backaloge.se • 070-270 62 60, bengt.ake@backaloge.se

Vandrarhemmet öppet april–oktober för enskilda rum, hela huset kan hyras året om.

UPPLEV BACKA LOGE!

25/5 Mors dag – Kören Likören kommer och sjunger för MOR
Caféet öppet kl. 11.00, Likören börjar 14.30. 
Kaffe, tårta + entré  v 120:-, b 80:-. Lunch *, kaffe/tårta + entré v 190:-, b 120

29/5 Kristi himmelsfärd – Gökotta, friluftstgudstjänst kl. 8.00. 

6/6 Nationaldag – Nationaldags middag 
Middag + kaffe/tårta 140 :- *

20/6 Midsommarafton – Midsommarbuffé, dans kring stången
Sillbuffé + kaffe/tårta. Kl 12.00 à 190:- * (Stången reses kl. 14.30)

25/6 Musikkväll + buffé – Sophisticated ladies  
Jazz från svunna tider, musik som berör! Kl. 19.00. Entré + buffé 340:- *

2/7 Underhållning + buffé – Peter Wahlbeck ”står upp”
”Stand upp” är  berättarens konstform, inget är förutsägbart, kom o bli 
inspirerad! Kl. 19.00. Entré + buffé 340:- *

9/7 Musikkväll + buffé – Gunnar Carlberg
En skön blandning av klassiker. Kl. 19.00. Entré + buffé 340:- *
16/7 Underhållning + buffé – På spåret
”På banvallen” kör nu sitt 4:e år under ledning av Martin Carlsson och Peter 
Skantze. Bilda gärna lag om ca 4 personer. Kl. 19.00. Entré + buffé 340:- *

30/7 Musikkväll + buffé – Janne Schaffer
Med historier och minnen från sin karriär.  Kl. 19.00. Entré + buffé 440:- *
17/8  Auktion – Håcksviks ”Siggeberg loppis” 
Auktion kl. 14.00. Siggebergs tar emot objekt till auktionen, 070-696 85 19.

* BOKAS!

Öppet 11–18 dagligen.

Vi bakar och 
”kockar” i egen 

regi!

I hjärtat av naturreservatet hittar du förmodligen traktens gemytligaste 
strandnära café och vandrarhem. Här blir festen/sammankomsten 
något extra! Du kan även hyra kanot, vandra på våra leder eller varför inte 
bara ta ett skönt bad och en god bit mat i den vackra och tysta miljön?

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

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

Bergsprängning 
Bergborrning

Grävmaskinsarbeten

Kalv • 0325-511 55

0325-511 43, 076-846 72 44

Kalvs Viltslakteri HB

Slaktar och 
styckar vilt.
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 Pilgrimsleden började år 
2006, som ett eget projekt i 
Kindaholms församling.
  – Vi var fyra försam-
lingar i ett pastorat, Kalv, 
Mårdaklev, Håcksvik och 
Östra Frölunda, som gick 
samman till Kindaholms 
församling och tanken på 
en vandringsled mellan våra 
olika kyrkor väcktes, berät-
tar Martin Lindman i Kalv, 
medlem i arbetsgruppen 
och själv pilgrimsledare.
  Med 
stöd från 
Göteborgs 
stift kom ar-
betet igång.
  – Samman-
lagt är leden 
drygt 40 kilo-
meter. Vi frå-
gade aktivt 
alla markägare och har för-
sökt undvika allmänna vä-
gar.
  Sträckorna mellan de oli-
ka kyrkorna varierar från 
cirka fem kilometer till 15  
och naturen är skiftande.
  Utöver leden som för-
binder kyrkorna, finns ock-
så en led, som går från Kalv 
fram till gården Backa Övre 
och Backa loge vid Fegens 
strand.

Vandringslederna  kring 
Kalv erbjuder många möj-
ligheter. Från kortare turer 
på några timmar till längre 

vandringar i flera dagar.
  – Numera är flera entre-
prenörer involverade vad 
gäller mat och övernattning-
ar, som Kalvsjögården, Kalvs 
familjecamping och Backa 
loge här i Kalv,   Påarps gård 
i Håcksvik och  Lerbäcksbyn 
i Östra Frölunda. Christina 
Nyhage i Lerbäcksbyn är 
också vandringsledare, om 
man vill anlita en sådan, och 
hon leder även cirkeldans.
  Cirkeldan sen  är en en-

kel organise-
rad form av 
dans i grupp. 
Deltagarna 
rör sig som 
vandrare el-
ler i en cirkel 
och dansen 
blir ett sätt att 
kommunice-

ra det som inte kan uttryck-
as i ord.

Längs vissa  delar av le-
derna finns det även möj-
lighet att byta vandrandet 
mot paddling eller få skjuts 
med flotte.
  Med utgångspunkt i de 
markerade lederna, finns 
det alltså näst intill oänd-
liga möjligheter att skräd-
darsy  vandringen efter egna 
önskemål.
Martin  är också allmänlä-
kare och även ur den synvin-
keln, tycker han att pilgrims-
vandringen är intressant.

  – För mig är den ett sätt att 
arbeta med vår stressrelate-
rade ohälsa. Att vandra är 
en lugn fysisk aktivitet i na-
turens frihet, som gör gott 
för tanken. När vi arrangerar 
vandringar går vi ofta i tyst-
het, ibland med ett tema.
  Vandringen blir ett red-
skap för rehabilitering och lä-
kedom för hela människan, 
både ande, själ och kropp.
  Martin menar att vi över-
allt ser tecken till disharmo-
ni och obalans på individni-
vå såväl som i nära relationer 
och inom organisationer och 

företag.
  – Vi påverkas negativt av 
en livsstil som präglas av 
konsumism, ytlighet och 
rastlöshet, av högt uppdrivet 
tempo och av ”kronisk men-
tal överstimulering”.
  För Martin är vandring-
en inte en fysisk prestation, 
utan görs i pilgrimstakt.
  – Det är givetvis en fysisk 
aktivitet, men ingen där vi 
behöver prestera något. I 
våra pilgrimsvandringar 
brukar vi räkna med unge-
fär tre kilometer per timma.
 Information  om pilgrims-

leden och kontaktuppgifter 
finns på www.kindaholm.
se. Hos församlingarna kan 
man också köpa handboken 

Vandra tillsammans, med ut-
förlig information om leden 
och om att vandra.

ann-louise kjellner

Martin Lindman vid vandringsledens märkta ingång till Kalvs krona inte långt från Kalvs kyrka.  Foto: viavinga

På pilgrimsvandring i Kalv
kalv  Sedan flera år har Kalv och de an-
dra orterna i Kindaholms församling, en 
pilgrimsled som förbinder kyrkorna med 
varandra. Nu har flera samarbetspart-
ners tillkommit och leden ingår i Vandra 
i Sjuhärad.

Att vandra gör 
gott för tanken.

martin lindman

OL:s Mek. VerkstadOL:s Mek. Verkstad
Försäljning av bildäck samt rep. 

och underhåll av bilar och däck.

Vi fi nns i Kalv!
0325-513 00



– Nu fick vi veta på ett möte att 
den nya gång- och cykelvägen 
som ska anläggas i Mårdaklev 
gör att bilarna kommer att gå 
precis utanför kvarnen. Då hade 
det inte gått att ha kvar vår ute-
servering på framsidan av kvar-
nen, berättar Samuel Johansson.
 Efter mötet tog Samuel och 
Ute saken under omprövning. 
Kanske skulle de ändå ta över på 
Klef? 
 – Vi bestämde oss den 1 april, 
säger Ute Born.
 
Sedan dess  har paret haft fullt 
upp. De har rensat igenväxta ra-
batter, röjt och fixat inne på gäst-
giveriet, samt flyttat sin antik- 
och kuriosahandel från kvarnen 
till den passande miljön på Klef. 
De inreder även de fyra hotell-
rummen med antika möbler, för 
att atmosfären ska kännas som i 
gångna tider.
 Antik- och kuriosahandeln 
kommer att finnas på bottenvå-
ningen i hotellbyggnaden, och 
i det äldsta huset, som ligger  
mellan restaurangen och hotel-

let, kommer de att skapa ett mu-
seum.
 – Huset är från 1600-talet, och 
vi ska inreda det så man får ett in-
tryck av hur man levde på den ti-
den, säger Ute och Samuel.

Ute och Samuel  kommer att ha 
servering av  mat och fika, men 
vanlig husmanskost blir det inte.
 – Det finns redan tillräckligt 
med sådana restauranger runt 
omkring. Istället kommer vi att 
specialisera oss på grillat.
 Samuel har bott i Argentina i 
åtta år, där man grillar mycket, 
och Ute har jobbat på ett steak-
house i Tyskland, så erfarenhet 
har de. 
 – Vi har skaffat en helt ny la-
vastensgrill, som vi kör på el. Det 
gör att det inte uppstår några  gif-
tiga gaser, som det gör vid kol-
grillning.
 All mat och fika ska lagas från 
grunden. Några såser från påse 
blir det inte tal om, betonar Ute 
och Samuel.
 – När man har ett ställe som 
det här måste man bjuda på 

riktig mat!  

De kommer att  ha öppet un-
der sommarsäsongen, maj till 
september. I början håller de 
öppet under fredag till sön-
dag, men efter midsommar är 
planen att ha öppet alla dagar 
utom måndag. 
 –Vi fick väldigt mycket 
stammisar i kvarnen, vi hoppas 
de ska hitta hit också.
 Ute och Samuel tror att kom-
binationen av god mat, an-
tikhandel och museum kom-
mer att bli ett bra sätt att locka 
gäster, tillsammans med hem-
bygdsgårdens lanthandelsut-
ställning, som håller öppet un-
der sommaren,  och den vackra 
natur Mårdaklev har att erbjuda. 
 
– Det finns fina  strövområ-
den, och nu när golfbanan är 
borta är det området också väl-
digt fint att promenera i.
 Och stigar på den gamla golf-
banan fixar Samuel själv.
 – Jag kör åkgräsklippare över 
banan, mellan vårt hus och 
Klefs!
 Det är med viss sorg i hjärtat 
Ute och Samuel lämnar kvarnen 
efter tio år, men samtidigt ser de 
fram emot att driva Klefs.
 – Det är alltid roligt att börja 
med något nytt!  

Katarina johansson
Nu hissar Ute Born och Samuel Johansson flaggan på Klefs gästgiveri, där de  kommer att 
driva matservering, hotell och antik- och kuriosahandel.   Foto: Katarina Johansson

Mårdaklev� De har blivit tillfrågade flera gånger 
tidigare om de ville ta över Klefs Gästgiveri, men 
tackat nej. Den här gången blev det ett ja från Ute 
Born och Samuel Johansson, som tidigare drivit 
kafé och antikhandel i Mårdaklevs kvarn.  

Ute och Samuel är nya krögare på Klefs
tidningTrivselbygden 201424 Mårdaklev
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Anders och Tobias hjälper dig med: 
•   Finansiering / kredit
•   Placering / skogskonto
•   Generationsskiftesfrågor
•   Inför försäljning
•   Deklaration / skattefrågor

Välkommen att kontakta oss. 
Anders Trulsson   0325-327 06
Tobias Johansson  0325-327 05
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Mårdaklevs 
klipp- och hälsostuga 
F R I S Ö R E N  F Ö R  H E L A FA M I L J E N 

Dropp in tisdagar och torsdagar mellan kl 10-14
Öv. tid ring 0325-509 10, 0706-500 450 • www.lifeandbody.se

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB

070-671 62 24

Välkommen till 
Klev, Mårdaklev

Hembygdsgårdens/Lanthandelns 
öppettider:

Söndagar 25/5–10/8 kl. 14–17 
Lördagar 5/7–2/8 kl. 14–17
Vi visar gärna även andra tider 
efter ö.k. på tel. 0325-500 88.
MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

Hembygdsgård • Museilanthandel 
Trädgård • Promenadstigar

    
älk

ommen till

Klefs Gästgiveri i Mårdaklev

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

Restaurang & boende i pittoresk miljö
Vi serverar allt från kaffe, smörgås, våffla, 

vällagad husmanskost (vardagar) till a la carte.
Vi har fullständiga rättigheter. samt 

övernattningsmöjligheter.
Byggnaderna är från 1700-1800 talet.

Tel 0325-50025, www.klefsgastgiveri.se

Loppis & gårdsbutik

V

Välkomna till Klefs gästgiveri!
Svenljungas stolthet med anor från 1600-talet. 

Njut av en god grillad stek i vår restaurang eller ta en 
fi ka i vårt mysiga café. Vi har kaffe, våffl or, paj och glass. 
Endast färska råvaror. Vi erbjuder även antikviteter i 

spännande antik miljö. Glöm inte att titta på vårt lilla 
museum, det är en upplevelse!

Välkommen att hyra rum för övernattning eller beställa bord. 
0325-500 25 • www.klevsgastgiveri.n.nu
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I gott sällskap. Displaykartonger hör till en av tryckeriet stora produkter – som till Hela Sverige bakar, till exempel. Nästa år fi-
rar Mikael Alenäs företag Alenäs Skylt & Lack AB 20 årsjubileum .  Foto: tina hjorth svensson

Kreativa rötter. Mikaels far och farbror textade lastbilar på fem-
tiotalet.

Peter Ahlsén i trycktagen.

Hemmakvälls nya inredning. De gula gavlarna kommer från 
Alenäs Skylt & Lack.   Foto: privat

 Nästa år firar Mikael Alenäs 
20 år som aktiebolagsin-
nehavare. Något annat har 
egentligen aldrig varit ak-
tuellt. I Mikaels släkt är 
man entreprenör. Gärna 
inom någonting kreativt. 
  – Farfars far var smed och 
mekaniker. Farfars bröder 
startade snickeri. Pappa 
har egen verkstad och har 
sysslat med att texta lastbi-
lar tillsammans med min 
farbror, min kusin Peter 

sysslar med tidningslay-
out och en annan släkting 
blev tv-handlare.
  För Mikaels del star-
tade det i början av nit-
tiotalet när han jobbade 
hos en cykelhjälmstillver-
kare. Då köpte han ett li-
tet tryckeri för att kunna 
trycka på cykelhjälmar-
na. Cykelhjälmsföretaget 
gick emellertid i putten 
och Mikael tänkte att han 
väl kunde börja trycka lite 

skyltar och dekaler. På den 
vägen är det.
  – Jag hade lite tur och fick 
in en stor och bra kund gan-
ska snabbt, berättar han.

I början var  det screen-
tryck som gällde. Men 
2004 investerade Mikael 
i en Seico SII Colorprinter 
och första steget mot den 
digitala tryckvärlden var 
taget. Den maskinen har 
sedermera fått sällskap av 
flera och 2006 var pappas 
verkstad i korsningen mitt i 
Mårdaklev alltför liten.
  – Jag hade börjat hyra in 
mig i här på Bäckavägen 
och flyttat hit undan för 

undan. Men då var han som 
ägde lokalerna intresserad 
av att sälja, så jag köpte fast-
igheten.
  Mikael och 
hans två an-
ställda, Peter 
Ahlsén och Igors 
Smilga tryck-
er det mesta: 
skyltar, presen-
treklam, deka-
ler, fordonsde-
kor, displayställ 
och -kartonger 
och på det mesta (för det 
mesta i plast) – plastkort, 
kundvagnspolletter, kyl-
skåpsmagneter, isskrapor, 
mäklarskyltar, bokmärkes-

magneter, godisaskar och 
you name it.
  – Idag fick vi en order 
på 5 000 nycklar till ett 

nytt hotell i 
Tromsö, be-
rättar Mikael.
  Ofta är det 
snabba leve-
ranstider och 
det fungerar 
för det mesta. 
Än så länge 
fungerar lo-
gistiken och 

lastbilarna kör dagliga tu-
rer till och från Mårdaklev. 
Många kunder finns inom 
profilreklamen, där ligger 
Alenäsprodukterna med 

i företagens kataloger, så 
orderna trillar in alltefter-
som. 
  – Och här har vi en ny pro-
dukt.
  Mikael håller upp en li-
ten plastpryl. Vad det är 
får han dock inte avslöja. 
Produkten är inte lanserad 
än, men den kan bli en stor-
säljare. Vem vet vad som 
väntar i framtiden? 
  – Det är bara att tugga på, 
säger Mikael lugnt och går 
ut i tryckeriet för att se till 
en av maskinerna som varit 
lite bångstyrig.

Tina hjorTh SvenSSon

Mikael trycker på det mesta
mårdaklev� Butikskedjan Hemmakväll 
bygger om sina butiker. Gavlarna till film-
ställen produceras av... Alenäs Skylt & Lack i 
Mårdaklev.

Farfars far var 
smed och 
mekaniker.

Mikael alenäs

Trivselbygden

EN bra biT av  
västErgötlaNd



Smålandsstaket
Från 160:-/kvm

Finns även med vidjor

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

Falkenbergsvägen 30, ÖSTRA FRÖLUNDA · 0325-303 76
Öppet: vardag 14–18 • Lördagar 9–12

Är ditt hus rustat 
för det nya klimatet?

Täcklasyr
10 liter

Oljefärg V
10 liter

Utegrund
10 liter. Rek. pris 2.015:-

1.310:-

Sommar-
priser

Kom in till din Flügger färgbutik och få veta mer om Flügger* Wood Tex 
och det nya Flügger Extreme Weather Technology (EWT) System.

 – Att få ha företaget här är en 
sådan lyx så det är inte klokt! 
säger Helén när hon får frå-
gan om det verkligen funge-
rar att driva företag mitt ute 
på vischan.
  – Vi är ganska ofta i 
Göteborg och när vi sitter där 
i bilköerna, vilket slöseri med 
tid! Här är lugnt och tyst, det 
tar tio minuter till förskolan. 
Visst blir det en del körning 
när man ska handla, men 
man lär sig planera.
  Fast hon har full förståelse 
för frågan.
  – Vi tyckte nog också att 
det här var mitt i ingenstans, 
när vi först kom hit. Men när 
vi tänkte efter, det är ju mitt 
i navet, med nära till Borås, 
Göteborg och kusten. Och 
drygt tre mil till Ullared, bara 
det, alla vet var vi finns!
  Inte heller landsbygdens 

gissel med dålig mobil täck-
ning, känner hon igen.
  – Inte alls, vi har fiberan-
slutning, 100 megabit, fan-
tastiskt. Det var en förutsätt-
ning för att flytta hit.

Heléns företag , som hon 
drivit sedan 2008,  arbetar 
med utbildning och konsul-
tation inom ledarskap, or-
ganisationsutveckling och 
personalutveckling och där 
maken Anders är anställd.
  – Vi vill få människor att 
jobba lustfyllt och effek-
tivt, få företag att växa lyck-
ligt och vi skräddarsyr varje 
uppdrag.
  Tanken är att Björkhalla 
gård i framtiden ska vara 
en del av verksamheten och 
Helén berättar engagerat om 
framtidsplanerna.
  – Vi ska kunna ta emot 

människor här och få dem 
att må bra. Starta en grön re-
habilitering. 
  Det vore nästan hyckleri att 
ha ett kontor i storstan, tyck-
er Helén.
  – Vi vill leva som vi lär och 
därför utgår vi härifrån. 

Både som  företagare och 
privatperson är Helén enga-
gerad i flera nätverk. 
   – När vi flyttade hit blev 
jag invald i byalagets styrel-
se och vi har också ett nätverk 
vi kallar Chef i Kind. Det är ett 
otroligt driv bland företagar-
na här och det finns en vilja 
att få livet på landet att funka. 
Jätteroligt och inspirerande 
att det finns den här glöden!
  Helén ler med hela an-
siktet när hon pratar om li-
vet i Östra Frölunda och på 
Björkhalla gård, med famil-
jen och djuren.
  – Tänk att mocka skit och 
ta hand om djuren, gräva 
och röja, sen in och duscha, 
på med högklackat och åka 
på kundbesök. Kontrasten, 
jag älskar det! 

ann-louise kjellner

företagare på landet. Helén Jansson trivs som företagare på landsbygden.  Foto: viavinga

Vischan - perfekt läge för företag
östra frölunda� För drygt ett år sedan 
flyttade Helén Jansson, tillsammans med sin 
man Anders Gustafsson, sonen Charlie och 
sitt företag Intuagera, till gården Björkhalla 
utanför Östra Frölunda. En flytt hon inte för 
en dag ångrat.

 Göingeflickorna, Carli 
Tornehave, Britt Dammberg, 
Arne Lamberth, Thory 
Bernhards, Lill-Babs - ja, 
storheterna är många som 
framträtt på festplatsen un-
der dess storhetstid.
  Själva festplatsen anlades 
redan för 110 år sedan.  Men 
det var när dansbanan bygg-
des år 1950, som de stora ar-
tisterna kom.
  – Ja, dansbanan bygg-
des 1950 och 1951 blev den 
rikskändis, skrockar Bengt-
Göran Hansson, som i 
många år varit med och 
skött festplatsen.
  – Då svämmade Ätran 
över och höll på att ta hela 
dansbanan med sig, innan 
vi lyckades förtöja den. När 
ån svämmar över, då ström-
mar det ordentligt.
  Och så sent som förra året 
fick man skura dansgolvet 

rent från lera innan det kun-
de tas ibruk för sommaren.

Alla som  vuxit upp i Hid 
och Östra Frölunda har sina 
minnen från 
festplatsen 
och även om 
det inte längre 
kommer några 
stora kändisar, 
betyder plat-
sen mycket.
  – Den bety-
der att vi har 
ett ställe att 
samlas på, ett 
otroligt vack-
ert ställe, säger Joakim 
Gustafsson, som likt Bengt-
Göran ingår i skötselgrup-
pen.
  Bara att förvalta den är en 
glädje, tycker Joakim.
  – Det gör att vi som bor 
här runt omkring träffas, vi 

gör något tillsammans och 
kan språkas vid en stund.

Rent formellt  är det bya-
laget som svarar för festplat-
sen och som också då och då 
ordnar festligheter för trak-
tens boende.
  Men mest används plat-
sen för privata fester, det kan 
vara  bröllop, födelsedagar, 

kräftfester eller 
midsommarfi-
rande.
  Vid större 
fester hyrs bord 
och stolar från 
Medborgar-
huset i Östra 
Frölunda.
  – Det är också 
ganska många, 
fler än man 
tror, som hittar 

hit med sin picknick-korg, 
säger Joakim. Det händer 
ganska ofta när vi är här 
och jobbar, att det kommer 
besökande som inte är här-
ifrån.

ann-louise kjellner

ideella krafter. Övre bilden: Några av dem som med glädje vårdar Hids festplats, fr v Kent 
Andersson, Johan Hidendahl, Per Schyllerström med hunden Prisma, Joakim Gustafsson, Sören Thorén 
och Bengt-Göran Hansson.
Nedre bilden: Den lummiga festplatsen, där dansbanan stängs i väntan på nästa fest  Foto: viavinga

Hids festplats – en oas
hid� Festplatsen i Hid är inte helt lätt för den 
oinvigde att hitta, där den ligger i sänkan, 
helt omgiven av Ätran, men en oas för den 
som gör sig besväret.

tidningtrivselbygden 201426 Östra Frölunda

Festplatsen 
betyder att vi 
har ett ställe 
att samlas på

joakim gustafsson



PRISER: 1:a 12.000:- · 2:a 11.000:-
3:a 10.000:- · 4:a 9.000:- · 5:a 8.000:-

TÄVLING FÖR 
SUPPORTRAR!
I pausen mellan matcherna 
har vi tävling för supportrar,  
4 st uttagna från 
vardera förening.
Kl. 12.15 tävlar 10 fi nalister om 
priserna 2.000:-,1.500:-,1.000:-  
och 7x500:- som tillfaller 
respektive förening.

MJÖBÄCKS SPARBANKS
FOTBOLLSTURNERING

Deltagande lag BK Viljan/IF Älvéna, 
Kindaholms FF,  Högvads BK, 

Torestorp/Älekulla FF och Öxabäcks IF.

TID LAG  PLAN

9.30 Kindaholms FF (1 stra� ) – Torestorp/Älekulla FF A
 Öxabäck IF – BK Viljan/IF Älvéna B

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

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

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

12.40 Kindaholms FF – BK Viljan/ IF Älvéna A
 Högvads BK (1 stra� ) – Torestorp/Älekulla FF B

Kiosken är öppen under hela turneringen!

Gratis entré - välkomna!
Östra Frölunda IF i samarbete med

Matchtid 30 min. 1 stra�  för varje 
lägre division. Vid lika poäng, 
målskillnad. Vid lika: 3 stra� ar 
därefter 1 och 1 stra� .

Lördag 2 augusti 2014 
Hagavallen, Ö Frölunda 

MJÖBÄCKS SPARBANK 110 ÅR 
 – höjd prissumma i år!

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

frolundaror@telia.com •  www.frolundaror.se

VI TILLVERKAR 
LASTPALLAR

Allt efter kundens specifikationer!

Specialemballage · Engångspallar 
Halvpallar

www.ostrafrolundapall.se
Tel. 0325 - 300 50 · Fax 0325 - 305 95

Pallindustri AB

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

20
14

512 63, Östra Frölunda

Livet är underbart och sommaren är skön! Kom och 
hälsa på trollsvampar och älgar, se vår nya trankeramik, 
eller ta en promenad i historie- och fi gurträdgården runt 
huset på Ulfshed. Anmäl dig gärna till en av sommarens 
populära keramikkurser. Se mer info på www.ulfshed.se

Östra Frölunda
Skogstransporter

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

Mikael Berg
0325-303 00, 070-213 05 55
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från affär till kök. Andreas Björklund visar det blivande köket med matplats. 
  Foto: viavinga

Specialdesignad trappa som leder 
ända upp till tredje våning.

Affärshuset sett från gatan.

 Lanthandeln, som funnits 
sedan 1920-talet, lades ner 
1986. Men huset i övrigt har 
varit bebott tills för ett år se-
dan.
  – Jag har alltid gillat hu-
set och Caroline blev också 
helt såld. Här ville vi bo, sä-
ger Andreas.
   Då bodde  de i villa. Den 
såldes och nu bor de tills vi-
dare i en lägenhet. För det är 
ett omfattande projekt de ta-
git sig an och Andreas gör det 
mesta arbetet själv.
  – Hade vi riktigt förstått 
vidden av det, är jag inte sä-
ker på att vi köpt det. Men nu 
är vi här och samtidigt är det 
fantastiskt roligt, särskilt nu 

när vi börjar se hur vårt nya 
hem växer fram.

Från vägen  ser huset inte 
så stort ut, men är byggt i vin-
kel inåt gården och i tre vå-
ningar.
  – Total yta är nog mellan 
600 och 700 kvadratmeter, så 
vi har inte behövt spara på ut-
rymmena när vi planerat, sä-
ger Andreas och berättar att 
han nog inte heller trott att 
det var så stort.
  – Det var så igenvuxet runt 
omkring att storleken inte 
riktigt syntes.
  Vi har kommit in i stora 
hallen. Mittenpartiet är öp-
pet ända upp i nocken på 

tredje våning, med en impo-
nerande öppen trappa.
  – Den är ritad och byggd 
av Snickeri AB Special i 
Holsljunga och vi är väldigt 
nöjda med den.

De flesta  väggarna är på 
plats och rummen kan anas.
  – Ingen av oss var väl några 
byggnadsvårdare, men efter-
hand har vi mer och mer snö-
at in på att bevara det gam-
la och göra det nya i gammal 
stil.
  I det gamla köket på an-
dra våning kommer de gam-
la rundade skåpen att få vara 
kvar och järnspisen flyttas till 
det nya köket.
  – Här inne ska bli lekrum, 
säger Andreas och den för-
ste att ta rummet i bruk är 
inte långt borta. Andreas 
och Caroline väntar sitt för-

sta barn alldeles i dagarna.

Från början  var det kanske 
inte heller tänkt att de skul-
le ta sig an hela huset på en 
gång.
  – Men när vi väl började, 
blev det så. Allt hängde ihop.
  Och hur är det med kost-
naden?
  – Under förutsättning att 
man kan göra väldigt myck-
et själv, blir det betydligt bil-
ligare än att bygga nytt, men 
om vi skulle lejt bort arbetet, 
nej, det hade inte varit möj-
ligt.
  Och när blir det inflytt-
ning?
  Andreas brister ut i ett gott 
skratt.
  – Det törs jag inte ha någon 
uppfattning om!

ann-louise kjellner

Gamla affären blir bostad
ösTra frölunda� När den gamla lanthan-
deln mitt i byn blev till salu, slog Andreas 
och Caroline Björklund till. 

I golven finns ingjutna värmeslingor. Här golvet i hallen.
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– På det viset kan vi använda 
stationerna vi skapar mer än 
en gång per år, säger gänget 
bakom Rotekampen.
 Gruppen består av Hans-
Ulric  och Ann-Katrin 
Göransson, Marie och Micael 
Segelöv, samt Claes och Jill 
Bengtsson. De båda först-
nämnda paren var med och 
startade upp Rotekampen 
år 2001, medan Claes och Jill 
kom med för fyra år sedan.
 I år ordnas tävlingen för 
fjortonde gången, och som 
alltid är det sis-
ta lördagen i 
augusti som 
gäller, i år är 
datumet den 
30 augusti. Och 
Älekullaborna 
går man ur huse 
för att delta i 
tävlingen, eller 
medverka som 
funktionärer.
  
Förra året deltog  44 lag 
med cirka tio personer i var-
je, och 50 funktionärer, vil-
ket gör sammanlagt nära 
500 personer. En impone-
rande siffra  med tanke på 
att Älekulla har knappa 350 
invånare.
 – Det är något av en hem-
vändardag, många utflyttade 
Älekullabor kommer hem för 
att vara med.
 För att ro iland evene-
manget krävs militärisk dis-
ciplin, säger arrangörerna.
 – Vi skriver ut tider för de 
olika stationerna på startkor-
ten, kommer de inte i tid får 
de noll poäng – men de kom-
mer i tid!
 
Stationerna förnyas  varje 
år, och arrangörerna  har som 
mål att det ska finnas grenar 
som passar alla mellan åtta 
och 80 år.
 – Vi försöker ha någor-
lunda lika delar kropp och 
knopp – alltså både fysiska 
grenar och hjärngympa som 
memory, musikquiz och geo-
grafi.
 Några favoritgrenar ge-
nom åren har varit ”Lyft-

kranen”, där man med hjälp 
av fyra taljor ska bygga ihop 
en pyramid, samt ”Robin 
Hood”, där man ska frakta 
”puttekulor” över ån med 
hjälp av en cykel, ett rep och 
en socka.
 – Vatten är alltid kul!
 Förra året ordnade man en 
klassikeromgång, med po-
pulära grenar från gångna år.
 – Vi trodde vi skulle slippa 
jobb då. Men vi hade börjat 
med dubbel start några år ti-
digare, där hälften av lagen 

går medsols 
och andra hälf-
ten motsols. 
Det innebar att 
vi måste ha två 
av varje station, 
och de stationer 
som var äldre 
var vi tvungna 
att göra dubb-
letter på.
 Den dubbla 

starten gör att lagen möts un-
der vägen, så man får chans 
att träffa fler bekanta under 
tävlingen, något som varit 
mycket uppskattat.
 
Överskottet från  dagen 
går oavkortat till bygdens 
lanthandel, Älekulla Livs. 
Det har blivit en bra slant ge-
nom åren, något som gör att 
arrangörerna känner att ar-
betet de lägger ner ger myck-
et tillbaka.
 – Vi vill ju gärna ha kvar 
vår affär!
 Gruppen åker som nämnts 
även ut med Rotekampen på 
olika evenemang.
 – Mest har det varit före-
tagsevent, och som längst 
har vi varit i Jönköping.
 Om man är intresserad att 
boka en egen Rotekamp bör 
man vara cirka 20-30 perso-
ner.
 – Idealet är åtta till tio per-
soner i varje lag, men vi kan 
anpassa det när vi åker ut 
med evenemanget!

Katarina Johansson

FOtNOt:  Man kan anmäla 
sig till årets Rotekamp från 
den 1 juni.

ArrAngörer. Gänget bakom Rotekampen vid Älekulla livs, dit allt överskott från rotekampen går. Sittande: Marie Segelöv, Jill 
Bengtsson och Ann-Katrin Göransson. Stående: Claes Bengtsson, Hans-Ulric Göransson och Micael Segelöv.  
  Foto: Katarina Johansson

Laget ”Låt oss hålla på” från Älekulla har vunnit Rotekampen 
tre år i rad.  Foto:UlriKa svensson

Att stapla drickabackar på höjden är en av favoriterna bland  tävlingsgrenarna.   Foto: UlriKa svensson

Rotekampen – ett lyckat koncept
Älekulla� Sista lördagen i augusti går 
Älekullaborna man ur huse för den populä-
ra Rotekampen. Man kan även beställa sin 
egen Rotekamp, arrangörerna tar med sig 
konceptet ut på allt från företagsevenemang 
till möhippor och svensexor.

Rotekampen innefattar både hjärngympa...  Foto:UlriKa svensson ... och mer fysiska grenar. – Vatten är alltid kul, säger arrangö-
rerna.   Foto: UlriKa svensson

Vi vill ju  
gärna ha kvar 

vår affär!
ArrAngörernA
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Älekulla� I ett oanvänt 
omklädningsrum vid fot-
bollsplanen håller ett gym 
på att växa fram.

– Hittills har vi köpt in två 
spinningcyklar, vi ska också 
köpa ett kom-
bigym och en 
crosstrainer. 
Och så har vi 
pratat lite om 
ett löpband, 
berättar Eva-
Marie Svensson 
och Solbritt 
Johansson i 
gymkommit-
tén.
 I kommit-
tén, som är ett 
samarbete mellan byalaget 
och Älekulla IF, ingår även 
Gunnar Nordgren och Sara 
Höglund. 
 Gymmet bekostas delvis av 
byalaget, med pengar de fått 

in på olika aktiviteter. 
 – Vi har också fått bidrag 
från kommunen och Spar-
banks stiftelsen Sju hä rad.
 
För att kunna  träna i gym-
met måste man vara medlem 

i Älekulla IF, 
därefter är själ-
va tränandet 
gratis. De som 
tränar kommer 
också att ha till-
gång till du-
schar och toa-
letter i rummet 
intill. 
Nu ska de gam-
la krokarna och 
bänkarna bort 
från det tidigare 

omklädningsrummet, en ny 
matta ska läggas in, och för-
hoppningen är att gymmet 
ska stå klart någon gång un-
der hösten.

Katarina johansson

Eva-Marie Svensson och Solbritt Johansson i gymkommittén provar 
de nyinköpta spinningcyklarna i det blivande gymmet.
  Foto: Katarina Johansson

Nu ska Älekulla 
få ett gym

– Det var stort behov, det var 
nog på 1980-talet bygdegår-
den senast målades om in-
vändigt, säger Lasse Svensson 
i styrelsen för Älekulla bygde-
gårdsförening .
 Tidigare var väggarna gul-
målade under bröstpanelen, 
och tapeten var ”ölstänks-
mönstrad”, som Frida Jönsson 
i styrelsen målande beskriver 
det. Nu har väggarna målats 
vita, med sobert gråmönstra-
de tapeter över bröstpanelen.
 – Det har blivit en helt an-
nan lokal, säger förening-
ens ordförande Hans-Ulric 
Göransson.
 
Bygdegårds före ningen  
fick bidrag till målning-
en, och anlitade det loka-
la företaget Snyggs måle-
ri, som drivs av Gunnemar 
Niklasson.
 – Vi sa att han fick måla så 
länge pengarna räcker till, och 
det räckte längre än vi trodde.
 Troligen har Gunnemar va-
rit extra snäll vid prissättning-
en, säger styrelsen.
 – Han har lovat att ta hallen 
med när han får tid!
 Bygdegården har 4H och 
vävstugan som fasta hyresgäs-
ter. Den hyrs ut till olika fester 
och evenemang, och styrelsen 
ordnar även egna aktiviteter.
 – Vi är väl inte världens drif-
tigaste förening, men vi bru-

kar ordna fem-sex evenemang 
per år, som pubquiz och tom-
tepromenad, säger Hans-
Ulric.
 
Bygdegården är  byggd 
1944, och blir alltså 70 år i år. 
Den senaste ombyggnatio-
nen gjordes under vintern 
1998-99. Då fick bygdegår-
den ett modernt och prak-
tiskt kök, samt en ny värme- 
och ventilationsanläggning. 
Förra året målade styrelsen, 
med hjälp av anhöriga, om 
huset utvändigt, så nu är den 
som ny både ute och inne. 
 Även på inventariesi-
dan har det skett nyförvärv. 
Bygdegårds föreningen har 
fått ett biljardbord, som 
med ett lock även fungerar 
som serveringsbord. Locket 
är  tillverkat av styrelsemed-
lemmen Eva Noacks sambo, 
Lars-Arne Arvidsson, som 
även gjort en fin bardisk til 
bygdegården. 
 Nu känner sig styrelsemed-
lemmarna nöjda med reno-
verandet för den här gången.
 – Nu försöker vi hålla oss fly-
tande ett tag, säger Lasse.
 Men ekonomin är god, trots 
all renovering. 
 –  En sak som tål att nämnas 
är att vi inte har några banklån 
i föreningen, säger Hans-Ulric.

Katarina johansson 

fräscht. Från vänster Anders Jönsson, Eva Noack, Lasse Svensson, Frida Jönsson med dottern Maj, samt Hans-Ulric Göransson i 
styrelsen för Älekulla bygdegårdsförening, som nu kan glädjas åt en nyrenoverad bygdegård.   Foto: Katarina Johansson

I fjol målades bygdegården om av styrelsen med hjälp av anhö-
riga.

Serveringsluckan mellan  köket och salen har funnits med sedan 
bygdegården byggdes 1944, men tapeter och målning är nytt.

70-årig bygdegård är som ny igen
Älekulla� Förra året målades Älekulla byg-
degård om utvändigt. I år var det insidans 
tur att få en uppfräschning.

Vi ska köpa 
ett kombigym 

och en  
crosstrainer.

Eva-MariE SvEnSSon och 
Solbritt JohanSSon
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 – Jag har bara en dotter, men 
hon har i sin tur sju barn. Sist 
var de alla med i föreställ
ningen utom den yngsta, be
rättar Jonas Jonasson.
 Dessutom medverkar  
Jonas bror, ena barnbarnets 
fru samt barnbarnens far
bror i före
ställningen. 
Endast två av 
de medver
kande kom
mer utifrån.
 
Jonas spe
lar  saxofon 
och klari
nett, och  har 
spelat i oli
ka orkestrar 
under hela 
sitt vuxna 
liv. I tur och 
ordning Leif 
Arnes or
kester, Tage 
Eriksson trio, 
Olle Ståhls 
orkester, Hans Anders or
kester och till sist Leif Arnes 
igen. Välbekanta namn för 
många dansanta läsare. 

 – Jag har varit runt i hela 
Västsverige och spelat!  I 
början var det en del av vår 
försörjning, när jag och min 
fru var nygifta. 
 Det har blivit många min
nesvärda stunder genom 
åren. Leif Arnes orkester låg 

till exempel 
länge etta på 
Sjuhärads
toppen, med 
”Spanish 
Eyes” år 1994, 
och Tage 
Eriksson trio 
medverka
de i filmen 
”Hemkom
s ten” med 
Stina Ekblad, 
som spelades 
in i Fritsla 
och visades 
på tv cirka 
1980.
 – De ville 
ha med ett 
lokalt gäng, 

vi syns väl nå
gon minut i filmen.
 
Under hela sitt  yrkesliv 

har Jonas jobbat som eko
nom vid sidan av musiken. 
År 1987 startade han företa
get Svansjö företagstjänst, 
som han fortfarande driver, 
trots att pensionsåldern är 
passerad sedan ett antal år 
tillbaka.
 – Det är ju det jag lever för, 
företaget och musiken!
 Jonas har  även utmärkt sig 
inom idrottens värld,med 
tre SMguld i fotboll. Han 
var nämligen lagledare för 
Öxabäcks framgångsrika 
damlag mellan 1970 och 
1975.
 – Det var en rolig tid, vi 
fick åka till både England, 
Tyskland och Holland! 
 
Nostalgifö re ställnin g
ar  na  började han med år 
2012. 
 – Jag fick idén när jag 
var och lyssnade på Östra 
Frölundas nostalgikvällar.
 (Jonas spelar för övrigt 
ihop med Bengt Berg från 
Östra Frölundas nostal
gikvällar, i sommarbandet 
”Olofsbo beach gubbs”.) 
 Med välkända låtar, och 

egenhändigt skrivna sket
cher lockas en storpublik till 
den enda föreställning som 
ges av Nostalgikväll.
 – Förra gången var det 
upptingat fem veckor inn
an vi skulle spela!
 Eftersom några av barn
barnen bor på annan ort 
finns det inte utrymme att 
spela fler föreställning
ar, även om man nog kun
nat fylla bygdegården flera 
gånger om. 
 Nästa nostalgikväll plane
ras den 22 november. Men 
det gäller som sagt att vara 
ute i god tid om man ska 
kunna få en plats!

Katarina johansson 

 Nostalgikvällarna med underhållning, middag och dans är uppskattade och brukar bli fullbokade 
långt i förväg.  Foto: Sigge bengtSSon

Jonas ordnar en riktig 
familjeföreställning
Öxabäck� Musiken har varit en röd tråd genom livet för  Jonas 
Jonasson, och han har turnerat med flera olika orkestrar. Nu anord
nar han uppskattade nostalgikvällar  i Öxabäcks bygdegård, där han 
får hjälp av stora delar av sin musikaliska familj.

Jonas Jonasson och Bengt 
Arvidsson i en sketch om rot- 
och rutavdrag.  Jonas skriver 
själv de flesta av sketcherna.

Öxabäck  Teskedar, gaff
lar och tårtspadar blir till 
halsband, örhängen och 
ringar hos silversmeden 
Lisa Lundberg  på Lej:s 
smycken.
 – Redan på 1960talet gick 
jag en silversmideskurs i 
Örby, berättar Lisa Lundberg.
 – Vi fick börja med koppar, 
och sedan tenn innan vi fick 
gå upp till silver!
 För cirka tio år sedan fick 
Lisa, som då bodde i Horred, 
höra talas om en dam på or
ten som ordnade en kurs i att 
göra smycken av bestick.
 – Där började det, jag blev 

nyfiken och gick kursen.
 Lisa fann att detta var nå
got som passade henne, 
och startade företaget Lej:s 
smycken 2012 när hon flytta
de till Öxabäck från Horred. 
 

Materialet till  smyckena 
hittar hon på loppmarkna
der och i second handbuti
ker. Vackra gamla bestick, 
fantasi och hantverksskick
lighet resulterar i personligt 
utformade smycken.
 – Jag smider både i silver 
och nysilver. Nysilverbestick 
är lättare att hitta, men det 
är mycket hårdare att jobba 

med än rent silver.
 Halsband och örhängen 
har Lisa tillverkat hela tiden, 
men nu på senare tid har hon 
även börjat göra ringar av te
skedar .
 – Ringar var något kunder
na frågade mycket efter.
 Även om ringarna är popu
lära är det de enkla halssmyck
ena, som består av ett dekora
tivt hamrat skedblad, som är 
den riktiga storsäljaren.
 – Men det varierar väldigt 
mycket vad folk är ute efter.

Lisa säljer  sina smycken på 
Victorins i Kinna, och fram 

till 30 juni även på Slöjdhuset 
i Svenljunga.
 – Man får gärna komma hit 
hem  också, men då får man 
ringa innan.
  Lisa är även ute en del 
på marknader och  mäss
sor, och nu närmast 
kommer hon att delta i 
Konsthantverksrundan i 
Mark 2631 juli, tillsammans 
med  sin make, naturfotogra
fen Tom my Lundberg.
  – Man måste ju åka ut och 
visa sig, så folk vet att man 
finns!

Katarina johansson 
Silversmeden Lisa Lundberg, Lej:s smycken, med ett axplock av 
sina verk.  Foto: Katarina JohanSSon

Lisa ger nytt liv åt gamla bestick

Förra gången 
var det upp-
tingat fem 

veckor innan.
Jonas Jonasson

Nostalgikvällarna
Medverkande:  
Jonas Jonasson 
Torie Arvidsson (Jonas dotter) 
Barnbarnen Martin Arvidsson, 
Kristoffer Arvidsson, Pär 
Lunnefors, David Elmelid, Gustaf 
Arvidsson och Alexander 
Arvidsson
Martina Lunnefors (Pärs fru)
Folke Jonasson (Jonas bror)
Bengt Arvidsson (farbror till 
barnbarnen)
Marina Abrahamsson 

Gunilla Fogelberg 

nästa föreställning:��
22 november 2014.
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Synvillan AB är ett byggföretag som 
utför nybyggnationer, renoveringar 
och monterar prefabricerade hus. 
Huvudinriktningen är monterings-
färdiga hus, men vi kan lika gärna 

bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!
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AK:s snickeri drivs av brö-
derna Thomas och Per-Olof 
Kristiansson. Företaget till-
verkar i grunden vävstolar,  
något som numer står för cir-
ka 25 procent av verksamhe-
ten, men de gör  även många 
typer av  specialsnickerier. 
 – Vi gör mycket köksinred-
ningar, räcken, 
och speciallis-
ter. Vi har bland 
annat gjort 
fotlister till 
Turning Torso 
i Malmö, be-
rättar Per-Olof 
Kristiansson.
 Den här våren 
fick AK:s snicke-
ri en beställning 
av det mer ovanliga slaget, 
spant till en ny vattenränna 
vid Brokvarn.
 – Vi tar på oss lite olika upp-
drag, det är kul när det blir 
omväxling, säger Per-Olof, 
som uppskattar att företaget 
lagt 100 timmar på tillverk-
ningen.
 De 52 spanten är av svenskt 
lärkträ, och det är rejäla saker, 
med måtten 150 gånger 200 
millimeter.
 
Brokvarn består  av en 
byggnad som innehåller 
en kvarn och ett sågverk. 
Kvarnen var i bruk ända fram 
till 1972 . 
 ©År 1996 köpte Öxabäcks 
hembygdsförening 
Brokvarn. De gjorde en upp-
rustning av byggnaden, och 
har sedan dess ordnat tema-
dagar av olika slag,  där de 
bland annat visat sågning, 

malning och hur man gör 
stickor till spåntak.
 Men med tiden blev den 
gamla vattenrännans skick 
allt sämre. Under fyra års tid 
sökte föreningen förgäves bi-
drag för en ny ränna.
 – Men förra året fick vi bi-
drag från Länsstyrelsen, de 

hade fått lite 
extra pengar, 
berättar Göran 
Andersson,  
ordförande i 
Öxabäcks hem-
bygdsförening, 
som lagt ner 
mycket tid på 
bidragsansök-
ningarna.
 – Jag tror 

jag känner varenda en på 
Länsstyrelsen nu!
 
Bidraget på  300 000 kro-
nor räcker dock inte på långa 
vägar, men föreningen löser 
resten av finansieringen själ-
va. 
 – Vi har fått sponsring både 
från företag och privatperso-
ner, och lite pengar hade vi 
själva i föreningen. Sedan 
kommer det att bli mycket 
ideellt arbete!
 Nu håller hembygdsfören-
ingen på för fullt med arbe-
tet vid Brokvarn. En bit i taget 
av den gamla rännan plockas 
bort och ersätts med den nya. 
 – Det ska vara färdigt den 
1 oktober, så vi hoppas att 
många vill hjälpa till. Men det 
tror jag inte ska bli svårt,  här 
brukar folk ställa upp! 

 
Katarina johansson 

Specialuppdrag. Per-Olof och Thomas Kristiansson på AK:s snickeri har tillverkat spanten till Brokvarns nya vattenränna. 
Materialet är svenskt lärkträ, som förhoppningsvis ska hålla i många år.  Foto: Katarina johansson

Hembygdsföreningens ordförande, Göran Andersson, besöker 
AK:s snickeri för att titta på de färdiga spanten.

Nu håller Hembygdsföreningen på med monteringen av rännan, 
en bit i taget byts ut.   Foto: Göran andersson

Nu monteras Brokvarns nya ränna
Öxabäck� I fyra år har Öxabäcks hembygds-
förening sökt pengar till att bygga en ny 
vattenränna vid Brokvarn. Nu har de änt-
ligen fått bidrag, och bygget är i full gång. 
Spanten till rännan har tillverkats av AK: s 
snickeri.

Vi hoppas 
många vill 
hjälpa till.
Göran andersson

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

www.akssnickeri.se

Specialsnickerier
Vävstolar • Tillbehör

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

Trivselbygden

EN bra biT aV  
VästErgötlaNd
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kalv  Nysatsningar, samverkan 
och insatserna för en levande 
landsbygd gav Kalvs familjecam-
ping ett andrapris i Årets före-
tagssatsning i Trivselbygden.
 
   – Det är naturligtvis väldigt roligt 
och uppmuntrande, säger Tommy 
Stensson, som tillsammans med hus-
trun Britt-Marie driver campingen.
  – Vår tanke är att så långt det är 
möjligt använda lokala hantverkare, 
att samarbeta med andra turismaktö-
rer i området och att våra aktiviteter 
ska vara både för våra campinggäster 
och boende i bygden.

Varje år  försöker man också ha nå-
got nytt att erbjuda. Den synliga ny-
heten den här säsongen är husbåten, 
som ligger förtöjd i sjön. 
  En flytande stuga med fyra sovplat-
ser. Att antingen bara övernatta i, el-
ler ge sig ut på tur med.
  Mindre synlig är fiberanslutning-
en, men nog så viktig för gästerna, 
som nu har tillgång till trådlöst nät-
verk.

Närmare sjön  än på Kalvs cam-
ping, kan man knappast komma. 
Campingen är så gott som omring-
ad av Kalvsjön, som i sin tur har för-
bindelse med flera vattendrag,  åar 
och kanaler.
  Här finns både sand- och klipp-
strand och möjlighet att hyra båt el-
ler kanot.
  
Campingen  deltar också i bygdens 
vandringsprojekt och kan hjälpa till 
med till exempel transporter av ka-
noter.
  – Vi vill vara en trivsam och my-
sig camping för hela familjen, säger 
Britt-Marie.
  På anslagstavlan annonseras om 
Gäddhugget i slutet av maj, mid-
sommarfirande och Gösfestivalen i 
augusti.
  – Midsommarfirandet har bli-
vit mer och mer populärt och det 
har fisketävlingarna också, särskilt 
Gösfestivalen, som är en riktig famil-
jetillställning med tipspromenad, 
ponnyridning, musik och grillknytis.

ann-louise kjellner

campa i husbåt. Britt-Marie och Tommy Stensson med campingens sommar-
nyhet i bakgrunden.  Foto:  viavinga

Husbåt årets nyhet på 
Kalvs familjecamping

Göran Svensson och Klas Johansson är två av Snickeri AB Specials tre delägare.                    Den tredje delägaren, Jan Svensson, saknas på bilden.
  Foto: tina hjorth SvenSSon

Tomas Andrén, vd på Mjöbäcks Sparbank, hoppas att många vill bidra med nomineringar till Årets företagssats-
ning i Trivselbygden 2014.  Foto: Katarina johanSSon

Sökes: nomineringar 
till företagspris

Byalagen på respektive ort har 
ansvar för att det kommer in no-
mineringar, 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. 
 – De nomineringar vi fått in tidi-
gare år har varit väldigt bra, men 
vi välkomnar gärna fler som no-
minerar, säger Tomas Andrén, vd 
Mjöbäcks Sparbank.
 
Priset kan  till exempel gå till 
ett nystartat företag, eller ett 
företag som valt att flytta till 
Trivselbygden.  
 – Det kan även vara ett företag 
som funnits länge, där man gjort 
någon form av satsning värd att 
uppmärksamma. På nominerings-
blanketten finns stöd för vad man 
kan lyfta fram i nomineringen, sä-
ger Tomas Andrén. 

 Ett förstapris och två andrapris 
delas ut till företagets ägare eller 
vd. Priset består av ett utbildnings-
stipendium på 10 000 kronor i för-
stapris och 3 000 kronor vardera 
till de två andrapristagarna. 
 Nomineringstiden pågår fram 
till månadsskiftet augusti-sep-
tember.
 – Sedan samlas juryn, och arbe-
tar hårt för att utse pristagarna!
 
Utmärkelsen delas ut  vid 
Mjöbäcks sparbanks lucia lunch 
för företagare i mitten av decem-
ber. Förra årets pristagare,  som  
porträtteras i vidstående artiklar, 
var väl förtjänta av utmärkelsen, 
säger Tomas Andrén.
 – Det är roligt att det blev en så 
stor spridning, de är framgångs-
rika i tre helt olika branscher: 
Dagligvaror, turism och snickeri.
 – Monicanders är en framgångs-
rik dagligvaruhandel. Det är väl-
digt roligt att det finns en sådan 

affär, med det engagemanget, i 
Mjöbäck!
 – I Kalv tog Tommy och Britt-
Marie Stensson över en bra och väl-
skött camping, som de sedan har 
lyft ytterligare med olika kringarr-
angemang, till exempel den nya 
husbåten. De är ett jättefint exem-
pel på den typen av näring.
 – Förstapristagarna, Snic keri 
AB Special, arbetar inom trä-
branschen, som ju är ryggraden 
i Trivselbygden. De bär andan och 
traditionen vidare genom sin ex-
pansion och satsning i Holsljunga!  

katarina johansson

Trivselbygden  I tre år har Mjöbäcks sparbank 
delat ut utmärkelsen ” Årets företagssatsning i 
Trivselbygden”. Men visst finns det fler företag vär-
da att prisa, och vem som helst får lov att nominera 
ett företag man tycker gjort sig förtjänt av priset.

Juryn
Fredrik dahl: Svenljunga 
Kommun.
Tomas stoli: ALMI företags-
partner.
Tomas andrén: Vd Mjöbäcks 
Sparbank.
Hanna börjesson: Samordnare 
för Trivselbygden.
stefan ström: Trivselbygdens  
Utvecklings AB. 



Trivselbygdens Utveckling AB

Vi står till tjänst för dig som företagare i 
Trivselbygden och arbetar för utveckling 
och tillväxt.
Gå in på vår hemsida www.trivab.se för mer  
information om vår verksamhet och anslutning.  
Vi har redan över 100 anslutna företag!
Du kan också höra av dig till vår Trivsel-
bygdsutvecklare, Bo Ehn, på 070-567 84 57 
eller via mail, bosse@trivab.se
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Göran Svensson och Klas Johansson är två av Snickeri AB Specials tre delägare.                    Den tredje delägaren, Jan Svensson, saknas på bilden.
  Foto: tina hjorth SvenSSon

 Företaget flyttade in i sina nya 
lokaler strax före jul.
  – De gamla blev helt enkelt... 
för gamla, säger Göran och för-
klarar att det till sist blev ohåll-
bart att stanna kvar i den två 
våningar höga lokalen invid 
riksväg 154.
  De nya lokalerna ligger på 
Verkstadsvägen, strax norr om 
själva Holsljunga. Här finns 
840 kvadratmeter öppna och 
ljusa lokaler samt ett 200 kva-
dratmeter stort loft att bygga 
ledstänger och trappor, som är 
företagets produkter i.
  – Fast det var träbåtar som 
gällde när företaget startades 
av Gunnar Johansson på fem-
tiotalet , berättar Göran.

Hans pappa Gunnar  kom in 
några år senare. På sextiotalet 

hade platsbåtarna konkurrerat 
ut träbåtarna och det gällde 
att hitta en annan inriktning. 
Det gjorde pappa Gunnar, 
med ledstäng-
er och trappor. 
Trappor tillverkas 
främst till närom-
rådet medan om-
kring 80 procent 
av verksamheten 
koncentreras på 
ledstängerna.
 –  Det råder inte 
speciellt stor kon-
kurrens vad gäller 
ledstängerna, vi är 
kanske 5-6 stycken 
i hela Sverige.
 Och eftersom det byggs or-
dentligt i städer som Göteborg, 
Malmö, Jönköping och 
Linköping råder det ingen stör-

re brist på arbete för snickeriets 
sex heltidsanställda där Göran 
och de två andra delägarna bro-
dern Jan samt Klas Johansson 
ingår. Dessutom hjälper pappa 
Gunnar och ännu en pensionär 
till vid behov. 
 – Pappa kan nog inte riktigt 
släppa taget, säger Göran och 
skrattar lite.

Det var knappt  20 år sedan 
han själv blev delägare och han 

ser inga som helst 
bekymmer med att 
jobba med pappa.
 – Det har jag all-
tid gjort. Tänkte 
väl ett tag hitta på 
något annat, men 
ju mer involverad 
man blir i företa-
get desto roligare 
är det ju. Och som 
delägare är det en 
helt annan sak!
 Det går bra 

för Snickeri AB Special. 
Omsättningen ligger 6,5–7 mil-
joner och allting tyder på att 
satsningen på nybygget går 
ihop sig.

 Vad är det ni gör som gör att 
det går så bra?
 – Nej, du, svarar Göran och 
rycker på axlarna: Vi gör inget 
annat än det vi alltid har gjort. 
Vi gör så gott vi kan och är trev-
liga mot våra kunder. 
 Det kanske räcker gott så.

Tina HjorTH svensson

Ledstänger går hem
Holsljunga� Hur man skaffar sig utmärkelsen 
”Årets företagssatsning”?  
– Ta över det dina föräldrar byggt upp, säger 
Göran Svensson, en av delägarna till Snickeri AB 
Special som fick utmärkelsen 2013.

Mjöbäck  Landsbygdens 
små matbutiker ser kun-
derna försvinna mot de 
stora matjättarna. De för 
en tynande tillvaro innan 
de till slut ger upp. Fast inte 
i Mjöbäck. Där är det tvärt-
om!

Men om inte Monica och Jan-
Anders Fransson beslutat sig 
för att satsa den där gången 
för 21 år sedan skulle nog ock-
så Mjöbäck se sig utan butik. 
 – Vi såg att det fanns en ut-
vecklingsmöjlighet, säger Jan-
Anders, som trots att sonen 
Göran tagit över ansvaret för 
flera år sedan fortfarande till-
bringar sina dagar i butiken.
 Liksom mamma Monica.
 – Det är helt okej, tycker 
Göran, jag säger till om de läg-
ger sig i för mycket.
 – Har jag aldrig gjort, säger 

Jan-Anders tvärsäkert och 
både far och son ler.

Men inte hade  Göran tänkt 
ta över, han skulle ju till bygg-
branschen.
 – Jag måste ha halkat på ett 
bananskal.  Och jag har aldrig 
ångrat mig, även om man får 
jobba många timmar. Det är 
en livsstil, det här och jag trivs 
med att ”tjôta” med folk.
 Det är nog därför kassan 
är favoritplatsen. Men så är 
det nära till kontoret däri-
från också.

Köptrohet, inpendling 
och  att företagen runt om 
går bra. Det är anledning-
arna till att det går bra för 
Monicanders, tror Göran. 
Såhär vid halvtio-tiden i bör-
jan av veckan råder kö i kassan. 
Många av dem som arbetar på 
de intilliggande husfabriker-

na handlar veckans frukostar 
och lunch och bevisar därmed 
Görans uppfattning. Butiken 
på orten blir något av en sam-
lingsplats. 
 Det börjar dessutom kän-
nas en smula trångt. De första 
tio åren stod butiken i ständig 
förändring. 
 – Vi har bytt frysar och annat 
flera gånger, det är först nu vi 
fått möjlighet att skaffa helt 
nya, berättar Göran.
 Högst på önskelistan just 
nu står att kunna bygga ut.  
Och det är en utveckling 
som går alldeles lagom emot 
strömmen.
 Alldeles intill Monicanders 
ligger Västkuststugans kon-
tor. Där, i receptionen, job-
bar Gunnel Nielsen. Hon gil-
lar ”sin” affär:
 – Det är en fin affär, med frä-
scha grejer. De hänger med!

Tina HjorTH svensson

Det är flera år sedan Göran Fransson tog över ansvaret för Monicanders. Men pappa Jan-Anders och 
mamma Monica (saknas på bild) syns ändå i butiken varje dag.  Foto: tina hjorth SvenSSon

Trivsamt receptet  
hos Monicanders

Vi gör inget 
annat än det 
vi alltid har 

gjort.
Göran SvenSSon

Motivering
Vår vinnare har ett starkt va-
rumärke och ett gott renom-
mé vilket ger god PR för hela 
Trivselbygden.
 Produkterna de tillverkar 
monteras inom såväl offent-
lig miljö och större företag i hela 
landet.
 Senaste åren har innebu-
rit omsättningsökning på 60% 
och företaget satsar nu vidare 
genom att bygga helt nya lokaler 
i Holsljunga!

FLYTTA TILL BOFAST
VI HAR LÄGENHETER I TRIVSELBYGDEN

KONTAKTA OSS PÅ 0345-408 40 www.bofast.se
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Trivselbygden  Den 15 
oktober  fyller Mjöbäcks 
sparbank 110 år. Till ju
bileet ger banken ut en 
bok med skrönor från 
Trivselbygden. 

– Det här är ett roligt sätt att 
uppmärksamma jubileet, och 
att göra något för Trivselbyg
den, säger Tomas Andrén, vd 
för Mjöbäcks 
sparbank. 
 Vill man bi
dra med en 
skröna kan 
man lämna in 
den via ban
kens hemsi
da eller face
bookgruppen 
”Skrönor om 
Trivsel bygden”. 
Det går också 
bra att komma 
in på banken 
med sin skröna.
 Under våren 
har Mjöbäcks 
sparbank åkt 
på turné, där 
de öppnat  bank i varje by un
der en eftermiddag, bjudit på 
jubileumstårta och samlat in 
skrönor. 
 – Det har varit positivt, med 
mycket folk.
 
Hittills har  ett sjuttiotal skrö
nor kommit in, men det är lite 
ojämnt fördelat mellan byarna 
än så länge:
 – Vi ser gärna fler från Håcksvik 
och  Kalv.

 – Och det har tenderat att bli 
många skrönor från 1800talet. 
Vi vill gärna få in fler nutida ex
empel, så skrönor från exem
pelvis 1970 och 80talet är väl
komna.
 Helst ska skrönorna in så 
snart som möjligt.
 – Men vi kommer att fortsät
ta att ta emot fler under som
maren.
 Boken kommer att ges ut på 
bankens jubileumsdag, den 15 

oktober.
 – Vi hoppas 
att den ska bli 
årets julklapp i 
Trivsel bygden!

Mjöbäcks 
sparbank  har 
all anledning att 
fira. 110 år som 
fristående bank 
är något av en 
bedrift i dessa ti
der av samman
slagningar och 
nedläggningar 
av bankkontor.
 – Det finns 63 
fristående spar

banker kvar i Sverige, av dem 
är vi den femte minsta, berät
tar Tomas Andrén.
 I samband med bokreleasen 
på jubileumsdagen blir det nå
gon form av festligheter, i skri
vande stuund är det dock inte 
klart i vilken form.
 – Men reservera onsdagen 
den 15 oktober för ett besök i 
Överlida, alla är hjärtligt väl
komna!

 Katarina johansson 
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Ett roligt sätt 
att uppmärk

samma jubileet.
Tomas andrén

Grevinnans guldring 
och biskopens besök
Trivselbygden  Mjöbäcks 
Sparbank har fått in många skrönor. 
Allt från berättelser om historis
ka personer, som Preke bogumman 
i Öxabäck, och Kung Ulf, som fått 
ge namn åt en bautasten i Östra 
Frölunda, till mer nutida, som histo
rien om bussen på ön i Storasjön 
i Mårdaklev och Älvsereds kom
munbyte. 

en skröna  handlar om den för
mögna grevinnan på Erikslund, Kalv, 
som kastade en guldring i Kalvsjön 
för att bevisa hur rik hon var.
 – Det är lika omöjligt att någon 
ska hitta ringen, som att jag ska bli 
fattig, sa hon.
 Men en dag drog en fiskare 
upp en gädda, i magen på den 
låg grevinnans guldring. Och gre
vinnan blev, mycket riktigt, utfattig 
med tiden. 
 
en annan  historia handlar om 
när biskopen kom på besök till 
Holsljunga,.
 Biskopen skulle besiktiga kyrkan. 
Väl uppkommen i tornet tyckte 
han att det var lite väl smutsigt på 
golvet, och anmärkte på saken.
 Dåvarande kyrkvaktmästaren, 
som var en man av raka besked, 
svarade:
 – Vad ska man göra när kaj
djävlarna flyger in och skiter så snart 
tornluckorna står öppna!

Jubilerar med bok om skrönor

– Vi märker att en del andra ban
ker inte är så intresserade av att 
ta emot skogsägare, kanske på 
grund av att de saknar kunskaper 
om skog. Här har vi den kompe
tensen, och tar gärna emot skogs
ägare som kunder, säger Anders 
Trulsson och Tobias Ljung, rådgi
vare på Mjöbäcks sparbank.
 Mjöbäcks sparbank har en hög 
kundandel skogsägare gente
mot andra banker. Delvis beror 
det  på att det finns många skogs
fastigheter inom bankens områ
de, men Tobias och Anders säger  
att det finns flera anledningar till 
varför skogsägarna söker sig till 
Mjöbäcks Sparbank. 
 
– Först och främst  för att vi  har 
kunskapen. Men även för att vi är 
en liten bank, där alla kunder får 
ett ansikte. Och så försöker vi all
tid vara ”Sjuhäradsbäst” både på 
skogskonto och skogslikvidkon
to vad gäller ränta.
 Anders och Tobias har båda en 
gedigen erfarenhet av att arbe
ta med skogsägares bankaffärer, 
dock med lite olika inriktning. 
 Anders har 20 års erfarenhet 
från deklaration av jordbruksfas
tigheter, och Tobias, som jobbat 
sju år på Mjöbäcks sparbank, har 
nyligen även gått en värderings
utbildning.
 – Det är bra att vi har en per
son på banken som specialiserat 

sig på det här med värdering, sä
ger Anders.
 
Värdering av  skogsfastigheter 
är nämligen inte det lättaste.
 – Man gör en besiktning av fast
igheten, och ser till att ha en upp
daterad skogsbruksplan. Sedan 
försöker man räkna ut ett rimligt 
värde, berättar Tobias.
 Numer vägs även andra aspekter 
in i värderingen.
 – De mjuka värdena, som jakt 
och närhet till sjöar, värderas hö
gre idag än tidigare, även om det 
förstås är själva skogen som står för 
den största delen av värdet.
 
Skogsägandet har  ändrat sig en 
del genom åren, berättar Anders 
och Tobias. 
 – Förr var det alltid lokalbefolk
ningen som köpte när en skogs
fastighet blev till salu. Nu är det 
många som köper skog som en in
vestering, en pensionsförsäkring. 

Katarina johansson

Anders Trulsson och Tobias Ljung  
på Mjöbäcks Sparbank gillar att ar-
beta med skogsägare. Vanligen tar 
de dock inte med pärmar och räkne-
maskiner ut i skogen, men vad gör 
man inte för att fotografen ska få 
en bra bild!
  Foto: Katarina Johansson

Trivselbygden� Där många banker saknar kompe
tens inom skog har Mjöbäcks Sparbank istället två 
rådgivare som hjälper skogsägare: Anders Trulsson 
och Tobias Ljung.

Rådgivare som trivs  i skogen



– Tanken var bara att Lars-
Göran Lind skulle vara med 
initialt under det första året, 
och hjälpa oss med uppstar-
ten. Det krävs mycket tid för  
att komma igång på ett bra 
sätt, säger Christer Everås, 
som utsågs till ny ordföran-
de vid ett styrelsemöte i april.
 Sedan starten av Trivab  i fe-
bruari 2013 har man nu kom-
mit igång ordentligt med 
verksamheten. Många före-
tag i Trivselbygden har anslu-
tit sig, vid bolagsstämman i 
mars uppvaktades det hund-
rade företaget, Frits Arnes 
Åkeri Eftr. AB i Öxabäck.
 – I år siktar vi på att bli i alla 
fall 125 anslutna företag.

Vad har företagen för nytta 
av att ansluta sig ?
 – Vi ska vara ett nätverk och 
ett bollplank för företagen, 
och fånga upp idéer och öns-
kemål. Vi bevakar till exem-
pel vad som händer nu när det 
nya Landsbygdsprogrammet 
ska klubbas, vad vi kan få för 
stöd därifrån.
 – Vi kan också hjälpa till i 
kontakten med kommuner-
na, genom att samla ihop 
info från våra företag och 

tala om för kommunen vad 
företagen tycker fungerar 
mindre bra, och naturligtvis 
även det som upplevs positivt 
och är bra.
 
Trivab vill  även skapa möj-
ligheter till samarbete företa-
gen emellan. 
 – Vi jobbar mot att få en 
”Gnosjö anda” i Trivselbyg-
den, där företagen hjälper 
varandra. Till exempel kan 
ett företag som har övertalig 
personal under en del av året 
låna ut sin personal till ett an-
nat företag .
 Det finns redan en stor vil-

ja att hjälpa varandra hos 
Trivselbygdens företag, sä-
ger Christer Everås.
 – Som när Furulids Snickeri 
i Mjöbäck brann ner, då  fick 
de låna lokaler av andra fö-
retag för att kunna komma 
igång med verksamheten di-
rekt.

Utvecklingsbolaget  har 
haft en hektisk vår, med 
mycket på programmet.
 – Mellan den 14 mars och 
den 22 april har vi haft sju oli-
ka aktiviteter.
 Bland annat har Trivab 
ordnat bussturer runt bland 
Trivselbygdens företag för 
Teknikcollege på Marks 
Gymnasium, samt för elev-
erna  från Kindaholm och 
Högvad på Mogaskolans 
hög sta dium.
 – Det har varit väldigt po-
sitivt. Kontakter med skolor 
är en viktig bit. Företagen i 
Trivselbygden har stort be-
hov av arbetskraft med rätt 
kompetens, och de vill gär-
na anställa ungdomar från 
bygden, eftersom de av erfa-
renhet vet att de oftare stan-
nar kvar än de som kommer 
utifrån.
 Och rundturerna har re-
dan börjat ge resultat. En elev 
från  Teknikcollege har sökt 
och fått jobb på ett av ortens 
företag efter studiebesöket.
 – Vi talar också om att före-
tagen här skulle kunna hjäl-
pa skolorna med praktikplat-
ser och examensarbeten.

Nu planerar  Trivab även för 
att bygga ett företagshotell i 
Mjöbäck.
 –Vi har en bra yta vid präst-
gården, och vi har redan in-
tressenter som vill vara med. 
Nu hänger det på kommu-
nen, de behöver ändra planen 
för att vi ska kunna bygga där.
 – Vi har också börjat pla-
nera inför höstens aktivite-
ter. Till exempel kommer fö-
reläsaren Susanne Petterson 
att tala med temat ”Ta fram 
kraften inom dig” den 30 sep-
tember i Älekulla Bygdegård.
 Christer poängterar att det 
är hela styrelsen, samt bola-
gets anställde tjänsteman  Bo 
Ehn, som ligger bakom den 
omfattande verksamheten.
 – Framöver ska vi fördela 
arbetsområden mellan oss, 
samtliga  i styrelsen har ju ar-
beten också, så vi får dela upp 
arbetet för att hinna med.

KATARINA JOHANSSON  

Vi ska vara ett 
nätverk och 
ett bollplank.

CHRISTER EVERÅS

  Trivab
Ordförande: Christer Everås.
Vice ordförande: Tommy 
Stensson.
Sekreterare: Lena Ferm 
Hansson.
Ledamöter: Jörgen 
Arvidsson, Fredric Lindgårde 
och Stefan Ström.
Anställd tjänsteman: Bo Ehn.

Rådgivare som trivs  i skogen

Sökes: Skrönor om Trivselbygden

Hjälp oss fylla boken! 
Dela dina historier på 

skrönor.nu

Utan dig,  
ingen bok.

www.mjobackssparbank.se • 0325-327 00

MJÖBÄCKS SPARBANK FYLLER 110 
i år. Det ska vi fira med en annorlunda 
 jubileumsbok och hela Trivselbygden  
har huvudrollen.

NU SÖKER VI TRAKTENS bästa  
 historier att fylla sidorna med. 
 Spännande,  sorgliga, roliga, uppseende-
väckande, bortglömda – allt är av intresse. 
Högt som lågt. Sant, mindre sant och 
rena lögner.

DET VI LETAR EFTER är sköna  skrönor 
från bygdens alla hörn. Sånt alla hört och 
vet. Sånt ingen riktigt vet var det  kommer 
ifrån.  Märkliga händelser, fenomen, 
platser,  traditioner och öden (personligt 
skvaller undanbedes).

LÄMNA DINA SKRÖNOR på vår 
 kam panj sajt www.skrönor.nu, maila till  
info@mjobackssparbank.se eller kom in 
till kontoret i Överlida. 

Har du  bildbevis mottages även det 
tacksamt.

Utan bygden, ingen bank. Utan dig, ingen 
bok. Tack för din insats!

TRIVSELBYGDEN�  Trivselbygdens Utveck ling 
AB, Trivab, har haft ett intensivt första år, och 
har mycket på programmet framöver. Nu har 
bolaget fått en ny ordförande. Det är Christer 
Everås från Överlida som axlar manteln efter 
Lars-Göran Lind.

Ny ordförande för Trivab
tidningTRIVSELBYGDEN 2014 35Näringsliv



 Välkommen till idyllen på Påarps Gård!

HÅCKSVIK
www.paarpsgard.se • info@paarpsgard.se

Tel. 0325-530 11 • Kök 530 01

Anders & Pernilla

Svenljunga

Ö. Frölunda

Kalv

Håcksvik

Skyarp Burseryd

PåarpÄlvsered

Ullared

Tranemo

Gislaved

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 fi nns 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.

Restaurangen: Njut i lugn och 
ro av en bit god mat i restau-
rangen 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!

Till bords

Campa vid sjön!

Smaka våra mumsiga, 
hembakta våffl or!

Njut av sol, bad, aktiviteter oc
h god mat!

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 fi nns det fi skespön att hyra 
samt möjlighet till en guide.

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

Vi har fi na badmöjligheter på gården och vandrings-slingor i vacker miljö!

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

Öppet alla dagar!

Vår egen 
Älgfärsbiff!

Torsdagsbuffé 
Under torsdagskvällarna hela sommaren 
dukar vi upp en grillbuffé där du hittar 
allt från fi sk, kött och kyckling till klyft-

potatis och fräscha sallader!

180:-/person 
Barn 10:-/år

Boka bord 
(före 16.00 torsdag)
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