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Fotbollen går som en lek

Läs på på sidan 14-15

Unga med engagemang

Ungdomarna i Älvsereds Aktivitetsförening ordnar allt från brännbollsturnering till höstfest.
Här en bild från förra årets sommarutflykt till Ulvanstorp, med femkamp, bad och bastu på
programmet.
Läs på på sidan 12

Soppa & gemenskap Bygdespel i förläggargård

Inga-Britt Håkansson lagar soppan när Frivilligverksamheten bjuder in till uppskattade soppluncher
i Öxabäcks bygdegård.
Läs på på sidan 32

På förläggargården Lerbäcksbyn i Östra Frölunda spelas i sommar ett bygdespel om
gårdens invånare i svunnen tid. Publiken får möta patron Hansson, Hilda Dahl,
moster Eva med flera.
Läs på på sidan 28
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Trivselbygden – En bra bit av Västergötland
Välkommen till årets Trivselbygdstidning!
TrivselbygdenSitter här vid mitt köksfönster och ser hur solregnet sakta faller
ner. Grannens ungar är i full fart och plaskar i en stor vattenpöl och utifrån når mig
ljudet av ett säkert vårtecken. Det är inte
koltrastens ljuva stämma, ej heller starens
ljuva kvitter. Nej, det är cirkusorkestern
som nu börjar repetera; våren är på väg!
Tänker på hur trivsam tillvaron kan te sig ibland.
Trivsamma tankar kommer
också när jag tänker på de
många ungdomar som flyttat till stan och nu återvänder till sina hembyar, köper
hus och bildar familj. Den
största anledningen till deras återkomst tror jag är att
de vet vad riktig livskvalité
är. Ingen annan än den, som
har bott i Trivselbygden, vet
riktigt vad det är.

ner. De vet var i skogen haren eller älgen har sin gång.
Detta är nedärvda viktiga saker som ingår i en bra livskvalité.

Man vet också att det finns

De vet var de bästa svampstället ligger, det som lyser
som guld av sina gula primörer. Det var morfar som en
gång under största förtrolighet visade vägen dit.

De känner devackras-

te picknickplatserna med
blomstrande ängar och hagar och den bästa badviken i
en av alla sjöarna. De vet var
i sjön det nappar bäst när det
regnar, blåser eller solen ski-

De vet vad
riktig livskvalitet är.
Torgny Karlsson

många aktiviteter både för
gammal och ung. Tennis,
fotboll, innebandy, orientering, strandvolleyboll, vandringsleder, bridge, gymnastik, mopedklubb, med mera.
Man ordnar pubkvällar, trivseldans och ett det finns också ett antal restauranger i
bygden. Här finns även väldigt billigt boende och ett
antal stabila industrier som
skapar jobb och trygghet.

Det är bland annat därför

ungdomarna återvänder; de
vill ge sina egna barn samma trygga, fina uppväxt och
livskvalité som de själva haft.

Alla vi Trivselbygdare,byalag och banken, har här ett
ansvar att ta väl vara på såväl
återvändare som nyanlända.
Byalagens ansvar är att försöka integrera dom i samhället,
bankens ansvar är att backa
upp och stödja nya entreprenörer. Ej krama penningpungen för hårt. Att bara satsa på
säkra kort ger med tiden en
stagnation i Trivselbygden
och framöver också i banken.

Nu har regnetblåst

bort och solen lyser klar.
Grannfrun har hämtat in
sina blöta barn och cirkusorkestern fortsätter sina ljudliga repetitioner.
Med hopp om en lång, skön,
solig sommar önskar jag
er välkomna till allas vår
Trivselbygd!
Torgny Karlsson

Ansvarig Utgivare

Vacker natur · Rikt boende · Föreningsliv · Sunt företagande · Kommunikationer · Årliga arrangemang
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
annordnas 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.

Trivselbygdens byalag - Kontaktpersoner
HOLSLJUNGA
Birgitta Gustafsson
0325-330 14
birgitta.rosenhill@telia.com

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

mårdaklev
Elin Andersson
0702-69 36 83
elinviolalinnea@gmail.com

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

Överlida
Lena Karlsson
0708-75 94 72
lena@clb.se

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

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

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

ÖSTRA FRÖLUNDA
Per Bergkvist
070-538 56 98
per.bergkvist@netatonce.net

ÖXABÄCK
Ing-Britt Helgesson
0702-94 61 70
ing-britt.helgesson@hotmail.com
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Välkommen till idyllen på Påarps Gård!
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Till bords

Restaurangen: Njut i lugn och ro
av en bit god mat i restaurangen
eller på vår veranda.
Vi förespråkar närproducerat och
använder gärna produkter från
våra lokala gårdar.

HÅCKSVIK
www.paarpsgard.se • info@paarpsgard.se
Tel. 0325-530 11 • Kök 530 01

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

Ny sommarmeny!

Anders & Pernilla

Baren: Vi håller öppet i baren
ända till de sena timmarna om
ni så önskar!
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Söndagsmiddag

Serveras mellan kl. 12.00 - 15.00.
Huvudrätt + dessert.

225:-/person
Boka bord.

Tranemo

Svenljunga

Älvsered
Ullared

Torsdagsbuffé

Gislaved
Burseryd

Påarp

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

Smaka våra mumsiga,
hembakta våfflor!

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

Nyhet:

Vår egen
Älgfärsbiff!

Campa vid sjön!
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Till sängs

Att göra

Gårdshotellet: På vårt Gårdshotell har
vi enkel- och dubbelrum samt två sviter.
Alla rum har sjöutsikt och en egen
altandörr ut till innergården.

Fotbollsgolf: Kom och testa vår
fotbollsgolfbana som fungerar
precis som minigolf.

På gården finns också stugor och rum.
Campingen: Ta med dig tältet eller
husvagnen och ta del av vår naturnära
camping. Vi har platser med el, ända
nere vid sjön.

Kanot/Båt: Hyr en kanot eller båt
och åk ut på en härlig tur i våra
vattendrag i gårdens närhet.
Fiske: Har du ingen egen utrustning
med dig finns det fiskespön att hyra
samt möjlighet till en guide.

ringsleder!

Nyhet: Ännu fler vand

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

te!

yr en flot

Nyhet: H

Nyhet: Badtunna!

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

KONFERENS · CAFÉ · PUB · RESTAURANG · FISKE · BÅTAR · KANOTER · HOTELL · STUGOR · RUM · CAMPING
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Språkcafé hjälper nyanlända
HolsljungaVarje vecka håller frivilliga krafter ett språkcafé i Holsljunga församlingshem, där asylsökande familjer
får möjlighet att träna språk och umgås.
Men fler medhjälpare behövs.
Det råder full verksamhet
i församlingshemmet när
Trivselbygdens tidning kommer på besök. I ett av rummen har Sonja Fransson,
Sven Johansson och prästen
Tobias Bäckström språkundervisning för de vuxna.
I rummet bredvid tar Eivor
Gustavsson, Inga Liljekvist,
Kerstin Liljerup och Siw
Johansson hand om barnen.
Kortspel, ritande och pyssel
är något av det som står på
programmet.

Det började ijanuari för-

ra året, när de första asylsökande familjerna hade blivit placerade i Holsljunga.
Sven Johansson, som sitter
i kyrkorådet för MjöbäckHolsljunga församling, an
ordnade en församlingsafton
för bybor och nyanlända.
– Familjerna fick berätta
vad de behövde ha hjälp med,
och det visade sig att det de
önskade sig allra mest var att
få lära sig svenska, berättar
Sven.

Detta ledde till att Sven
samt
Kerstin
Liljerup
och Inga Liljekvist i samverkan med kyrkan startade gruppen ”Vänskap
Holsljunga”. Efter hand har
fler kommit till i gruppen,
men man skulle behöva ännu
fler som ställer upp. Nu har
deltagarna dessutom ökat
så mycket att man fått dela
upp sig i två undervisningsgrupper

– Vi har familjer b
 åde från

Överlida och Mjöbäck som
deltar. I Mjöbäck har vi två
kontaktpersoner, Karl-Erik
och Kerstin Bertilsson, som
hjälper till att köra till våra
aktiviteter, men vi skulle behöva någon i Överlida också.
Och fler flyktingar kommer
i vår så vi behöver verkligen
bli fler som på olika sätt arbetar med verksamheten, säger
Sonja Fransson, som kom in i
gruppen förra våren.
Arbetet är inte särskilt betungande, tvärtom, säger
hon:

Sonja Fransson berättar denna gång om årstiderna och om vad olika husgeråd heter på svenska .Foto: Katarina Johansson
– Det ger så mycket tillbaka!
Vid elvatiden s amlas man
för en gemensam fika. Det
blir fullt kring borden, idag
är det många som deltar.
Många av deltagarna har
väntat länge på ett beslut om
uppehållstillstånd. Några
som just fått ett besked, efter
två års väntan, är familjen

Alshaer från Gaza. Familjen,
som består av mamma Tuja,
pappa Tareq och deras fem
barn är tacksamma över att
få möjligheten att starta ett
nytt liv i Sverige.
– Jag hoppas på en bra
framtid för mig och min
familj, och att mina barn
ska få leva ett bra liv i fred,

säger Tuja.

Vid sidan av fikaborden

står ett bord som är fyllt
med kläder och hemtextil,
som skänkts av människor i
bygden. Här får besökarna ta
med sig vad de behöver.
– Folk här är jättehjälpsamma och givmilda,

säger Kerstin.
Gruppen är tacksam för
alla gåvor, och tar gärna
emot fler.
–Nu till sommaren har
vi ett stort behov av cyklar,
och till hösten är kläder och
mattor välkomna gåvor, säger Sonja.
Katarina johansson

Ett steg närmare multisportarenan
HOLSLJUNGADen ser inte mycket ut

för världen, den gamla tennisbanan vid
Stråvi. Men när detta kommer i tidningen är det förhoppningsvis bara ett par
veckor kvar till multisportarenan står
färdig.
S ista veckan i april fick Holsljunga IF och
Holsljunga byalag ett glädjande besked:
Arvsfonden beviljade dem 689 000 kronor till
den multisportarena som Sixten Bengtsson är
initiativtagare till.
 
– Han tyckte att vi måste vända den negativa trenden här i Holsljunga, berättar Sandra
Bengtsson som är aktiv i båda föreningarna.
Lägg därtill detfaktum att det inte finns så
mycket att roa sig med för barn och ungdomar på en liten ort. Tennisklubben kontaktades och överlät gärna sin igenvuxna plan.
 
– Vi kontaktade Multisport i Mark AB för att
få en offert, berättar Sandra vidare – det blev

nämligen hon som fick uppdraget att skriva
ansökningarna om pengar att bekosta multisportarenan med.

– Förutom Arvsfondenhar vi sökt peng-

ar hos Stiftelsen Swedbank Sjuhärad och
Svenljunga kommun. Vi kunde inte få någon byalagspeng därifrån, men däremot ett
folkhälsobidrag på 25 000. Dessutom har
Mjöbäcks Sparbank sponsrat med en mindre
summa pengar och från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad kommer inte mindre än 100 000.
 
Ännu är inte hela finansieringen löst, men
Göran Svensson som är ordförande i idrottsföreningen hoppas på det bästa.
 
– Går det som vi vill kan planen vara färdig
till midsommar. Vi kommer att ro i land det,
är Göran Svensson övertygad om.
 
Och förberedelserna runt tennisbanan är
redan igång.

– allt inom värme, vatten & sanitet –
Torvald Elg
070-591 17 03

Max Elg
Loa
073-800 13 44 070-533 30 54

E-post: holsljungaror@hotmail.com

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

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

tina hjorth svensson

Holsljunga kan få Svenljungas första konstgräsbana när den gamla tennisbanan görs om till multisportarena för basket, bandy, volleyboll, fotboll och tennis.Foto: tina hjorth svensson

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

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

Smarta mål i livet
www.lenaskostochtraning.se
070 - 543 34 87

Upptäck möjligheterna
med Svenbo!

www.snickerispecial.se

Holsljunga • 0325-330 20

0325-61 90 90 • www.svenbo.com
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Vi har ett
program på
tjugo minuter. Kortare
om det blir
regn.
inger hedin

Sommarutställning med knallekviltarna
HolsljungaDen 7 - 9 augusti anordnar Knallekviltarna
sin sommarutställning på Kajsas loge i Holsljunga.
– Knallekviltarna är en liten kviltförening med cirka 40
medlemmar från Borås och Knallebygden, som i år firar
20-årsjubileum, berättar Kathryn Wik, marknadsförare för
föreningen.
Temat för årets utställning är ”Hav och strand”. Det kommer att finnas möjlighet att köpa verk av Knallekviltarna på
utställningen, och det blir även lotterier och servering av kaffe och våfflor.
Foto: Privat

Chokladhjul ett måste. Bakom det traditionella midsommarfirandet på Högelycke står Holsljunga hembygdsförening. Här
representerade av Gun Terol, Alfhild Eriksson, Lars Svensson, Inger Hedin och Caroline Göthman. Just den här dagen var luftfuktigheten tämligen hög, men på midsommarafton utlovas vackert väder!Foto: tina hjorth svensson

HOLSLJUNGA
CAMPING

Traditionen hålls vid liv på Högelycke
Holsljunga I trettio

år har Holsljunga hembygdsförening anordnat
traditionsenligt midsommarfirande – på midsommarafton – vid hembygdsstugan Högelycke.
Jag håller på att inte hitta

dit. Visst var det väl uppför
backen mot Hid? Och sen
Fällhultsvägen? Men sen då?
 – De flesta som firar midsommar här hittar, säger
Alfhild Eriksson när jag väl
hittat den skumpande traktorstigen in mot hembygdsstugan.
 – Och på midsommar har vi
skyltat, inflikar Inger Hedin.
 Att stugan inte alltid är utmärkt har främst med objudna gäster att göra. Ingen skylt
– inga tjuvar.

Men det var ju midsommar

vi skulle prata om. Ändå kan
vi inte låta bli att komma in
på hur det gick till när hembygdsföreningen fick köpa
sin stuga, ett före detta dagsverkestorp under Fällhult.
 
– Det var 1983, minns
Alfhild.
 
Då hade de båda damerna
Maria och Hilma sedan flera
år lämnat stugan för boende
i samhället.

 – Vi fick köpa stugan av de-

ras syskonbarn som ärvt den,
säger Inger och berättar att
hela Holsljunga engagerade sig i insamlingen till köpesumman, 50.000 kronor.

Något eller några år efter-

åt, ingen minns exakt, tyckte
hembygdsföreningen att det
var dags att dra igång midsommarfirandet – platsen
fanns ju och det var också ett
sätt att ge något tillbaka till
Holsljungaborna som bidragit med pengar.
 
– Och ett sätt för hembygdsföreningen att få in
pengar, säger Gun Terol, midsommarfirandet är vår enda
inkomst!

Och firandet har sett i

princip likadant ut sedan
dess. På förmiddagen samlas
de som vill hjälpa till att klä
midsommarsstången med i
hinkar medförda blomster.
 
– Då bjuder vi på elvakaffe,
säger Caroline Göthman, vissa klär stången, andra dukar
kaffeborden, fixar marknadsstånd för lotterier och chokladhjul.
 
– Och vi musiker samlas
också då, för att spela ihop
oss, berättar Lars Svensson
som tagit fram felan i alla år:

– Vi tar de gamla folklåtarna,
Gärdebylåten och Äppelbo
gånglåt, den brukar vi ha vid
intågandet.
 
Antalet musiker varierar,
eftersom midsommarfirandet är något av en hemvändardag är det både en och annan av utflyttade som plockar
med sig instrument för att
spela en sväng.

Själva firandet 
sätter

igång tidig eftermiddag.
 
– Vi håller på 1,5–2 timmar,
säger Inger som med Annika
Wixe som co-driver brukar
leda själva dansen.
 
Men den börjar inte med
detsamma. Först ska folket
anlända och göra åt pengar
i stånden. Sen är det dags för

intåg och först därefter sätter
dansandet igång. Hur länge?
 
– Vi har ett program på omkring tjugo minuter. Kortare
om det blir regn.
 
– Men det blir det sällan,
utbrister Alfhild.
 
Och efter lite diskuterande
enas man om att det statistiskt sett i princip bara regnat
så mycket att musikerna fått
spela under en presenning en
enda gång.
 
– Det kan börja regna vid
kaffet, säger någon.
 
För efter dansen langas det
ut kaffe och bullar genom
fönstret och publiken låter
sig väl smaka medan musikerna står för lite pratvänlig
underhållning.
tina hjorth svensson

SOMMARÖPPET
0325-334 53

Försäkra dig om
friska fläktar i sommar!
Snart dags för sommarens heta dagar?
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
klimatanläggningar på bästa sätt, så hit är du alltid
välkommen,
omom
du vill
serva/reparera
din AC.
Försäkra dig
friska
ﬂäktar i sommar
Värmen håller i sig! Vi servar din ac

Låt oss ta en titt på din AC/klimatanläggning.
AC
Service i augusti.
kr 250kr
Halva priset 800

Holsljunga Bilservice AB

Holsljunga5,Bilservice AB
Företagsvägen
Företagsvägen
5, 512 64, Holsljunga
Hämta
bilen
512
64 Holsljunga
Hämta
bilen
0325-33303
utan att betala!
Tel. 0325 - 333 03
utan att betala!
Den som bär fanan är i princip alltid klädd i folkdräkt.
www.holsljungabilserviceab.se

Vi utför allt inom branschen!

Rätt bit i rätt tid!

TRIVSELBYGDEN

www.trivselbygden.se

Besök vår
hemsida

Holsljunga Gräv

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

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

0325-330 00

www.ovedateknik.se
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Mandy’s
får ett Inn
MjöbäckPå utsidan syns ingen skillnad, annat än att några träd och buskar
försvunnit. Men på insidan av Mjöbäcks
prästgårds bedagade skönhet råder frenetisk kreativitet. Här skapas nämligen
Mandy’s Inn.
Nej, det är inget bed & break-

fast. De finns nämligen inte
i USA där all inspiration
till Mandy’skedjan hämtats. Däremot finns enklare motell och det precis vad
Ingegerd Blomqwist och
Peter Lundin håller på att skapa. Med hjälp av bland andra
svärsonen Rickard Carringer
som fått byta kockmössan
mot snickarbyxor.
 
– Just nu är det rörigt överallt, suckar Ingegerd och
hoppas att åtminstone hotellrummen ska stå färdiga
lagom till Wheels’n Wings i
Falkenberg i juli.

Det är sex år sedan paret

slutade driva bensinstation
och istället satsade på amerikanska hamburgare med
Mandy’s Diner. Konceptet
blev framgångsrikt och
idag finns Mandy’s även i
Töreboda och som gatukök
i Skene.
 
– Fast vi har sålt restaurangerna till våra barn, berättar Ingegerd, annars hade
vi aldrig haft tid att satsa här.
 
Här, det är alltså Mjöbäcks
gamla prästgård som paret
slog till på i november i fjol.
Lägenheten i Överlida hade
blivit för trång och de letade
efter något större. De råkade åka förbi och konstaterade att huset var lite väl stort
för två.
 
– Men vi skulla kunna starta ett motell, minns jag att jag

sa och på en sekund hade vi
bestämt oss!

Nu har Ingegerd o ch Peter

själva flyttat in på bottenvåningen medan övervåningen
renoveras för att hysa motellrum. I amerikansk tappning,
såklart.
 – Jag åkte raggarbil första
gången som treåring, sedan
var jag fast, lämnar Peter som
förklaring till den genomgående amerikanska femtiooch sextiotalsstilen.
 
Samlarintresset är starkt,
det kan vem som helst som
besökt en Mandy’s Diner
konstatera. Bara äkta vara
göre sig besvär hos paret
Blomqwist-Lundin, inga moderna replikor här. Så skyltdockan med afrofrisyren som
just nu står i hallen bär faktiskt en av Michael Jacksons
kostymer från tiden i Jackson
Five. Och oljekannorna som
just nu upptar plats på en
byrå på kontoret kommer
från bensinmackar.

skapar mandy’s inn. Efter att ha byggt upp Mandy’s Diner med restauranger i Älvsered och Töreboda samt gatukök i Skene satsar Peter Lundin och Ingegerd Blomqwist nu på att transformera före detta Mjöbäcks prästgård till ett amerikanskt motell.

Foto: Tina Hjorth SvenssOn


Rummen får o
 lika prägel,

ett Motown-rum där Michael
och Diana Ross ska placeras i
egen loge, ett Elvisrum med
guldtak och ett verkstadsrum. I före detta garderober
byggs montrar för fullt när
Ingegerd inte målar, tapetserar eller letar på auktionssajter efter rätt sorts prylar att
pryda Mandy’s Inn med.
tina hjorth svensson

Någon som har en tonårsprovdocka över?
Dräkten bars av Michael Jackson under
Jackson Five-tiden och är för liten för provdockan modell vuxen.

Peter och Ingegerd gör det mesta renoveringsjobbet själv, här får Peter hjälp med golvläggningen av svärsonen Rickard Carringer – till vardags kock på Mandy’s Diner som
han driver tillsammans med Ingegerds dotter Sanna.

Pensionärer!
Välkomna som medlemmar i Högvads PRO.
Ring:
Gun tel. 0325-330 32
el. Evy tel. 0325-310 50

www.claessonengineering.com

Furulids snickeri & åkeri AB
Med känsla för kvalité
Sommarcafé på Tokabo
Stående alternativ.

0325-186 80

•

furulids-snickeri@telia.com

•

www.furulids-snickeri.se

Mjöbäck Under alla onsdagskvällar i juli ordnar
Mjöbäcks hembygdsförening sommarcafé på hembygdsgården Tokabo. Det blir olika utställningar (se faktaruta),
underhållning, lotteri, servering, samt visning av gårdens
samlingar från tre generationer träsnidare.
Någon eller några av kvällarna kommer också Kinds
Motorveteraner och visar sina fordon. Vem som ska stå för
underhållningen under cafékvällarna är i skrivande stund
inte bestämt, men det kommer att finnas information på
hembygdsföreningens hemsida när det blivit klart.
Foto: Katarina Johansson

Utställare

1 juli: Kristina Johansson,
”Broderier”.
8 & 15 juli: Birgitta Götesson,
”Hattar med mera”.
22 juli: Hembygdsföreningens
egen utställning ”Hembakat, förr
och nu”.
29 juli: ”Kläder från 60-70 talet” med
Marie-Louise Andersson och AnnaKajsa Henriksson från Grevabo.

Trivselbygden tidning 2015
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Monicanders bygger ut
MJÖBÄCKI början av april togs första
spadtaget – i höst har Monicanders
utökat sin butiksyta med 125 kvadratmeter till 500.
Det gamla talesättet ”den

enes död, den andres bröd...”
ligger nära till hands. En efter
annan har de små lanthandlarna tvingats lägga ner. Alla
utom Monicanders – som
bygger ut.
 Göran Fransson, Icahandlare i Mjöbäck nickar.
 – Vi har blivit ensamma
i närområdet och vi är förstås väldigt tacksamma att
många av de som blivit av
med sin butik väljer att komma till oss.

Första gången 
Monic-

anders byggde ut var 2000
sju år efter att Monica och
Jan-Anders satsade på att ta
över lanthandeln i Mjöbäck.
 
– Då byggde vi ut med 100
kvadrat, vi tog i så vi kräktes
och jag tänkte att vi aldrig
skulle behöva bygga ut igen,
minns Jan-Anders som trots
att han lämnat över till Göran
fortfarande hjälper till i butiken någon dag i veckan.
 
Nästa gång det var dags
hade det hunnit bli 2008.
Bygget var beställt, men
veckan innan det var tänkt
att dra igång inträffade finanskrisen. Det var bara att

tänka om.
 
– Men stenen vi köpte in
då, har vi haft användning
för nu, berättar Göran.
 
Bakom butiken är det
grävt och stenlagt. Halva
det gamla förrådet har fått
ge plats åt bottenplattan för
det nya bygget. Här förvaras
bland annat gammal inredning, olika leverantörers hyllsektioner och tomma glassboxar vintertid.

Vi är väldigt
tacksamma över
att många av de
som blivit av med
sin butik väljer oss.
Göran Fransson

Monicanders är en Ica

Nära-butik.
 
– Vi är en fullsortimentsbutik, slår Jan-Anders fast.
 
Det är bara det, att när det
förr fanns tre olika sorters
kaffe hos de olika distributörerna har var och en numera
en uppsjö. Och alla vill synas.
 
– Vi behöver ha mer utrymme för att fronta varorna. Annars skulle vi behöva
låta en i personalen packa
upp hela tiden, säger Göran.
 
De nya kunderna har också bidragit till en sortimentutökning i takt med att de
efterfrågar varor de är vana
vid från sina tidigare butiker.
Göran har också tagit hjälp
av Icas sortimentsanalytiker

D

Just nu är det ”bara” en brädhög. Men när du läser detta är utbyggnaden av Monicanders i full gång. I september/oktober har Göran
Fransson ytterligare 125 kvadratmeter butik.
Foto: tina Hjorth Svensson
men väljer i första hand att
lyssna på sina kunder.
 
– Och det ekologiska utbudet ökar enormt, säger han.
 
– Och så vill vi kunna erbjuda närproducerat, påminner

Jan-Anders och berättar att
man nyligen tagit in den lokala Källsjömjölken.
 
– Flera kunder säger att
den mjölken smakar bättre, säger han, och så behöver

man ju bara åka någon mil
för att se kon mjölken kommer ifrån!
 
Lagom till månadsskiftet
september/oktober hoppas
Göran att den nya butiken

står färdig. Med 500 kvadratmeters butiksyta. Och kanske
blir det anledning av nyanställa...
tina hjorth svensson

Trivselbygden tidning 2015
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Nya lokalerna står färdiga
mjöbäckI januari 2014 brann Furulids
Snickeri & Åkeri ner till grunden. Ett år
senare har Anette Andreasson och Lars
Lönnesjö byggt upp snickeriet igen.
Jag letar efter baracken där

jag träffade Lasse Lönnesjö
i fjol. Den är borta. På andra
sidan vägen har en helt ny
byggnad växt upp – Furulids
Snickeri & Åkeri är uppbyggt
igen efter branden i fjol.

Anette Andreasson 
är

barnafödd här, hennes pappa Herman startade snickeriet i slutet av sextiotalet och
här sprang hon som liten och
lekte med ”gubbarna”, innan hon efter sommarjobben
själv började som snickare.
Efter mamma Stinas bortgång 1992 sitter hon på kontoret, numera tillsammans
med sambon Lars.
– Det blev fint, i början
kändes nästan lite för fint,
konstaterar hon om återuppbyggnaden som stod klar i januari, nästan exakt ett år efter branden 2014.

Hon tänker tillbaka till

– Det har blivit betydligt

den natten, när en av killarna som hyr ett av husen intill
snickeriet, Claes Svensson,
plötsligt bankar på dörren.
Han har i sin tur blivit väckt
av tidningsbudet som av en
händelse valt att åka över
Furulid och sett att det brann.
A
 nette och Lars tvekade
aldrig att bygga upp snickeriet igen.
– Det var en chansning, säger Lars, och som tur är ser
ju byggnationen mer lovande ut nu än den gjort på några år.
De har att göra, två av killarna som deltog i arbetet
med att bygga den nya fastigheten har blivit kvar som
f-skattare och de har anställt
den andra hyresgästen, Elias
Leandersson på heltid samt
lovat en tidigare anställd
jobb i några månader. Att
skåda längre in i framtiden
än något halvår i taget är
svårt i branschen.

mer lättarbetat nu och arbetsmiljön är mycket bättre,
säger Kjell Gustavsson som
jobbat på snickeriet i elva år.
Han har erfarenhet av såväl de gamla som de nya lokalerna.

– De gamla lokalerna
byggdes ut allteftersom,
vi hade många utrymmen
som inte utnyttjades, säger
Anette.
I de nya är utrymmet betydligt bättre utnyttjat, det är
bra tycker Lars.
– Det finns många fördelar, det har bland annat blivit lättare att tillverka annorlunda moduler, sådana som
är större, längre och högre
och så är lokalerna mer anpassade för ändamålet. Vi
har byggt för framtiden och
kan bedriva hustillverkning
i många år framöver.
Anette håller med. Det
enda hon egentligen kan sakna är den historiska känslan,
mest av nostalgiska skäl. Det
var ju trots allt här hon växte upp.
tina hjorth Svensson

Vi har byggt för
framtiden.
Lars Lönnesjö

Lars Lönnesjö och Anette Andreasson har byggt upp Furulids Snickeri & Åkeri igen. Natten till den 15
januari 2014 brann hela fabriken ner och nästan exakt ett år senare kunde produktionen återupptas
i nybyggda lokaler.
Foto: tina hjorth svensson

Mjöbäck har fått en ny lekplats
Mjöbäck Mjöbäcks nya lekplats

stod klar i mars i år. Och att den
är uppskattad går inte att ta miste på. Med rutschkanetorn, olika
gungor, gungbräda, sandlåda och
karusell finns det mycket att göra
för alla åldrar.
Det är fullt ös på lekplatsen när
Trivselbygdens Tidning kommer på besök. Lilla Ellen Nilsson sitter och myser
i fågelbogungan, medan mamma Frida
håller ett vakande öga. Ellens bror Lukas
och kusinen Alfred Bertilsson gungar, medan mormor/farmor Inga-Lill
Bertilsson sätter fart. Axel Nergården sitter med mamma Anna och gräver i sanden, medan han intresserat följer vad de
större barnen har för sig.

– Barnen älskar lekplatsen, vi är här flera gånger i veckan, säger Frida Bertilsson.
– Det är nästan alltid barn här, och det
känns som att lekplatsen passar för alla
åldrar, säger Anna Nergården.

Det var ocksådet som var tanken, be-

rättar Marie Mårtensson från Mjöbäcks
byalag.

Till vänster Frida Bertilsson med Ellen,
överst i rutschkanan Anna Nergården med
Axel, längst ner Alfred Bertilsson och Lukas
Lukas Nilsson får skjuts av kusinen Alfred
Nilsson, till höger Inga-Lill Bertilsson.
Bertilsson i karusellen.

Foto: Katarina Johansson

Mjöbäcks
Mjöbäcks
Mjöbäcks

Utför alla slags grävarbeten.

Bokförings&
BokföringsBokförings& Revisionsbyrå
& Revisionsbyrå
Revisionsbyrå
AB AB
AB

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

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70
512 65 Mjöbäck
512 65
• Tel.
Mjöbäck
0325-341
• Tel.70
0325-341 70
Verksam i bygden sedan 1979
Verksam i bygden
Verksam
sedani 1979
bygden sedan 1979

Sommarkafé
Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck

Onsdag 1, 8, 15, 22 och 29 juli kl. 18-20
Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.
Välkommen! • Mjöbäcks hembygdsförening

– När kommunen bestämde sig för att
göra iordning lekplatsen fick vi i byalaget
välja ut vilka lekredskap som skulle köpas in. Vi ville att det skulle finnas sådant
som passade även de lite större barnen.
Lekplatsen var efterlängtad. Den som
tidigare funnits på platsen var byggd
på 1980-talet, och för tiotalet år sedan
hade redskapen blivit slitna och plockades bort.

– Vi skulle få n
 ya men det dröjde, säger Marie Mårtensson.
Mjöbäcksbon Anders Selfors jobbade
för att kommunen skulle ordna en ny lekplats, och i mars i år stod den äntligen
klar. Mycket lägligt, eftersom det de senaste åren fötts väldigt många barn i byn.
– Och den har blivit väldigt bra, de har
gjort ett stort arbete här. Det enda vi saknar nu är lite bord och bänkar, men vi har
fått besked från gatukontoret om att de
är på väg inom kort!
Katarina johansson

Mjöbäcks

BLOMMOR

PLANTOR • BLOMMOR • KRUKOR M.M.
Ni hittar oss i Mjöbäcksgården, bredvid ICA.
Anne-Marie Ekholm
Öppet: Mån-fre 9-19 · Lör 10-15 · Sön 10-15 • 0739-18 21 45

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

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

-Välj fritidshus och
bo där jämt!
Strand 101

”Så här
vill jag
bo!”

Borohus

Magnolian 123

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Här beställer du
vår huskatalog

VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför braskaminen och härliga
semesterstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt fler som gör fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga krav på komfort och kvalitet.
På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du mer information.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-186 00.

-Bli din egen arkitekt!
Trubaduren 98

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

HU

S

ER

GI

EFFEKTIVA

Energieffektiva hus

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Här beställer du
vår huskatalog

N

E

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

VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

Beställ katalog

Med VästkustVillan kan du bli din egen arkitekt. Klipp och klistra,
rita till och dra ifrån eller varför inte börja med ett helt tomt ark?
Med dina idéer och vår erfarenhet skapar vi ditt drömhem. Precis så som du vill ha det.
På hemsidan www.vastkustvillan.se hittar du mer information.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-186 00.

I samarbete med:

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

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 & infästningar, verktyg, elhandverktyg, kap- & gersågar, m.m.

Västkuststugan Byggvaror
återförsäljare av sladdlösa
elhandverktyg från:

Tel: 0325-186 16 www.vastkuststugan.se

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

Öppettider:
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag

7-18
7-16
9-12

Sommaröppet:
Vecka 28-31
Måndag - Fredag
Lördag

Välkomna in!

8-15
Stängt
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Nu finns många cykelslingor att välja på

Älvsered Älvsered–Mjöbäck–Överlida–
Gräne–Tokabo–Mjöbäck– Älvsered? Eller
Kalv–Påarp–Håcksvik– Östra Frölunda–
Kalv? Eller någon av de andra sammanlagt tolv cykelslingorna i Ätradalens nedre del?
Kanske du rent av väljer nå-

gon av de två cykellederna, Pyttebaneleden eller
Ätranbaneleden, lagda på
de gamla banvallarna till
respektive före detta järnväg.
 
Det handlar förstås om
cykling och det faktum att
det sedan i våras finns inte
mindre än tolv cykelslingor
i nedre Ätradalen förutom
lederna på de gamla banvallarna.

Det hade nämligen vi-

sat sig att kunskapen om var
det var lämpligt att cykla –
om det fanns lämpliga rundor och i så fall hur de gick
– blivit tämligen begränsad.
 
– Och det finns ju oerhört
mycket att upptäcka här,
konstaterar Sven Karlsson
som förutom att sitta i styrelsen för Ekomuseum nedre Ätradalen även är engagerad i ett av besöksmålen:
Luftvärnstornet i Ätrafors.
 
I området som täcker en
rejäl bit av Halland, från
Älvsered ned till Falkenberg,
finns inte mindre än 82 besöksmål som erbjuder allt
från vacker natur över spännande historia till lokalproducerad mat och hantverk.
 
– Det finns en hel folder
som berättar mer om
dem,

Det finns oerhört
mycket att
upptäcka här.

tipsar Kristina Brixson.

Efter en förstudieinled-

Sven Karlsson

des ett projekt där byalag
och andra intresserade fick
hjälpa projektledaren Chris
Heinz Welinder att leta reda
på lämpliga slingor som utgår från ett antal knytpunkter: Älvsered, Fegen, Ullared
och Vessigebro och även
täcker in de olika besöksmålen. Resultatet resulterade
i en för den här dagen pinfärsk broschyr där slingorna
presenteras.
 – Slingorna är inte utmärkta, annat än i broschyren, säger Kristina som gärna slår ett slag för sin egen
hembygd, slinga nummer S8
”Den vackraste” som delvis
går längs vägen som en gång
utnämnts till Hallands vackraste väg.


Men det finns 
många

fler vackra vägar att välja.
Vad sägs om S4, ”Kalvsjön
runt”, 44 km från Kalv
över Mårdaklev, Gunnarp,
Sotanäs och minnen från den
medeltida gränsbygden tillbaka till Kalv där man svalkar sig med ett dopp? Eller S1
som börjar på Mandy’s Diner
i Älvsered och

Cykla i Ekomuseum
nedre Ätradalen
S1: Gräne–Tokaborundan
S2: Danastensrundan
S3: Lilla Kalvrundan
S4:Kalvsjön runt
S5:Hjärteslingan
S6: Gravlaxen
S7: Ätranrundan
S8: Den vackraste
S9:Kraft & vatten
S10: Salt & vatten
S11: Häng me’
S12: Silveröringens dal
C1: Pyttebaneleden
C2: Ätranbaneleden

Sven Karlsson, vice ordförande i Ekomuseum nedre Ätradalen och Kristina Brixson, antikvarie vid Hallands kulturhistoriska museum
har båda varit engagerade i arbetet med cykelslingorna i nedre Ätradalen. Projektledare Chris Heinz Welinder saknas på bilden.  


Foto: tina hjorth Svensson

sträcker sig över Öxabäck
och
”Prekebogumman”,
Överlida Industri- och hantverksmuseum, Gräne Gruva,
hembygdsstugan Tokabo

med sina våfflor, också den
rundan totalt 44 km.
 
Och det finns mycket mer
att välja på både för den som
planerar sin rutt och för den

som är mer spontan.
tina hjorth Svensson

Fotnot: B
 åde ”Din guide till 82 besöksmål i
Ätradalen 2015”
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från Ekomuseum nedre Ätradalen och ”Cykla
i Ekomuseum nedre
Ätradalen” finns att hämta
hos bland andra turistinformationen, men även ute på
de olika besöksmålen.
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Kika in i
vår butik där
vi har massor
av roliga
retrosaker.
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Vi tar även emot
försäljningsuppdrag.

Ställ av
vagnen på
vår parkering
och upplev
bygden!

V
• H US

FO R

D

Entusiastfordon
av alla de slag till
försäljning!
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RESTAURANG
DAGENS RÄTT
À LA CARTE • CAFÉ
BARNMENY
HAMBURGERMENY

Falkenbergsvägen 10, Älvsered • 0325-313 80 • info@route154.se • www.route154.se

Vi har över 30 års branscherfarenhet
av försäljning, installation, service
och underhåll av produkter och
maskinlösningar för
materialtransport,
torkning, malning
-och blandning.
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Kringutrustning
för plastindustrin

Vi har en cirkus i Trivselbygden

Tel. 0325-317 00 · www.centramec.com

Välkommen till Ulvanstorp

BAKNING - BADTUNNA - BASTU - BED & BREAKFAST - KAFFESTUGA

Kaffestugan:
Söndagar i juli & augusti kl. 14.00-17.00
Surströmmingspremiär:
Torsdag 20 augusti kl. 15.00-18.00
Öppet året runt för bokade grupper

Telefon 0325-317 00 · www.centramec.com

Salongen
för hela familjen
Öppettider:
Tis & Tors 10-18
Ons 13-20 • Fre 9-13

älvsered välkomnar
med nya skyltar

Välkommen in!

Följ mig på facebook!

Ulvanstorp
tunnbröd

Hår & Sånt
Jeanette Holmström

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

ÄlvseredÄlvsered har fått fyra nya skyltar, som välkomnar besökare till byn. Skyltarna har köpts in av Älvsereds byalag, med sponsring från flera av byns andra föreningar, samt
från företag på orten.
– De andra skyltarna var minst 30 år gamla och behövde
bytas ut, berättar Kristina Andersson och Hans Johansson
från Älvsereds byalag.
Skyltarna har tillverkats av Bill Thoresson, Mårdaklev, som
syns till vänster på bilden nedan, tillsammans med byalagets
Hans Johansson.
– Vi tyckte det var roligt att anlita en lokal konstnär, säger
Kristina Andersson.
Bill designade och tillverkade skyltarna på sitt företag, Bills
Mekaniska i Älvsered, där även Bills sambo Birgitta Ryberg
arbetar.
– Hon ritar skyltarna i ett program som styr fräsen, vilket
gör att man kan fräsa ut snygga skyltar med motiv på, eller
otroliga saker i 3D, berättar han.
På tvärbalken under välkommenskyltarna finns en liten
extra finess, öglor där man kan hänga upp annonsering för
olika evenemang i byn.

Vi står till tjänst för dig som företagare i
Trivselbygden.

Öppettider



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



Sommaröppet
dagligen 21/6-23/8





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

En mångfald av
spännande besöksmål
i Ätradalen
Upplev vackra Ätradalen på cykel
- 12 cykelslingor som varierar i längd,
svårighetsgrad och innehåll. Ge dig ut i
vårt landskap och upptäck allt det
intressanta som Ätradalen har att erbjuda.

Foto: Katarina Johansson

Nya färgbroschyrer med cykelkartor
och mycket mer hittar du på
besöksmålen och Turistbyråerna.

Nätverk för företagare.
Mer än 100 företag är anslutna.
Råd och stöd i olika frågor
Föreläsningar
Utveckling i Trivselbygden

OBS!

www.trivab.se

Ekomuseets dagar
1–2 augusti

MARÄNG • CHOKLADBISKVI • HALLONGROTTA • KRINGLAN • ELEFANTFOT • NÖTKAKA • TONFISKKLÄMMA • TAKE AWAY • ÄLVSERED JITTERBUGG • MAZARIN

Vardag & fest

KRINGLAN
Vi finns på
facebook!

Vi har fika, bröd & godsaker
för alla smaker!
Älvsered, Mårdaklevsvägen 4

•

0325-310 94

•

www.kringlanalvsered.se

• BANANBAKELSE • RÄKBAGUETTE • BLÅBÄRSPAJ •

SOLÖGA • SMÖRHJÄRTAN • SCHWARZWALDTÅRTA •

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

LEMONCURD • BONDKAKA • UPPÅKRA WIENERBRÖD • KONDIS • BUDAPESTRULLE • PÄRONBISKVI • FRALLOR • CATALANER • PANNACOTTA • KANELBULLE •
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En förening
med många
aktiviteter
ÄlvseredI Älvsered finns ett stort engagemang bland ungdomarna. Älvsereds
aktivitetsförening, med 40 medlemmar,
arrangerar allt från brännbollsturnering
och bowling till höstfest och vinterbad.
F öreningen startades år 2010, Vinterbad i januari (inte
men det hela började egentli så kallt som det låter, ba
det försiggår i simhall, an
gen långt tidigare.
– På våra föräldrars tid tingen i Svenljunga eller i
fanns det en förening som Falkenberg), bowling i mars,
hette Älvsereds Aktivitets brännbollsturnering i maj,
klubb. De som startade ak samt en höstfest i oktober.
tivitetsföreningen hämtade Föreningen har en Face
booksida, där
inspiration där
ifrån,
be
de lägger ut ti
rättar
Anna
der för sina eve
Gustavsson,
nemang. Vissa
aktiviteter
ordförande i
Man får vara av
föreningen.
na är enbart för
medlemmar,
Genom åren
med i ett
har styrelsen
men till bränn
gott gäng.
bytts ut, och fle
bollsturnering
Oscar Erlandsson
ra av de nuvar
en och höst
nade styrelse
festen är alla
medlemmarna är småsyskon välkomna.
till dem som startade fören
–Vi har också olika som
maraktiviteter, men de kan
ingen.
variera från år till år, säger
Föreningen har ett 40- Hanna.
tal medlemmar, främst från
De senaste åren har man
Älvsered men även från an bland annat spelat paint
dra orter.
ball, åkt till Liseberg, och be
– Vi har medlemmar ända sökt Ulvanstorps kaffestuga,
från Falkenbergsområdet som ligger i Älvsered, på vä
och upp till Överlida, säger gen mot Älekulla.
– Vi cyklade dit, hade fem
Hanna Johansson.
Åldersgränsen för att få kamp, och sedan badade vi
vara med i föreningen är 15 år. bastu och badtunna.
Någon övre gräns finns inte.
  – De medlemmar vi har nu Att vara medi föreningen
är mellan 17 och 30 år, berät medför inga stora kostnader.
tar Maja Karlsson.
– Vi har en medlemsavgift
Flera gånger perår ar på 100 kronor per år, och ak
rangeras olika evenemang: tiviteterna är billiga att vara

Thomas Karlssons Åkeri
Älvsered • 070-673 34 05

Anna Gustavsson, Seth Erlandsson, Maja Karlsson, Ulf Löfström, Hanna Johansson, Amanda Karlsson, Oscar Erlandsson och Thom
Karlsson i styrelsen för Älvsereds aktivitetsförening.Foto: Katarina johansson

Brännbollsturneringen i maj är en populär aktivitet.


Foto: Maja Karlsson

med på, säger Maja.
Höstfesten brukar ge ett
ganska stort överskott, och
inkomsterna därifrån an
vänds för att subventionera

övriga aktiviteter.
– Vi ska inte gå med vinst,
och om vi lägger ner fören
ingen går pengarna som finns
i föreningen till IF Älvéna, sä

Förra sommaren cyklade föreningen till Ulvanstorp, där man
bland annat badade och tävlade i femkamp. Foto: Maja Karlsson
ger Anna.
Föreningen betyder myck
et, säger styrelsemedlemmarna.
– Det är bra för samman

hållningen i byn, man får
vara med i ett gott gäng och
man lär känna nya männis
kor, säger Oscar Erlandsson.
Katarina johansson

Stressgrading
Älvsered • 070-675 84 87
Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

Mysiga upplevelser
nära naturen! Väl mött!rina
Urban

& Ca

Trädbadkarsﬂotte • Grillstuga
Båt & kanot • Guidade turer
Vandringsstigar

0346-38181, 0730-808181
Vi vänder oss till mindre vuxengrupper,
barngrupper och familjer.

SIGVARD FRANSSONS EL AB

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

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered
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Nostalgi är konceptet för Route 154 och Åkes
älvsered I retrovaruhuset

Route 154 i Älvsered kommer
Urban Jagestrand att sälja
allt från amerikanska bilar
till nostalgikort. Tillsammans
med varuhusets restaurang
hoppas han kunna locka människor till Älvsered.

samheten successivt under sommaren.

Urban driver ocksårestaurang-

en i varuhuset, som nu fått en nystart, med nytt namn och en ny kock.
– Den heter ”Åkes restaurang”, efter min far. Han är bra på att laga
mat och har hjälpt oss med hem– Såhär på landet gäller det att hit- liga recept på grytor som Peter har
ta en egen nisch, och skapa ett ut- utvecklat.
Peter, med efternamnet Nyström,
flyktsmål som är lite annorlunda,
är den nya kocken. Fast helt ny är
säger han.
När Älvsereds shoppingcenter la- han egentligen inte.
– Jag har jobbat både för Urban
des ner för några år sedan tog Urban
Jagestrand över fastigheten. På över- och för de gamla ägarna. Senast var
våningen har han drivit ett logistik- jag här för två år sedan, berättar han.
När Urban beslöt s ig för att göra
företag, som han nu lämnat över till
sina bröder. Istället satsar han på en nysatsning på restaurangen frålokalens bottenvåning, med retro- gade han Peter om han ville komvaruhuset Route 154. Varuhuset ma tillbaka.
– När möjligheten kom var det
kommer att ha ett brett sortiment.
– Vi säljer äldre fordon och saker ganska självklart att tacka ja, jag har
som är förknippade med den kul- alltid trivts så bra här.
Peter sköter resturen, allt från nostaltaurangen
med Urban Jagestrand har dragit igång retrovaruhuset Route 154 , med restaurangen ”Åkes”, där Namphung Krongtong och
gikort och affischer till
hjälp av Namphung Peter Nyström jobbar. Även restaurangen har inretts i nostalgisk stil.Foto: Katarina Johansson
parkeringsautomater
Krongtong. Här seroch bensinpumpar,
veras dagens rätt, där
berättar Urban.
Det gäller
minst en rätt varje dag
 
är husmanskost. Det
På en vägg i varuhuatt hitta en
blir också en del thaiset hänger fullt med
egen nisch.
ländskt, i och med att
färgglada rockabillyUrban Jagestrand
Namphung ursprungklänningar.
ligen kommer från
– Det finns ett stort
Thailand.
intresse för sådana
Restaurangen och varuhuset
klänningar nu, så vi försöker fånga
kommer att komplettera varandra
upp det intresset.
Route 154 smygöppnade i mitten bra, tror Urban Jagestrand.
– Folk som kommer hit och tittar i
av maj. Men sortimentet kommer
att utökas undan för undan. De sto- varuhuset kanske inte köper en bil,
ra lokalerna rymmer mycket, och men de kanske äter i restaurangen,
säger Urban.
det tar ett tag att få fyllt upp allt.
Rockabillyklänningar är något
Katarina johansson Urban Jagestrand tar hem bilar från USA, som säljs på varuhuset.
– Vi kommer att bygga upp verksom är i ropet nu, berättar Urban.

Basservice

1.495:-

Gäller bilar 5 år och äldre.
byte av tätning i oljeplugg
samt kontrollpunkter.

Gör ett besök hos
Lantmännen i Älvsered!

Erbjudandet gäller
tom den 19 april.

Basservice
Basservice
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SERVAR ALLA BILAR
1.495:1.495:-

Vi utför
AC-service

Gäller bilar 5 år och äldre.

Gäller bilar 5 år och äldre.
byte av tätning i oljeplugg

byte
av tätning
i oljeplugg
samt
kontrollpunkter.
samt
kontrollpunkter.
Erbjudandet
gäller

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

tom den 19 april.
Erbjudandet
gäller
tom den 19 april.

* Gäller för inköp över 1.200 kr.

En REPARERAR
riktigt bra bilverkstad
nära dig!
VI
OCH
1.495:års garanti på reservdelar levereradeOCH
av Mekonomen
VI•• 3Konkurrenskraftiga
REPARERAR
SERVAR priser
ALLA BILAR
Basservice

Gäller bilar 5 år och äldre.

SERVAR
ALLA BILAR
En riktigt bra bilverkstad nära dig!
••3 års
garanti på reservdelar
levererade
av Mekonomen
Avancerad
felsökning
av elektronik

En •riktigt
bra bilverkstad
nära dig!
Konkurrenskraftiga
priser

VI REPARERAR OCH
avgifter.*
SERVAR
• Avancerad felsökning
av elektronik ALLA BILAR
• Fabriksgarantin fortsätter att gälla

* Gäller för inköp över 1.200 kr.

Fabriksgarantin
gälla
• 3 års•garanti
på reservdelar fortsätter
levererade avatt
Mekonomen
• Delbetala priser
på 4 månader utan ränta och
• Konkurrenskraftiga

* Gäller för inköp över 1.200 kr.

Erbjudandet gäller
tom den 19 april.

* Gäller för inköp över 1.200 kr.

byte av tätning i oljeplugg
samt kontrollpunkter.

• Delbetala
på
4 månader
utan bilverkstad
ränta och avgifter.*
En
riktigt
bra
nära dig!
• Avancerad
felsökning
avPÅ
elektronik
VI BJUDER
MEKOASSIST
MOBILITETSFÖRSÄKRING
• 3 års garanti
på reservdelar
levererade av Mekonomen
• Fabriksgarantin•fortsätter
att gälla
Konkurrenskraftiga
priser
SERVICE
1 ÅR
• Delbetala
på 4VID
månader
utan räntaAV
ochBILEN
avgifter.* HOS OSS!I
VI BJUDER
PÅ MEKOASSIST
MOBILITETSFÖRSÄKRING

I

Gäller för fordon upp till 3,5 ton, max 10 år gammal bil och/eller max 15.000 mil, värde 750 kr.

AV BILEN HOS OSS!
1 ÅR VID SERVICE
• Avancerad felsökning av elektronik
Gäller för fordon upp till 3,5 ton, max 10 år gammal bil och/eller max 15.000 mil, värde 750 kr.
• Fabriksgarantin fortsätter att gälla

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

VI BJUDER PÅ MEKOASSIST MOBILITETSFÖRSÄKRING I
1 ÅR VID SERVICE AV BILEN HOS OSS!

ARNAGÅRDS
BIL & PLÅT
ARNAGÅRDS
BIL

& PLÅT

Gäller för fordon upp till 3,5 ton, max 10 år gammal bil och/eller max 15.000 mil, värde 750 kr.

Ryds Gård Älvsered •

0325-314 00

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

5 för 100:Plantjord 50 liter

Välkommen!

0325–311 08 • Öppet: Mån–fre 7.30–17.30, lör 9.00–13.00
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Varma i kläderna efter
halleviDet är en ljum aprilkväll. Solens
strålar glittrar i sjön vid det som måste vara Sveriges vackraste fotbollsplan.
Planen fylls så sakteliga av P/F8-knattar...
En och annan gör ett litet

Inledande samling med upprop.

Lisbeth Andersson tog initiativet till Högvad BK:s fotbollslek och
är numera tränare för PF8.

Dags att driva, sikta och pricka.

hör inget poolspel. Vi understopp hos ledaren Lisbeth söker om vi kan klämma in oss
Andersson för att få lite assis- någonstans.
tans att knyta skorna. Andra  
tar raskt en boll och ger sig ut Det är dags att släppa bolpå plan. Bäst att passa på att len och sitta ner – svårt när
leka runt lite innan Lisbeth man har massa spring i bevisslar och manen. Men efter
nar till samling
en stund kan
på plan.
uppropet sätta
 
När man är
igång och sen
sex-sju år kan
får var och en ta
man börja spela
sin boll igen. Det
Vi underfotboll ”på rikär dags att driva,
söker
om
vi
tigt”, men först
sikta och pricka.
efter sommaren. kan klämma in  
– Mot bänken!
ropar
oss
någonstans.
– Det tyckte
Lisbeth och hela
Lisbeth Andersson
jag v ar lite synd,
gänget dribblar
berättar Lisbeth
sig mot bänken
som tillsammans med en vid sjön.
kompis la ut en blänkare om  
– Mot målet!
fotbollslek för förskoleelever-  
Hela klungan ändrar riktna i Holsljunga, Mjöbäck och ning igen...
Överlida förra året.
 – Mot journalisten!
 
De fick ett gäng på åtta  
Jösses, en hel flock rusar
stycken som enligt utsago var rakt mot en bollrädd reporter,
ruskigt flitiga. Nu har dessa ska jag springa? Nej, de hinblivit varma i kläderna och ner inte fram innan det komingår bland de 15 som tränar mer nya direktiv från coachen.
i P/F8. Själv följde Lisbeth ocktina hjorth svensson
så med till PF8 och tränar nu
laget tillsammans med Martin Fotnot: Lagom till pressLarsson. Här är alla rejält lad- läggningen kommer meddade för fotboll.
delande om att laget hittat
 
– Vi har spelat två inom- ett poolspel som drar igång
husturneringar, men vi till- i maj.

ALLT INOM
BRANSCHEN!

Hjortronstigen 10
Överlida
070-587 49 99

Det mesta inom byggnation!

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

Överlida Byggtjänst
070-860 34 80

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

TEMAUTSTÄLLNING

BRUDKLÄDER

mot målet! Det handlar om att driva och sikta – och framför-

Överlidaljus

Stort sortiment av bl.a.

säsongs- och landskapsljus

Butiken med
egen tillverkning!
Öppettider
Mån–Fre 10–18
Lör
10–13
Köpmansvägen 4, Överlida
Telefon 0325-322 22

Varmt välkommen!

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

Nyhet!
SGOLF
R
Y
T
N
E
V
Ä

MUSÉET - Öppet söndagar
7 juni - 23 aug kl. 14-17
Annan tid ring 0325-324 48
för bokning.

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

Grillkväll med allsång
28 augusti kl. 18.00
Vi h a r ä v e n b a s t u
på campingen!
100 platser för husvagn • 12 enklare stugor
19 stugor med självhushåll, dusch/toalett
Båtar för uthyrning • Äventyrsgolf
Servicebutik med cafeteria

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening • 0325-324 48

0325-324 39 • www.overlidacamping.se
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fotbollslek

6

Nya stugor på Överlida
Camping

Överlida G
 räset har inte hunnit gro ännu, men de
nya stugorna på Överlida camping står färdiga och
väntar på nya gäster. De är sex till antalet och har också sex bäddar vardera.
 – Vi ska bygga ytterliggare fem nya stugor till hösten, berättar Pelle
Andersson som driver campingen.
 Trycket är stort,
framför allt på sommaren och framför
allt från danska besökare som gärna
landar i Överlida efter att ha shoppat loss
på Gekås.
 I år har man även
satsat på en sprillans
ny minigolfbana.
Foto: tina hjorth
svensson

allt att hålla koll på bollen...Foto: tina hjorth svensson

Viktor Jarhult får lite assistans att knyta fotbollsskorna.

Går du i husköpartankar
eller behöver bolån?
Välkommen till någon
av våra sex borådgivare
på Mjöbäcks Sparbank
i Överlida.

!
g
i
d
r
ö
f
d
i
t
Vi har

Från vänster Anders Trulsson,
Hanna Börjesson, Tobias Ljung,
Sandra Bengtsson, Anna-Karin
Lindgårde Ivarsson och
Göran Ericsson.

0325-327 00 • www.mjobackssparbank.se

Vi bryr oss
om våra kunder
och vi har plats
för fler.

Trivselbygden tidning 2015
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Bertil gillar gamla prylar – och amazoner
ÖverlidaI april tog svenljungabon
Bertil Lööf över Second Hand-butiken på
Skenevägen.
– Jag är nybliven pensionär,

så detta är lite av ett extraknäck, säger han och berättar att auktioner är ett stort
intresse.
 – Och så kan jag ju inte hålla tyst, så butiken blir ett sätt
att omsätta en del grejer.
 Han har alltid gillat gamla grejer, säger han. Det började med gamla mopeder –
han körde flera mopperallyn
innan bilintresset tog över.
Hemma i garaget finns tre
gamla Amazoner och i källaren huserar ett åttiotal gamla radioapparater och andra
nostalgiprylar.

– Så satt jag och t ittade på

Blocket en dag och såg att
den här affären var till salu.
Jag ringde direkt.
 
Det blev en snabb affär och
plötsligt stod han som ägare.
Här fanns redan ett sortiment
och Bertil fyller på lite allteftersom. Ibland händer det att

Butiken blir
ett sätt att
omsätta en
del grejer.

folk kommer och lämnar in
prylar de inte vill slänga.

– Jag har öppet tre dagar

i veckan. Tisdagar är ganska
lugna, men fredag och lördag
kan det komma många.
 
På lördagarna får han ofta
sällskap av hustrun i butiken.
De andra dagarna är det shih
tzu-valpen Tindra som sällskapar – så slipper hon vara
ensam hemma.
 
Resten av veckan har Bertil
inga sysselsättningsproblem,
han är träffansvarig i Svenska
Amazonklubben och ansvarar bland annat för en av
klubbens stora träffar på
Öland veckan före midsommar.
 
– Det är tur att hustrun
också blivit intresserad, vi
har fått många vänner i både
Sverige och Norge tack vare
bilintresset.
tina hjorth Svensson

Något blått?

Bertil Lööf

en av tre. Amazonen utanför second handbutiken i Överlida är en av tre som Bertil Lööf äger. När han och shih tzu-valpen Tindra
inte jobbar i butiken är det amazoner som gäller, Bertil är träffansvarig för Svenska Amazonklubben.Foto: tina hjorth svensson

Mässing och koppar börjar bli modernt.

Bertil gllar gamla tv-kannor. Hemma finns många.

Ring om du önskar ytterligare upplysning!

Överlida Plåtslageri AB
Telefon: 0325-323 00 • www.overlidaplat.se

Medlem av PLR
www.plr.se

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

Hallavägen 10, Överlida

•

info@overlidael.se

•

0325-321 35/ 070-860 34 31

•

www.overlidael.se

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

Allt är möjligt!
Allt är möjligt!

Här hittar du

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

Öppet: mån-fre 10 - 18 • lör 10 - 13 • sön stängt
0325-321 00 • www.susannsblommor.se
Hallångsvägen 3, Överlida
Vi ﬁnns på facebook och instagram.
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Badplatser i TRIVSELBYGDEN
Övre Hallången
Överlida Camping
Brygga

Öxasjön

Mjöbäcksvägen
En badplats med fina gräsytor.

X Brygga

X Toalett

Hopptorn

Omklädningsrum

X Toalett

X Hopptorn Omklädningsrum
Grillplats
X Kiosk
X Småbarnsvänligt

Holsjön Holsljunga camping
Handikappsanpassad brygga och
vacker sandstrand.

X Brygga

Hopptorn

X Toalett
X Omklädningsrum
X Grillplats

X Kiosk
X Långgrunt/småbarnsvänligt

X Grillplats

Kiosk

X Långgrunt/småbarnsvänligt

Näset Nedre Hallången

I korsningen Svenljunga-Östra Frölunda

X Brygga X Toalett
X Hopptorn Omklädningsrum
Kiosk
X Grillplats
X Långgrunt/småbarnsvänligt

Vitasjön Ängasjö
X Brygga X Toalett
Hopptorn
Kiosk

Sandsjön
Hopptorn
Kiosk

X Toalett
X Omklädningsrum
X Grillplats

Skäremosjön Ängasjö

Långgrunt/småbarnsvänligt

Härligt, lugnt läge och sandstrand.

X Brygga

Hopptorn

Korrasjön

Kiosk

Öxabäcksvägen
Ta vägen upp vid brandstation.

X

Brygga
Hopptorn
Kiosk

X

Omklädningsrum

X Långgrunt/småbarnsvänligt

X Toalett

Omklädningsrum

X Grillplats

X Småbarnsvänligt

Toalett

X Grillplats

X Grillplats

X Långgrunt/småbarnsvänligt

Torestorp
Kommunal badplats, 5 km från Älekulla.

X Brygga

Omklädningsrum

Högsjön Öxabäcksvägen

På vägen mellan Älekulla & Älvsered.
Brygga

Toalett

Hopptorn

Omklädningsrum

Kiosk

Grillplats

X Långgrunt/småbarnsvänligt

Horsasjön ”Nabben”

Ny fin brygga.

X Brygga X Toalett
X Hopptorn Omklädningsrum
Kiosk
X Grillplats
X Långgrunt/småbarnsvänligt

Kalvsjön Kalv
X Brygga X Toalett
Hopptorn X Omklädningsrum
Kiosk
X Grillplats
X Småbarnsvänligt

4•5•6
SEPTEMBER

KINDAHOLMSDAGARNA
NYHET!

”Löp Kindaholm
runt”
Välj din sträcka och
spring med oss!

Alla varmt
välkomna!

Massor utav
aktiviteter

HÖJDPUNKT!

i Håcksvik, Kalv, Mårdaklev
och Östra Frölunda.

Hålls i Östra Frölunda
lör 5/9 kl. 19.00

Bygdefesten i
Kindaholm

BOFAST

FLYTTA TILL
VI HAR LÄGENHETER I TRIVSELBYGDEN

Följ oss på

kindaholm.org

KONTAKTA OSS PÅ 0345-408 40

www.bofast.se
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Allt uthyrt hos
Håcksviks eget
bostadsbolag
håcksvikLångtidstomma lägenheter
mitt i byn fick invånarna att bilda ett eget
bostadsbolag och köpa loss fastigheterna.
Nu jobbas det för fullt för att de nya hyresgästerna ska kunna flytta in.
Sedan några år arbetar man

upp de tomma lägenheterna.
i Håcksvik med Vision 500.  
– Vi hade tänkt ta arbetet
Målet är att ha 500 invånare lite undan för undan, men vi
år 2020. Idag är antalet runt fick hyresgäster direkt och
400.
de som ville flytta in snabbt,
 
En tuff målsättning och då hjälpte själva till med arbeblir förstås fem
tet, säger Sören.
tomt gapande
 
Mycket av arbetet har gjorts
lägenheter mitt
i centrum en
ideellt,
även
fråga med hög
av många som
Det finns
inte är delägaprioritet.
mycket
 
– Vi bestämre. Man gör det
de oss för att
för byns bästa.
kompetens
köpa loss fast 
– Det finns
även på
igheterna från
mycket kunBofast och lägen liten ort. skap och komga hyresverkpetens även på
Sören Hansen
samheten i ett
en liten ort.
eget bolag, berättar Sören Hansen, som är Det största arbetet har vahyresgästernas kontaktper- rit de två lägenheterna, som
son och hela byns ”alltiallo”. hade byggts ihop och användes som ortens förskola.
Engage-manget i Håcksvik  
– När antalet inskrivna
är stort och direkt hade man barn växte, blev utrymmet
42 aktieägare, som köpte val- för litet och förskolan flyttafritt antal andelar om 5 000 de in i skolan, som lades ner
kronor. Mycket tacksamma för något år sedan.
är man också över det gene-  
Sören berättar också att
rösa bidrag som Mjöbäcks man först tänkt att ha de
sparbank ställde upp med.
båda lägenheterna som kon 
Med Håcksviks fastighets tor och samlingslokal.
AB väl i hamn, var det bara  
– Men vi fick hyresgäster
att börja med det mera hand- som ville flytta in, så nu byggripliga arbetet. Att fräscha ger vi om och totalrenoverar
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HÅCKSVIKS TAXI

Håcksviks fastighets AB
Styrelsen
Ordförande: Anders Hansson.
Ledamöter: Arne Aronsson,
Peter Emanuelsson, Gunnar
Johansson och Sandra
Kristiansen.

Suppleanter: Susanne Elofsson
och Sören Hansen.
Antal lägenheter: 15 stycken,
två större om cirka 145 kvadratmeter, resten två- och trerumslägenheter.

Uppvärmning: Direktverkande
el.
Datauppkoppling: Fiberuppkoppling i samtliga lägenheter.
Fanns redan tidigare.
Antal lediga lägenheter: Inga

till två lägenheter igen.

 
I den ena jobbar Daniella

Zeybrandt och Hannes
Almström för fullt. De gör
gärna en stor del av jobbet
själva. Dels för att kunna flytta in fortare, men också för
att få lägenheten som de vill
ha den.
 
Sören menar att flexibiliteten i det lilla bolaget betyder
mycket och pekar in i köket.
 
– Det här hittade vi på
Blocket, en alldeles ny inredning från Ikea.

Flera nyinflyttade 
hy-

resgästersom g
 jort mycket
jobb själva är My Bengtsson
Hansen och hennes sambo,
samt Ann-Margret Larsson
och hennes dotter Alma
Gotemark.
 
– Min sambos pappa hjälpte oss också och när vi själva
gjorde så mycket, fick vi välja
ett dyrare golv, som vi gärna
ville ha, säger My.
 
Ann-Margret och Alma
trivs också mycket bra och
de fokuserar på trädgårdsarbetet just nu.
 
– Det är kul att vara med
och att jobba tillsammans,
tycker Ann-Margret.
 
Engagemang, handlingskraft, kundfokus, nytänkande, hur ofta hörs inte de orden i vackra beskrivningar
av verksamheter? I Håcksvik
pratar man inte så mycket,
man bara gör.
ann-louise kjellner

egen täppa. Ann-Margret Larsson fixar till i sin och dottern Almas utegård.Foto: viavinga

Sören Hansen tillsammans med My Bengtsson Hansen, AnnMargret Larsson och Alma Gotemark i en lägenheter där renovering pågår.

METARTÄVLING!!!
Lördag 18 juli kl. 14-16
Torstholmen (Påarps Gård)
Samling kl. 13.30. Metspö finns att hyra.
Pris: 50 kr (20 kr upp till 15 år)
SERVERING!

Ikea-köket köpt på Blocket
blev perfekt.

Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KLOCKAREGÅRDEN

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

Arr. Håcksviks Fiskeklubb i samarbete med Påarps-Gård

med de unika bonadsmålningarna.

HÅCKSVIKS KYRKA
Öppna söndagar 5/7-16/8 kl. 14.00-16.00
Guidade visningar kl. 14.30 och 15.30
ÖPPNA DAGLIGEN 19/7-9/8 kl. 14.00-17.00

Välkommen till Håcksviks Fastighets AB
Meningsfullt att hyra - för dig som vill bo
i närhet och gemenskap

Sommaröppet - juni, juli & augusti!

Kontakta Sören Hansen • 0702-52 06 91
hacksviksfastghetsab@gmail.com

Övrig tid ring: 0325-520 30

OLOFSBYGGET

Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering
Söndagar 28/6-16/8 kl. 14.30-17.00

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

www.hacksvik.se

KVARNAGÅRDEN

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

Bemannad 19/7, 2/8, 16/8 kl. 13.00-16.00

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

Håcksvik, mer än du tror!

Konstutställning i kyrkan:
Bonadsmålningar från 2000-talet.
Övrig tid ring:
0325-521 95 • 0325-520 30 • 0325-520 31

0325-475 80 • www.ajabs.se

Trivselbygden tidning 2015

Håcksvik 19

Massage och badtunna - nyheter i Påarp
påarpNatursköna Påarps gård
har länge varit platsen för bröllop, fester, femkamper och avkoppling. Nu finns också relax
med massage och vedeldat bad.
Strax före jul flyttade Country wellness och

spaterapeuten Erika Erlingson in på andra våningen i Påarps restaurang- och konferensbyggnad.
 
– Intresset har varit stort, särskilt för massage och ansiktsbehandlingar, säger Erika,
som också erbjuder make up, nagelbehandling och sminkkurser. Allt med ekologiska och
hudvänliga produkter.
 
Erika berättar att hon tycker sminkkurser
är särskilt kul.
 
– Då får mina kunder lära sig något, som
de har glädje av sen också och snart får jag ytterligare ett rum här och får bättre plats för
flera deltagare.

Under tiden vi pratat med Erika, har Daniel
tänt i den vedeldade badtunnan.

 
Det må vara slutet av april, men någon vår-

värme känns inte av ännu och det behövs ordentlig värme i vattnet för att badet ska kännas sådär riktigt ljuvligt, som ett tunnbad ska
göra.
 
Pernilla Mårtensson, som driver Påarps
gård tillsammans med maken Anders, har dukat upp med en hel bricka av läckerheter, för
att ytterligare förhöja upplevelsen.
 
– Vi har haft badtunnan sedan i höstas och
den har varit mycket populär, säger Pernilla
och lägger fram badhanddukar medan elden
i kaminen sprakar mysigt och röken stiger ur
skorstenen.

Pernilla Mårtensson (t v), Påarps gård, är glad åt det nya samarbetet
med spaterapeut Erika Erlingson, Country wellness.

... snart får jag
ytterligare ett rum.
erika erlingson

ann-louise kjellner
redaktion@stthuset.com

vedeldat mys. Fredrik, Erika och Daniel kopplar av i Påarps nya badtunna och servas av Pernilla Mårtensson.Foto: viavinga

Håcksviks flexibla quiz-kör
håcksvik Fem alerta

sångare och musiker,
som gillar när det är fest
och att göra människor
glada.
 gentligen började det med
E
en damorkester. Men när
två av medlemmarna slutade, fanns Henrik Henriksson
och Jeroen van Nijkerken till
hands.
 
– Sedan dess har vi inte
haft något orkesternamn, vi
tar namn efter våra spelningar. Just nu är det Bröllopsorkestern, säger Susanne
Elofsson och berättar att
dagens repetition gäller en
bröllopsspelning i nästa
vecka.

Sång, musik och roliga

quiz är konceptet.
 
– Vi har flera olika program och vi anpassar oss efter tillfället.
 
Även antalsmässigt anpassar man sig.
 
– Ibland är vi alla fem, men
vi kan lika gärna var tre eller

Välkommen till
en bank nära dig!
Kontakta oss så får du veta mer!
Ring till vårt bankkontor i Överlida 0325-32700.
Vi svarar vardagar mellan 9.00-16.00 (mån och tors 9.00-18.00)

Vi bjuder på
Samlade för repetition bakre raden Jeroen van Nijkerken och
Henrik Henriksson, främre raden Anna-Lena Johansson, Susanne
Elofsson och Ann-Margret Larsson.Foto: viavinga

fyra, eller bara två.

 
Quiz-delen är inte heller

av den allvarliga eller kunskapskrävande sorten.
 
– Det är inte meningen
att någon ska börja skruva

på sig och vara ängslig för
att inte kunna. Vi vill att det
ska vara roligt och underhållande. Över huvud taget är vi
väldigt ohögtidliga!
ann-louise kjellner

siggebergs loppis
håcksvik Loppisen i det gamla butikshuset mitt i byn
fortsätter att växa. Snart är varenda vrå fylld och nu när
det är tid att vårstäda kommer ännu mera prylar in. Här
finns massor att botanisera bland, inte minst i det välfyllda linneförrådet.
Öppet varje söndag eftermiddag och naturligtvis under Kindaholmsdagarna.
På bilden syns Susanne Elofsson ta hand om ännu en
låda med skänkta saker.
Foto: viavinga

till dig som
fyller 18 år.
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MAJ
Torsdag 21 maj
Mårdaklev Björkvallen. 19:00.
Kindaholms FF (herrar)- FC
Lockeryd. Arr: Kindaholms FF.

fredag 22 maj
Öxabäck Hagavallen. 19:00.
Öxabäcks IF - Fritsla IF. Arr:
Öxabäcks IF.

Lördag 23 maj
Älvsered Älvsereds IP. 13.00.
Brännbollsturnering.
Arr: Aktivitetsklubben i Älvsered.

Måndag 25 maj
Holsljunga 18:30-20:30.
Kyrkbyvandring. Samling vid församlingshemmet., ta med kaffekorg.
Arr: Holsljunga hembygdsförening.

Onsdag 27 maj
Mjöbäck Hallevi. 19:00. Fotboll
Högvads BK – Skene IF-09.
Arr: Högvads BK.

Fredag 29 maj
Öxabäck Hagavallen. 19:00.
Öxabäcks IF - Björketorps IF.
Arr: Öxabäcks IF.

Lördag 30 Maj
Älekulla Äbyvallen. 14:00.
Täff - Kinnahult. Arr: TÄFF.
Mårdaklev Björkvallen. 15:00
Kindaholms FF (damer) Äspereds IF. Arr: Kindaholms FF.

Lördag 13 Juni

Söndag 28 juni

Östra Frölunda Hids Festplats
18:00-01:00. Cykelfest.
Arr: Östra Frölunda Byalag.

Mjöbäck Tokabo hembygdsgård. 15:00.
Friluftsgudstjänst.
Arr. Mjöbäcks
Hembygdsförening.

Torsdag 18 Juni
Kalv Kalvsjöhov. 19:00.
Kindaholms FF (damer) Bergdalens IK. Arr: Kindaholms FF.
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka. 22:00.
Musik i sommarnatten.
Arr: Mjöbäck-Holsljunga
församling.

MIDSOmMARFIRANDE
Fredag 19 juni
Älekulla Hembygdsgården 10:0016:00. Midsommarfirande.
Arr: Hembygdsföreningen.
Holsljunga Hembygdstugan
Högelycke. 10:00 klär vi midsommarstången. 14:00 traditionellt
midsommarfirande.
Arr: Holsljunga hembygdsförening.
Mårdaklev Hembygdsgården.
14:30. Midsommarfest.
Arr: Mårdaklevs
Naturskyddsförening.
Älvsered Bygdegården. 15.00.
Midsommarfirande.
Arr: Älvsereds byalag, IF Älvéna.
Öxabäck Träningsplan. 15:00.
Traditionellt midsommarfirande.
Arr: Midsommarfestkommitén.
Kalv Kalvs familjecamping.
Midsommarfirande.
Arr: Kalvs Familjecamping.

Lördag 20 juni

Måndag 1 juni

Holsljunga Holsljunga camping.
14:30. Midsommardagsrally med
vetaranfordon.
Arr: Kinds Motorveteraner.

Mårdaklev Björkvallen. 19:00.
Kindaholms FF (herrar)-Ubbhult/
Hällingsjö. Arr: Kindaholms FF.

Kalv Stenstugan. 15:00.
Friluftsgudstjänst.
Arr: Kindaholms församling.

Onsdag 3 Juni

Söndag 21 juni

Öxabäck Brokvarn. 18:00.
Slåtter. Vi bjuder på fika.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening.

Holsljunga Predikostenen. 15:00.
Friluftsgudstjänst. Medtag kaffekorg.
Arr: Mjöbäck-Holsljunga församling

JUNI

Torsdag 4 Juni
Håcksvik Håcksviks kyrka. 18:00.
Tjernobylbarnen sjunger. Vi bjuder
på choklad och smörgås efteråt.
Arr: Kyrkans arbetsgrupp.

Fredag 5 juni
Kalv Kalvsjöhov. 19:00.
Kindaholms FF (herrar)-Öxabäcks IF.
Arr: Kindaholms FF.
Holsljunga Stråvi.19:00. Fotboll
Högvads BK – Fritsla IF.
Arr: Högvads BK.

Lördag 6 juni
Kalvs Kalvs familjecamping. 8:0012:00. Fisketävling ”Gäddhugget”.
Arr: Kalvs Familjecamping.
Holsljunga Stråvi dansbana.
18:00-01:00.
Arr: Holsljunga Byalag.

Måndag 8 juni
Älekulla Äbyvallen. 19:00.
Täff - Tvärred/Vegby. Arr: TÄFF.

Tisdag 23 Juni
Kalv Kyrkan. 19:00.
Kammarmusikkonsert med Karlsson
barock på tidstrogna instrument.
Arr: Kalvs byalag, Kindaholms församling, Svenljunga kommun.

Onsdag 24 juni
Kalv Kalvsjöhov. 19:00.
Kindaholms FF (herrar)-Skene IF 09.
Arr: Kindaholms FF.

Håcksvik
Olofsbygget. 15:00.
Friluftsgudstjänst.
Arr: Kindaholms församling
Mårdaklev
Björkvallen. 16:00.
Kindaholms FF
(herrar)-Horreds IF.
Arr: Kindaholms FF.
Mårdaklev
Kyrkan. 18:00.
Musik i sommarkväll.
Arr: Kindaholms
församling.

Måndag
29 Juni
Älekulla
Äbyvallen. 19:00.
Täff - Tranemo.
Arr: TÄFF.

JULI
Onsdag 1 juli
Mjöbäck Tokabo
hembygdsgård. 18:0020:00. Sommarkafé.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Fredag 3 juli
Mjöbäck Hallvi. 19:00. Fotboll
Högvads BK – FC Lockryd.
Arr: Högvads BK.

Söndag 5 Juli
Kalv Kyrkan. 10:00. Mässa med pilgrimsvandring till Håcksvik.
Arr: Kindaholms församling.
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka. 18:00.
Gudstjänst med musik.
Arr: Mjöbäck-Holsljunga församling
Östra Frölunda Kyrkan. 18:00.
Musik i sommarkväll.
Arr: Kindaholms församling.

Onsdag 8 juli
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård.
18:00-20:00. Sommarkafé.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Lördag 11 juli

Öxabäck Hagavallen. 19:00.
Öxabäcks IF - Svenljunga IK.
Arr: Öxabäcks IF.

Mårdaklev Hembygdsgården.
11:00-17:00. Öppet arkiv - öppna
skåp och lådor. Arr: Mårdaklevs
Naturskyddsförening.

Torestorp Svansjövallen 19:00.
Täff - Sätila. Arr: TÄFF.

Älekulla Semester-kick-off.
Arr: Älekulla Byalag.

Lördag 27 juni

Söndag 12 Juli

Mårdaklev Björkvallen. 15:00.
Kindaholms FF (Damer) Sjömarkens IF. Arr: Kindaholms FF.

Håcksvik Kyrkan. 18:00.
Musik i sommarväll.
Arr: Kindaholms församling.

Öxabäck Hagavallen. 15:00.
Öxabäcks IF - Högvads BK.
Arr: Öxabäcks IF.

Onsdag 15 juli
Mjöbäck Tokabo hembygds-

gård. 18:00-20:00.
Sommarkafé.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Söndag 19 juli
Holsljunga Holsljunga kyrka.
18:00.Gudstjänst med musik.
Arr: Mjöbäck-Holsljunga församling
Kalv Kyrkan. 18:00.
Musik i sommarkväll.
Arr: Kindaholms församling.

Onsdag 22 juli
Öxabäck Dagcentralen. 15:00.
Våffelcafé. Arr: PRO Öxabäck.
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård.
18:00-20:00. Sommarkafé.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Tordsdag 23 juli
Holsljunga Hembygdsstugan
Högelycke. 15:00-18:00. Grytlappsutställning och kaffeservering.
Arr: Holsljunga hembygdsförening

Söndag 26 juli
Mårdaklev Hembygdsgården.
15:00. Friluftsgudtjänst. Kyrkkaffe.

Arr: Mårdaklevs
Naturskyddsförening.
Östra Frölunda Kyrkan. 18:00.
Musik i sommarkväll.
Arr: Kindaholms församling.

Onsdag 29 juli
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård.
18:00-20:00. Sommarkafé.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Lör 1-sön 2 augusti
Mårdaklev Hembygdsgården.
14:00-17:00. Ekomuséets dagar.
Arr: Mårdaklevs
Naturskyddsförening.

Söndag 2 Augusti
Kalv Kyrkan. 10:00. Mässa med pilgrimsvandring till Backa övre.
Arr: Kindaholms församling.

Augusti

Mårdaklev Kyrkan. 18:00.
Musik i sommarkväll.
Arr: Kindaholms församling.

Lördag 1 Augusti

Torsdag 6 Augusti

Öxabäck Långås. 9:00. Slåttergille,
ta med lie och räfsa. Vi bjuder på fika
och soppa.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening.

Torestorp Svansjövallen. 19:00.
Täff - Rydboholm. Arr: TÄFF.

Östra Frölunda Hagavallen. 9:30.
Mjöbäcks Sparbanks Fotbollsturnering. Arr: Mjöbäcks Sparbank.

Östra Frölunda Östra Frölunda
Kyrka. 14:00. Kyrkogårdsvandring.
Arr: Kyrkans arbetsgrupp.

Lördag 8 Augusti
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Öxabäck Öxabäcks idrottshall. Öxabäcksloppet. Info
0320-59351,
0320-59368.
Arr: WIK.
Öxabäck Hagavallen.
15:00.Öxabäcks IF Hajoms IF.
Arr: Öxabäcks IF.

Söndag
23 augusti
Kalv Kalvs familjecamping. 10:00.
Gösfestivalens
fisketävling avslutas, Prisutdelning.
Arr: Kalvs
Familjecamping.
Mårdaklev
Björkvallen. 16:00.
Kindaholms FF
(herrar)-Högvads BK. Arr:
Kindaholms FF.

Fredag
28 Augusti
Överlida Överlida
Hantverksmuseum.
18:00. Grillfest
med allsång.
Arr: Överlida
hembygsförening.
Mjöbäck Hallevi. 18:30.
Fotboll Högvads BK
– Svenljunga IK. Arr:
Högvads BK.

Lör 29-Sön
30 Augusti
Kalv Kyrkan. 9:00.
Pilgrimsvandring runt
Kindaholm med övernattning.
Arr: Kindaholms församling.

Lördag 29 Augusti
Kalv Kalvsjöhov. 14:00.
Kindaholms FF (Damer) - IK
Friscopojkarna. Arr: Kindaholms FF.
Östra Frölunda Hids Festplats.
18:00-01:00. Grillfest.
Arr: Östra Frölunda Byalag.
Älekulla Rotecampen.
Arr: Rotekampskommittén.
IK. Arr: Kindaholms FF.
Mjöbäck Hagalunds festplats.
19:00. Knytkalas, dans till Deesel.
Föranm. sen. 1/8 till 070-6228187.
Arr. Mjöbäcks Byalag.

Söndag 9 augusti
Håcksvik Kyrkan. 18:00.
Musik i sommarkväll.
Arr: Kindaholms församling.

Måndag 10 Augusti
Öxabäck Brokvarn. 18:00.
Slåtter. Vi bjuder på fika.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening.

Fredag 14 Augusti
Östra Frölunda Hagavallen. 19:00.
Kindaholms FF (herrar)-Björketorps
IF. Arr: Kindaholms FF.
Öxabäck Hagavallen. 19:00.
Öxabäcks IF - FC Lockeryd.
Arr: Öxabäcks IF.
Kalv Bygdegården. Från 19:30.
Musikunderhållning av Björn
Larsson kl 21.00.
Arr: Kalvs Bygdegårdsförening.

Holsljunga Holsljunga kyrka.
18:00. Musik i sommarkväll.
Arr Mjöbäck-Holsljunga församling.

Tisdag 18 augusti
Holsljunga Stråvi. 18:45.
Fotboll Högvads BK – Ubbhult/
Hällingsjö. Arr: Högvads BK.

Torsdag 20 Augusti

Söndag 30 augusti
Öxabäck Bygdegården. 14:00.
Info från föreningar och kyrka till alla
Öxabäcksbor. Fika.
Arr: Öxabäcks ideella föreningar
samt Öxabäcks kyrka.

Östra Frölunda 10:00-14:00.
Motor/veteranträff med utställare.
Arr: Kinds MotorVeteraner.

Söndag 6 september
Älekulla Lundens trädgård. 14:0017:00. Lundens trädgård visar
Dahlior. Se annons.
Arr: Lars-Håkan Hansson.
Torestorp Svansjövallen. 15:00.
Täff - Hössna/Timmele. Arr: TÄFF.
Östra Frölunda Hagavallen. 16:00
Kindaholms FF (Herrar)-Hajoms IF.
Arr: Kindaholms FF.
Älvsered Macken vid varuhuset. Vandring Ledens dag .
Info 0703-412580. Arr: Östdanmark, Älvsereds Byalag.

Fredag 11 september
Holsljunga Stråvi. 18:15.
Fotboll Högvads BK – Horreds IF.
Arr: Högvads BK.

Söndag 13 September
Älekulla Lundens trädgård. 14:0017:00. Lundens trädgård visar
Dahlior. Se annons.
Arr: Lars-Håkan Hansson.
Östra Frölunda Hagavallen. 15:00.
Kindaholms FF (Damer) - Alingsås
KIK. Arr: Kindaholms FF.
Öxabäck Bygdegården. 15:0016:00. Antikrunda. Arr: Öxabäcks
hembygdsförening.
Älekulla Äbyvallen. 18:00.
Lena Andersson, Holsljunga,
föreläser om träning, kost och hälsa.
Arr: Älekulla Byalag och Äif.

Fredag 18 september
Öxabäck Hagavallen. 18:30.
Öxabäcks IF - Kindaholms FF.
Arr: Öxabäcks IF.

Söndag 20 September
Östra Frölunda Hagavallen.
Kindaholms FF (Damer) - Borås GIF.
Arr: Kindaholms FF.

Fredag 25 september
Öxabäck Hagavallen. 18:30.
Öxabäcks IF - Roasjö IF.
Arr: Öxabäcks IF.

Mjöbäck Hallevi. 15:00.
Fotboll Högvads BK – Björketorps
IF. Arr: Högvads BK.

Söndag 27 September
Älekulla Äbyvallen. 15:00.
Täff - Mariedal. Arr: TÄFF.

Under September
Holsljunga Utflykt till Västgöta
Textilmuseum, Överlida.
Arr: Holsljunga hembygdsförening.

Oktober
Onsdag 7 oktober
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård.
18:30. Viltbuffé, anm. 070-6370489
sen. 27/9.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

Lördag 17 Oktober
Älekulla Skållareds Marten.
Arr: Äif och Skytteföreningen.

November
Söndag 8 November
Överlida Långehall. 11:00-16:00
Hantverksmässa. Arr: Överlida
hembygdsförening.

Söndag 29 november
Öxabäck Brokvarn. 16:00.
Adventsmys. Arr: Öxabäcks hembygdsförening.

Under November
Överlida Idrottshallen.
Skoj & Ploj-turnering.
Arr: Högvads BK.

December
Söndag 13 december
Öxabäck Långås. 10:00-11:00.
Jul på Långås. Arr: Öxabäcks hembygdsförening.

Under December

Lördag 26 September

Holsljunga Holsljunga Camping.
Tomtepromenad. Arr: 4H i samarbete med föreningar i Holsljunga.

Östra Frölunda Hagavallen. 15:00.
Kindaholms FF (Herrar)-Svenljunga
IK. Arr: Kindaholms FF.

Holsljunga Holsljunga församlingshem. Tomtepromenad med bygdens föreningar. Arr: Holsljunga 4H.

Älekulla Lundens trädgård. 14:0017:00. Lundens trädgård visar
Dahlior. Se annons.
Arr: Lars-Håkan Hansson.

Älekulla Äbyvallen. 18:45.
Täff - Hyssna. Arr: TÄFF.

Lördag 15 augusti

Fredag 21 augusti

September

Kalv Kalvs familjecamping. 18:00,
start på gösfestivalen.
Arr: Kalvs Familjecamping.

Fredag 4 september

Öxabäck Brokvarn. 16:00.
Korvgrillning och tipspromenad.
Arr: PRO Öxabäck.

Holsljunga Stråvi idrottsplats.
Holsljungamarschen och knytkalas.
Arr: Holsljunga IF & HBK.
Kalv Bygdegården. Från 19:30.
Arr: Kalvs Bygdegårdsförening.

Lördag 22 augusti

Fre 14 –Sön 16 Augusti

Söndag 16 Augusti

Kalv Kalvfestivalen, se program.
Arr: Föreningen Kalvfestivalen.

Östra Frölunda Hagavallen. 14:00.
Kindaholms FF (Damer) - Wargöns

Torsdag 13 augusti

Lördag 5 september

Kalv Kalvs familjecamping.
Gösfestival, tipsprom., barnaktiviteter ca kl 17-18. Grillknytkalas med
trubadur. Arr: Kalvs Familjecamping

Öxabäck Hagavallen. 18:00.
Öxabäcks IF - Ubbhult/Hällingsjö.
Arr. Öxabäcks IF.

fre 4-sön 6 september
Kindaholm Kindaholmsdagarna.
Se annons.
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Bed & box hos Ågårdens stuteri
kalvSvårt att hitta hästvakt under semestern, eller behövs en övernattning på
resan? Maria och Per i Ågårdens stuteri
har lösningen - övernattning för både tvåbenta och fyrbenta gäster.
kerna runt omkring.
I Ågården bor Maria Borvall
 Det var här någonstans
och Per Börjesson med
som tanken på bed & box
barnen Lowa, fyra år, och
föddes.
Wilmer, två och ett halvt.
 – Mina föräldrars hus är
 Under sina åtta år på gårstort och vackden har de arert och de är
betat med att
bara här några
renovera både
veckor på sombostadshus
maren. Våra
och stall och
Sällskap på
hästar går på
att bygga upp
sommarbestuteriverkupp till sex
te, betesmark
samheten.
personer,
har vi gott om
 – Antalet
med varsin
och boxarna
hästar variestår tomma. Vi
rar lite, men
häst,
klarar
vi
har allt som bebrukar ligga
utan vidare. hövs för att ta
på runt 15. De
maria borvall
emot gästande
flesta är av rahästar och på
sen welsh cob
gästhusets tomt har vi gjort
och tre är ardennrar, berätiordning en paddock.
tar Maria medan vi rundar
stallbyggnaden för att komÄnnu så länge i nriktar
ma till hagen där stoet Joy
Maria och Per sig på sällfinns med sitt blott två daskap. En familj eller ett
gar gamla föl Sea.
kompisgäng.
 – Det är vårt första föl i år
 – Vi ska renovera överoch vi väntar fyra till.
våningen också med egen
 Hästhagarna är generösa
toa och dusch. Nu finns det
och natursköna.
bara en i bottenvåningen
Maria kommer ursprungli- och det är inte kul att dela
gen från Bollnäs och hennes med okända. Men sällskap
föräldrar tycker om att stan- på upp till sex personer,
med varsin häst, klarar vi
na ett tag när de hälsar på.
utan vidare, både för en el – För något år sedan köpler flera nätter.
te de huset på andra sidan
Maria erbjuder frukost
vägen. Där finns också ladusom tillägg, men gästerna
gård och vi arrenderar mar-

Maria Borvall på Ågårdens stuteri med Joy och hennes bara två dagar gamla föl Sea.Foto: viavinga

får gärna sköta sig själva om
de föredrar det.
Som målgrupper ser Maria
dem som kanske har svårt att
få hästvakt under sommaren, men ändå vill resa lite.
Eller någon som kanske har
sin häst i ett stort hyrstall och

tycker det är roligt att få rida i
ny natur och umgås med hästen på ett mera nära sätt.
 – Kompisar som vill rida
tillsammans, någon som
reser långt och behöver en
övernattning längs vägen,
det finns många jag kan
tänka mig skulle uppskatta

att stanna till här.
Självklart är även gäster
utan häst lika välkomna och
hundar är inte heller något
problem.
Naturen kring Ågården är
vacker.
 – Jo, det finns ridvägar
tillräckligt för en vecka i alla

fall. Och vill man inte rida
hela tiden, finns det kanoter
och fiskebåtar att hyra i närheten, säger Maria och ler
när hon lägger till:
 – Ullared ligger ju inte heller så långt bort och hästarna
har det ju bra här över dagen.
ann-louise kjellner

Marias bästa ”fuskmazariner”
Under vårt besök bjöd Maria på kaffe och fantastiskt
goda mazariner. Lätta att baka dessutom.
Ingredienser:
200 gram smör
2 dl strösocker
1 ägg

4 1/2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
2 matskedar vaniljsocker
5 droppar bittermandel

Sätt på ugnen på 200 grader.
Blanda alla ingredienser och rulla ihop degen till
en rulle. Skär i cirka 20 bitar och lägg dom i smorda aluminiumformar. Lägg sedan ett tunt lager
med äppelmos ovanpå och sätt in formarna i ugnen i 10-12 minuter.
Pudra florsocker på innan servering!

Per Börjesson har fullt upp med vårbruket och sonen Wilmer gillar att åka
med i traktorn.

Två av gårdens welsh cobs, nyfikna på vad hon med kameran är
för någon typ.

Utsikt från gästhusets bastustuga.

Ett stort och härligt gammaldags kök väntar gästerna.

Det rymliga och vackra gästhuset är byggt på 1860-talet.
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Kalvs Viltslakteri HB
Slaktar och
styckar vilt.
0325-511 43, 076-846 72 44

d
OL:s Mek. Verksta
mt rep.
när storken
kommit

Kalvfestival i
tystnadens toner
kalvÅrets festival, den

tolfte i raden för klassisk
nutida musik, äger rum i
Kalv den 14-16 augusti.
F rån att i fjol ha spritt sina
musikaliska uttryck i miljön,
vänder sig Kalvfestivalen i år
inåt mot det lågmälda och eftertänksamma.
Det blir flera kammarmusikkonserter med intim musik, solokonsert på det sköra
klavikordet och ny orgelmusik på den nyrenoverade orgeln i Kalvs kyrka.

Kalvfestivalen är under

ständig utveckling, men kärnan är densamma – tanken
på den klassiska nutida musikens betydelse för människan och kulturen.
 
Pilgrimsvandringen, med
sin förening av naturupplevelse och konstuttryck är en
av våra viktigaste uttryck för
detta och i år kommer den att
ledsagas av ljudlös dans.
 
Bland de artister som är
redo för att ta sats ur tystnaden och ge våra mest finstämda sinnen musikalisk näring

det här året, kan nämnas Duo
Nad, Ann Elkjär Gustafsson,
flöjt och Hee-Won Park, piano, tillsammans med Johan
Stern, cello, samt organisten
Johannes Landgren och Mats
Persson, klavikord.
 
För barn ordnas workshop
med ljud- och musikskapande. Och det presenteras också en utställning om en av
våra mest kända okända tonsättare, Rune Lindblad.
 
Mera information finns på
www.kalvfestival.se.

Familjecampi
s
v
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ann-louise kjellner

s Familjecamping
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K
Camping,
stugor & husbåtar

Hyr båt,
kanot & kajak

Foto: viavinga

Vi finns i Kalv!
0325-513 00

Mitt ute
i skogen, vår
alldeldes
invid
den vackra sjön
Fegen i Västergötlands sydligaste
Besök
nya
hemsida:
www.joarsbo.com
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

TRIVSELBYGDEN

EN bra bit av
Västergötland

De flesta konserterna ges i Kalvs kyrka.Foto: viavinga

kalv/mårdaklev När
man passerar genom Kalv eller Mårdaklev kan man få se
en praktfull trästork vid något hus. Det betyder att storken alldeles nyligen varit på
besök hos just den familjen.
Initiativet till storken kom
från byalagen i de båda orterna. Konstnären Ulla Sveibert
i Mårdaklev fick uppdraget
att tillverka den och byalagen
ombesörjer att storken placeras på rätt plats i rätt tid.

k sa
Försäljning av bildäc
r och däck.
och underhåll av bila

Kyrkbyn, 51261 KALV • Tel. 0325 - 51258
kalvscamping@telia.com • www.kalvscamping.se

Vi tillverkar:

Påsar, slang,
säckar och folie
i polyeten
0325-511 42
wastgota-plast@wastgota-plast.se
www.wastgota-plast.com

8 dagligen.
Öppet 11–1
h
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UPPLEV BACKA LOGE!

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?
31/5 Mors dag – Kom och fira MOR!

Morsdagsmeny, varmrätt + kaffe & tårta 175:- #

19/6 Midsommarafton – Midsommarbuffé, dans kring stången

Bergsprängning
Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

Sillbuffé + kaffe & tårta + dragspelsmusik. Kl 12.00 à 225:- #
(Stången reses kl. 14.30)

24/6 Musikkväll + buffé – Musikgruppen KAL

Visor och anekdoter med bl. a. sjöman och hav. Kl. 19.00. Entré + buffé 340:- *#

1/7 Pubkväll med lokal mat – Kl. 19.00-23.00
8/7 Underhållning + buffé – Tommy & Linus Brofjärd

”Två generationer gitarrer/trubadurer” Kl. 19.00. Entré + buffé 340:- *#

Måndag–Fredag 10.00–18.00
Lördag 9.00–12.00

Bluegrassmusik när den är som bäst! Kl. 19.00. Entré + buffé 340:- *#

Viltkött från Kalvs Viltslakteri
Manuell chark
Bensin
Refillkort
Butiksbakat

Kalv • 0325-511 55

15/7 Pubkväll med lokal mat – Kl. 19.00-23.00
22/7 Pubkväll med lokal mat – Kl. 19.00-23.00
29/7 Musikkväll + buffé – Josephin & The riverboys

1/8 Underhållning + pubkväll – Trio ur West of Eden
Irländsk/keltisk pub/musikkväll. Kl. 19.00. Entré 220:- #

5/8 Pubkväll med lokal mat – Kl. 19.00-23.00
13/9 Auktion – Håcksviks ”Siggeberg loppis”
Auktion kl. 14.00. Siggebergs tar emot objekt till auktionen, 070-696 85 19.

* Lättdryck ingår. Öl och vin betalas separat.
# BOKAS!
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.
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Aina och Bente gör syvantar
MårdaklevMårdaklevsvante eller syvante, kärt barn har många namn. För
över hundra år sedan syddes det för fullt i
stugorna, nu är hantverket på utdöende.
– Där har vi en hank och där

har vi två, in bakom tummen, dra åt och så har vi en
ny hank, Aina Nilsson visar
och försöker förklara, men
det är i det närmaste ogörligt.
 
Att sy vantar med den här
tekniken påminner varken
om virkning eller stickning
och idag är de inte många
som behärskar hantverket längre. Annat var det på
1880-talet.

–Tekniken kallas nålbind-

 – De fick både karda, spin-

na och sy vantar, berättar
Aina vidare.
 
Arbetet var ingenting man
blev fet av, vantar av ett lispund (8,5 kilo) ull gav sömmaren mellan sju och tio kronor.
 
– Av ett lispund ull fick
man ut mellan 60 och 80
par vantar, berättar Bente
Hansen som också hon lärt
sig det gamla hantverket.


Historien berättar 
om

ning och är gammal, säger en flink gumma som åstadAina och bekom inte mindre
rättar att man
än 600 par vanhittat en vante
tar på ett år och
från 300-talet,
i räkenskaperna
Åslevanten.
Aina sett att
Numera syr vi har
en familj bruka 
Hon plockar fram en mest för att det de kunna leverehögskoleuppra 8-900 par om
är roligt.
sats, skriven
året.
Bente Hansen
av
Kristina
 
– Inför uppsatRisenfors som
sen fick Marianne
behandlar hur hemindustrin Thorén, göra ett par vantar på
med syvantarna gick till.
tid, det tog en dag, berättar
 
– Ullen kom hit från Östra Aina.
Frölunda.
 
Som en jämförelse berät 
Både Lerbäcksbo och tar hon också att man kunde
Mölneby var kända förläg- få en liter julsprit för 7 kronor
garegårdar här i utkanten vid den här tiden.
av textilbygden. En bror till  
Syvantarnas
storhetsägaren av Mölneby bod- tid som hemarbete sträckde på Lillegården, hämtade te sig ungefär mellan 1870
hem ull som lämnades ut till och 1915. Första världsunderförläggare i Mårda- kriget och industrialiseklev. Där fick främst kvin- ringen förändrade villkoren
nor, barn, gamla och andra och de norrländska skogspå torp och gårdar som inte arbetarna som utgjorde
klarade av ett rejält dagsver- den främsta målgruppen
ke hämta ullen.
skaffade sig annat att ha in-

gammalt hantverk. Överst: Bente Hansen och Aina Nilsson är två
av få som fortfarande behärskar den gamla nålbindningstekniken.
Till höger: Flitigt använda syvantar – observera lagningen!
Foto: tina hjorth svensson

under skinnvantarna.

– Numera syr vi mest för

att det är roligt, säger Bente.
 
Själv gick hon en kurs i vävstugan för en sju-åtta år sedan. Det har gjorts och görs
fortfarande försök att åter-

uppväcka intresset för
vantarna.
 
– Jag gav ett par till min
son, berättar Aina, jag tänkte
att han åtminstone kunde ha
dem i garderoben. Men min
sondotter tog dem och använde i skolan. Tänk om det

kunde
bli modernt!
 När hon själv
var barn fanns de
varma vantarna på röda korsauktionerna. Nu blir de mer

och
mer
sällsynta.
Själv syr hon och
Bente något par om
året, mest för att inte glömma bort tekniken.
tina hjorth svensson

Fixar håret helt naturligt
ter, lera, kaffe och te. Hos
frisören Emma Karlberg
på Salong Nature är det
naturliga ingredienser
som gäller för hårfärgning och ansiktsbehandlingar.
Emma Karlberg har jobbat
som frisör hela sitt yrkesliv.
Till att börja med som anställd, men snart valde hon
att bli egenföretagare, och
år 2009 öppnade hon egen
salong hemma i Mårdaklev.
Hon trivdes bra med arbetet, men fick alltmer problem
med hälsan.
– Jag hade hela tiden tyckt
att jag varit förkyld året om.
Jag fick mer och mer halsproblem, och till sist kunde jag
inte ens spreja kunderna.

När Emma fickbekräftat

Emma Karlberg valde att börja jobba med naturliga produkter
efter att hon fått kemikalieallergi. Nu erbjuder hon både hårvård
och ansiktsbehandlingar på Salong Nature.

Foto: Katarina Johansson

att det inte var envisa förkylningar utan kemikalieallergi
hon led av började hon fundera på framtiden. Istället för
att omskola sig till något annat yrke valde hon att utbilda
sig till naturfrisör.
Hon gick en utbildning
i Rosvik, mellan Luleå och
Piteå, under hösten. Nu kan
hon titulera sig natur- och

ekofrisör, samt hårvårdsterapeut.

Vad innebär det att vara naturfrisör?
– Man använder inga kemikalier, utan bara naturliga ingredienser. Det är gamla kunskaper som kommit tillbaka,
på grund av allergier och miljötänk. Många gör ett medvetet val när det gäller kaffe och
bananer, men hårvården är
också viktig.

Den störstaskillnaden
mellan traditionell hårvård
och naturlig hårvård är färgningen, berättar Emma.
– Istället för att välja från
en färgkarta utgår man från
kundens utgångsläge och
önskemål. Sedan gör man en
blandning av örter och växter, som blandas med vatten,
örtkok, te eller kaffe.
Emma inleder varje
färgning med att göra en
hårbottenanalys.
– Då kollar jag vilken kondition hårbottnen är i, och
jag kan också läsa av hur personen mår, beroende på var
i hårbottnen det finns tor�ra partier.
Därefter görs en detox med
marockansk lavalera, för att

rena håret från kemikalier,
innan själva färgningen tar
vid.
– Färgerna går inte in i håret som kemikalier gör, utan
lägger sig utanpå, något som
leder till en volymökning.
Med de naturliga produkterna kan man färga håret
så ofta man vill, säger Emma.
– De har vårdande egenskaper, som en inpackning.
Håret mår bra av det, och det
går bra att färga även om man
är gravid eller allergisk.
Emma är ensami trakten
med sin ekologiska inriktning, och kunderna har sökt
sig till henne från ett stort
område. Nu breddar hon
även sin verksamhet.

– Jag gick en kursi eko-

logisk och naturkosmetisk
ansiktsbehandling i april,
och nu har jag börjat erbjuda även ansiktsbehandlingar på salongen.
Emma har även utökat sortimentet i butiksdelen och
säljer förutom hårprodukter nu både kroppsvårdsprodukter och smink.
– Det känns roligt att utveckla företaget och kunna
erbjuda fler saker.

Hur går det då med allergin?
– Jag mår jättemycket bättre nu! Jag fattade inte hur dåligt jag mådde innan jag slutade med kemikalierna. Nu
när jag gjort växtfärgningar
har jag inte känt av det alls!
Katarina johansson
katarina@stthuset.com

Ekologisk
hårvård nära dig!
•
•
•
•

Klippning
Växtfärgning
Hårbottenmassage
Hårbottenanalys
mm.

NYHET

mårdaklevÖrter, väx-

Ekologisk och
naturkosmetisk
ansiktsbehandling

Emma 073-535 08 01
Mårdaklev
www.salongnature.com
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Anders satsar 
på Ecosafari med elbilar
mårdaklevHan har synts i tidningar och tv på sistone, Anders Krasse
som ”bor gratis i 13 rum och kök” (en sanning med modifikation).
Nu planerar Anders att starta Ecosafari med små elbilar.
– Jag bor ju inte i alla 13 rum,

säger Anders och lägger in en
vedpinne i kaminen.
 
Trots att det blivit maj är
det fortfarande ruggigt och
Anders värmer inte upp
alla husets 13 rum, vintertid
bor han bara i ett fåtal rum
– downsizing allteftersom
temperaturen sjunker.
 
Han har fått mycket uppmärksamhet för sitt boende
den sista tiden, mycket på
grund av sin livsfilosofi, eller
snarare det statement han lever efter: mot det resursslöseri och den konsumtionshysteri de flesta av oss helt eller
delvis anammat.

”Det går att
åka till och från
Falkenberg
med den...”
Anders krasse

Hela huset är n
 ämligen re-

noverat med enbart sådant
material som andra kasserat
– restpartier, sånt som blivit liggande eller som bytts
ut vid renovering. Ena badrummet är renoverat för totalsumman 617:50, det andra blev aningen dyrare, runt
2.000 kronor.
 
Och kläder, det har han
inte köpt några på fem år.
 
– Jag får kläder av vänner
och bekanta som tröttnat,
faktum är att jag klär mig
mycket stiligare idag än jag
gjorde medan jag fortfarande köpte kläder. Nu kan jag
få ett par jeans som någon
köpt i fjol för 1.600 kronor,
det hade jag aldrig köpt själv.
Det finns så mycket roligare
saker jag blir riktigt glad över
än att shoppa, möten med
människor till exempel.

Anders livsåskådning
har sin upprinnelse 1992. Då

satt han med sambo och två
små barn med tre fastigheter,
allihop med rörlig ränta. Och
vi vet vad som hände – räntan stack iväg och fördubblades på ingen tid alls. Många
drabbades hårt. Som Anders
och hans familj. Såpass myck-

FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN

Genom att leva enkelt och renovera med sådant som andra kasserat bor Anders Krasse i princip gratis på gården i Mårdaklev. I sommar hoppas han också kunna starta
Eco-safari med en flotta på fem elbilar.
Foto: tina hjorth svensson
et att det som hände på nittiotalet senare har kommit att
prägla hela hans liv. Det var
också i samband med den här
perioden som hans dröm om
ett gratis boende föddes och
det var då han bestämde sig
för att aldrig någonsin hamna i en sådan situation igen.

2009 befann han s ig däre-

mot i en situation där yngsta
barnet, dottern Louise flyttat
hemifrån.
 
– Det var ett fönster som
öppnade sig, då kunde jag realisera min plan att leva enk-

Välkommen till Klev

Mårdaklevs
Hembygdsgård
Mårdaklevs klipp& hälsostuga
Drop-in tisdagar & torsdagar
mellan kl 10-14
Öv. tid: 0325-509 10/0706-50 04 50
www.lifeandbody.se

Museilanthandel
Trädgård • Promenadstigar
Öppettider:
Sön 17/5-9/8 kl. 14-17
Lör 4/7-1/8 kl. 14-17
Övrig tid vid öv.: 0325-500 88
Mårdaklevs Naturskyddsförening

lare och bo gratis.
 
Han fick tillgång till gården i Mårdaklev och ägnade
de följande 18 månaderna åt
att renovera.
 
Hur man bor gratis?
 
Dels genom att inte dra på
sig stora renoveringskostnader eller fasta kostnader. Dels
genom att hyra ut! Både till
privatpersoner och företag
som vill ha minikonferenser.
Intäkterna täcker gott och väl
de fasta kostnaderna och nu
är Anders på gång med nästa projekt – Ecosafari. Därav solpanelerna som står

lutade mot husgaveln.

– De ska sättas u
 pp på taket

därborta och kommer kunna
förse elbilarna med tillräcklig ström.
 
Än så länge finns bara en
elbil på gården, Anders använder den nästan året om.
 
– Det går att åka till och
från Falkenberg med den,
men då måste jag stanna på
macken i Ullared och tigga
lite ström.
 Batteriet räcker till 60
kilometer, utgår man från
Mårdaklev kan man åka tre

både caféer, restuaranger
och lokala matproducenter
och den tredje är naturen
då vi kommer besöka vackra
platser av intresse.
 
Den lilla, lilla minibilen
har faktiskt ett baksäte, så
antalet deltagare kan uppgå
till hela tolv personer, det är
en lagom gruppstorlek tycker Anders.
 
Går allting planenligt
kommer vi redan i sommar få se den lilla flottan av elbilar glida fram på
Trivselbygdsvägarna.
tina hjorth svensson

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB
070-671 62 24
Välkomna till Klefs gästgiveri!

Åsebo Skog AB
Digitaltryck • Skärning • Fräsning
0325-766 80
www.alenas-skylt.se

mil åt ena håller och tre mil
tillbaka för en dagstur. Vill
man åka längre får man ha
laddpaus. Anders jobbar just
nu med finansiering av ytterligare fem elbilar som ska utgöra eco-safarins pilotflotta.
 
– Grundidén är koldioxidfri
turism och konceptet ska kunna dupliceras även utomlands,
säger han och berättar att han
planerar tre olika ”rutter”.
 
Den första inriktas mot
konstnärer och hantverkare
i närområdet, lite av en konstrunda.
 
– Den andra täcker mat,

Skogsvårdsarbeten
& plantförsäljning
070-578 89 05 Stefan
072-528 24 89 Silvio

Älvsered
www.aseboskog.se

Svenljungas stolthet med anor från 1600-talet.
Njut av en god grillad stek i vår restaurang eller ta en
fika i vårt mysiga café. Vi har kaffe, våfflor, 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
Wir sprechen Deutsch!
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Mölneby - en
östra frölundaRunt om i Kinds härad finns flera så kallade förläggargårdar.
Mölneby är en av dem, men här finns också en mycket äldre historia med en bred
lant- och skogsbruksverksamhet, som är
högst aktiv än idag.
Idag drivs Mölneby av Per

En Sverigeresa. Så heter utställningen som fotografen Bertil Svensson visar på Ulfshed under hela sommaren.Foto: Katarina Johansson

Ulfshed firar tio år
med fotoutställning
lördagen den 8 augusti, dit
alla som vill får komma och
sälja sina saker.

Östra Frölunda

Krukmakaren Mogens
Kraemer har drivit Ulfsheds kaffestuga och presentbutik i tio år. I år bjuder
han på nyheter som
”stickskålar”, samt
smycken i rakukeramik. Dessutom ställer fotografen Bertil
Svensson ut sina bilder
i Ulfsheds galleri under
hela sommaren.

Mogens Kra
emer bjuder
på flera nyheter i år. Bland
annat har han börjat göra
smycken i rakukeramik.
– Jag ville ha något att göra
när det var lite lugnare i caféet, och smyckena är något
man kan gå till och från, berättar han.
En annan nyhet är
”Stickskålar”, keramikskålar
där man lägger garnnystanet när man stickar. Garnet
löper i en skåra på sidan av
skålen, så man undviker att
de trasslar sig. Skålarna är
dekorativa att ha på soffbordet även när man låter stickorna vila.
– Det har ju blivit så populärt att sticka nu, säger
Mogens.
Annars är det k
 eramikföremålen med älgar som bli-

Årets utställare är Bertil

Krukmakare Mogens Kraemer
visar en av årets nyheter på
Ulfshed, smycken i rakukeramik.
vit den verkliga storsäljaren
för Ulfshed.
– De är väldigt populära,
särskilt hos tyskar. Jag har
också en grossist som köper
in och säljer till älgparkerna
i Sverige.

Mogens kommer också att ordna kurser i raku i
sommar.
– Jag har inte bestämt några datum, utan tar det utefter
när de som anmäler sig kan
komma, säger han.
Dessutom kommer han att
ordna loppis vid två tillfällen, lördagen den 27 juni och

Svensson från Haxered,
Gällared. Han har fotograferat flitigt i decennier, och
har haft flera utställningar
genom åren. Han har även
gett ut två fotoböcker. På
Ulfshed visar han foton både
från resor runt i Sverige, och
från närområdet. Motiven
är ofta ögonblicksbilder,
där Bertil fångar människor
och situationer på pricken.
– Bilderna blir bäst om de
som är med inte vet om att
man fotograferar. Frågar
man innan ställer folk upp
sig och tittar in i kameran,
säger han.
Favoritmotiv?
– Jag vill gärna ha människor med i bilderna, och
jag tycker om att fotografera hundar.
Bertil har även foton utställda i ett hus hemma i
Gällared. Om utställningen på Ulfshed ger mersmak
får man gärna komma till
Gällared och och titta på
dem, bara man ringer innan, några bestämda öppettider har Bertil inte.
Katarina johansson

Lennström och sönerna
Anders och Staffan. Släkten
har bott på gården sedan
1700-talet.
 
Förutom ett framgångsrikt lant- och skogsbruk, en
omfattande förläggarverksamhet och virkeshandel
,
har Mölneby också präglats
av idé- och uppfinningsrikedom.

Strax intill Mölneby gård

finns resterna av Kindahus
fästning, som troligen anlades på 1250-talet. Fästningen
omtalas första gången 1306,
när danske kungen Erik
Menved gick till anfall.
 
– Kindahus var Sveriges
sydligaste befästning vid
gränsen till Danmark och
Mölneby var då en by i Östra
Frölunda socken. Här fanns
en kvarn, en mölla, därav
namnet, förklarar Anders,
som har gjort noggranna efterforskningar om både sina
anfäder och bygden.
Under 1700-talet samlades
flera gårdar under Mölneby

gårds hatt.
 
– Vid den tiden bestod gården av sex hemman med nio
brukare, berättar Anders.
 
Men antalet gårdar skulle
komma att växa, inte minst
under Anders Hanssons
tid i mitten av 1800-talet.
En period när gårdar köptes upp både i grannskapet
och längs Ätrans stränder.
Gårdens omfattande handel
med virke flottades på ån till
Falkenberg.

 
Under samma tidut-

vecklades också förläggarverksamheten och Mölneby
hade egna knallar i hela
Västergötland, Svealand och
Norrland.
 
– Här fanns kvarn, sågverk,
pappersbruk, kraftverk, mejeri, och man ägde mark
överallt. Anders Hansson,
som var min farmors farfar,
omsatte hela tiden alla tillgångar i nya projekt. Han var
solid, men inte likvid och under en tid var han riktigt illa
ute, berättar Anders.
 
Men tiderna blev bättre

...företaget
köptes sedan
upp av Volvo.
anders lennström

och gården kom på fötter
igen.

Nästa generation på går-

den blev Mauritz Hansson,
som tog över 1885 och var gift
med Anna Edlund. Under deras tid fortsatte verksamheten att blomstra och än mera
festerna.
 
– Anna var mycket för fester och att åka häst och vagn
iklädd vita vantar.
 
Anna kom som mycket

Är ditt hus rustat
för det nya klimatet?
Kom in till din Flügger färgbutik och få veta mer om Flügger* Wood Tex
och det nya Flügger Extreme Weather Technology (EWT) System.

Täcklasyr

10 liter. Rek. pris 2.249:Från. 1.462:-

Sommarpriser
Oljefärg

10 liter. Rek. pris 2.395:-

Mölneby

Utför entreprenadarbeten
Skogsbilvägar • Enskilda avlopp m.m.

Från. 1.557:-

TRIVSELBYGDEN
Besök vår hemsida

www.trivselbygden.se

Utegrund

10 liter. Rek. pris 2.015:Från. 1.310:-

Behöver du hjälp? Kontakta Staffan, 0706-88 51 91

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: Mån-Tors 14-18 · Fre 14-17
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gård med rik historia

Anna Edlund Hansson
”Omgiven av blånande, buktiga åsar ligger vår bygd i floddalen. Ett mörkt
stycke Sverige, säger folk. Varför vet
jag inte. Solen lyser väl över oss
som över andra landets bygder. Det heter också att det är
en karg och fattig bygd. Inte är den fattig på skönhet åtminstone. Om våren, då
vitsipporna och de violetta backsipporna sticka upp sina huvuden under knoppande björkar, om hösten då ljungen,
vår egen blomma, breder sitt täcke över
bergknallar och branter, aldrig se vi då
en vackrare syn än vår egen bygd!”

Anders Lennström vid porträttet av Mauritz Hansson, som han
också kommer att gestalta i traktens bygdespel i augusti.

Ur Anna Edlund Hanssons bok”Vi på
Hamre” från 1939.

Anders Lennström tillsammans med mamma Annika och hustrun
Elisabeth framför mangårdsbyggnaden från 1861.Foto: viavinga
ung guvernant till förläggargården Lerbäcksbyn, alldeles nästgårds. Där träffade hon Mauritz och blev
med tiden en omtyckt husmor i Mölneby, men också
en uppskattad skribent, som
både skrev tidningsartiklar
och flera böcker under 1940och 1950-talen.

Vid Mauritz död 1929, an-

ställdes Martin Lennström
som förvaltare. Martin kom

att gifta sig med Eva, den
yngsta av döttrarna på gården.
 
– Nu hade andra världskriget brutit ut och farfar Martin
handlade med virke dygnet
runt. Bilarna drevs med gengas, som gjorde illa vid motorerna och därför hade man
en reservmotor. Medan en
motor satt i bilen, renoverades den andra och så bytte
man inför nästa färd.
 
Men det var inte bara

S V E N S K A

motorerna som ställde till
problem. Att få virket ur skogen kunde vara besvärligt
värre, särskilt när marken
var våt.
 
– Då kom Martin, som var
både idérik och nytänkande,
på att ha drivning även på
kärran. Han gjorde en konstruktion och med hjälp av en
verkstad i Svenljunga byggdes en sådan kärra.

Patent söktes och efter kri-

get startades tillverkning hos
Lihnell vagn AB i Braås.
 
– Det företaget köptes sedan upp av Volvo. Och än
idag är det samma konstruktionsidé som lever kvar i alla
Volvos dumprar, ler Anders
och visar boken om Volvo
lastvagnar, där farfar Martin
finns med.
 
Även gårdens kraftstationen har sin historia. Här
såddes ett av fröna, som växte upp och blev dagens Eon.

 
Och än en gång visar det

sig att uppfinningar och företeelser, som vi ofta kopplar till stora företag i våra städer, ofta har sitt ursprung på
landsbygden.

Idag är M
 ölneby ett modernt lant- och skogsbruk
med flera sidogrenar.
 
Pappa Per började tidigt
att ägna sig åt kretsloppskemi. Att återanvända restprodukter från industrin

B A D R U M S I N R E D N I N G A R

2 0

som gödningsmedel. På gården produceras både foderblandningar och gödsel.
 
Entreprenad med grävmaskiner och verkstad, konsultverksamhet, kraftproduktion, ekonomisk rådgivning
och deklarationshjälp är ytterligare områden. Alldeles
nyligen har man också öppnat en bergtäkt på de egna
markerna.
ann-louise kjellner

Å R

SVART DESIGN TILL
RÖTT PRIS
Detta är ett av marknadens bästa och mest prisvärda
utespa i stilren design och hög kvalitet. Kontakta oss för
mer information
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40 / 0703-172
370
mer information
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0703-17
23 70.

• Mått 200 x 200 cm.
• 6 platser varav 1 st liggplats
• Belysning i karet samt hörnbelysning i ytterpanelen
• Fullisolerat för vårt nordiska klimat
• 3 års garanti
• 36 mån. räntefri avbetalning

PA

EUM
SS
B IL
U
J
20 ÅR

3
3999
90000:-:Ord. pr
is 99
Begrän 900:sat
antal.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

www.svenskabadrumsinredningar.se
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Vi kan värme och vatten!

Allt bygger
på gårdens historia
christina nyhage
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MJÖBÄCKS SPARBANKS

Deltagande lag BK Viljan/IF Älvéna,
Kindaholms FF, Högvads BK,
Torestorp/Älekulla FF och Öxabäcks IF.
PRISER: 1:a 12.000:- · 2:a 11.000:3:a 10.000:- · 4:a 9.000:- · 5:a 8.000:-

Lördag 1 augusti 2015
Hagavallen, Ö Frölunda
TID

LAG

9.30

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

PLAN

10.15

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

A
B

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

A
B

11.45

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

A
B

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

A
B

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

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

Kiosken är öppen under hela turneringen!

Gratis entré - välkomna!
Östra Frölunda IF i samarbete med

vid förra sekelskiftet. Hilda Dahl (Christina Nyhage), direktör Johannes Hansson (Gunnar Dahlberg), moster Eva (MonaElisa Flodén-Hansson) och musikern Ingvar Pettersson på promenad i Lerbäcksbyn .Foto: viavinga

Lerbäcksbyn blir bygdespel
östra frölundaPatron Hansson,
dottern Hilda, gift Dahl, moster Eva och
många andra av förläggargårdens personligheter får i sommar nytt liv på gårdens
nyuppförda teaterscen.
I Lerbäcksbyn finns näs-

tan alla hus från 1800-talets
storhetstid kvar och bildar en
unik gårdsmiljö.
 
Systrarna Christina och
Carin Nyhage, som bor på
gården, är barnbarnsbarn
till Johannes Andersson, förläggargårdens kusk och handelsbodsinnehavare. År 1914
köpte Johannes gården av
förläggarfamiljen.
 
Numera hyrs mangårdsbyggnaden ut för fester och
övernattningar. Under sommartid ger Christina också
guidade visningar, där hon
berättar om gårdens intressanta historia.

Idén till bygdespelet föd-

des när Christina gestaltade
Hilda Dahl under de guidade visningarna.
 
– Hon var moster Hilda,

som först bakade kakor och
sedan kom igen som spöke,
säger Christina och fortsätter:
 
– Hilda var dotter till direktör Hansson och tillsammans
med sin man David, blev hon
tredje generationen att driva
förläggargården.
 
Christina berättar hur hon
alltmera levde sig in i Hildas
person. Tankar som blev till
scener, blev till ett bygdespel.

Historien utspelar sig i

slutet på 1800-talet och början av 1900-talet och handlar om folket på gården, från
direktör Hansson till pigor,
drängar och väverskor som
kommer med sina varor.
 
– Allt bygger på gårdens
historia och de roliga historier som min farmor Hildur
Pettersson berättade för oss
och som min syster Carin

Fr v direktör Johannes Hansson (Gunnar Dahlberg), Hilda Dahl
(Christina Nyhage), musiker Ingvar Pettersson samt moster Eva
(Mona-Elisa Flodén-Hansson).
var klok nog att skriva ner.
Totalt medverkar cirka 25
personer inklusive musikerduon Ingvar Pettersson och
Eva Gran.
 
Projektet har fått ekonomiskt stöd i form av
kulturcheck från Leader
Sjuhärad och skådespe-

lets kostymer har tillverkats i studiecirklar under
ledning av Studieförbundet
Vuxenskolan.
 
Lerbäcksbyspelen har premiär den 1 augusti och man
har planerat för sex föreställningar.
ann-louise kjellner

2015

FOTBOLLSTURNERING

Pallindustri AB

VI TILLVERKAR
LASTPALLAR
Specialemballage · Engångspallar
Halvpallar

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

512 63, Östra Frölunda
Livet är underbart och sommaren är skön! Kom och
se vår stora keramikutställning. Hälsa på älgar och
trollsvampar, tillsammans med tekannor och muggar. Ta
en promenad i historie- och figurträdgården runt huset på
Ulfshed. Anmäl dig gärna till en av sommarens keramiska
smyckeskurser. Se mer info på www.ulfshed.se

LOPPIS
27/6 & 8/8

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
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Anrik marknad nysatsar
TRIVSELBYGDEN

Älekulla
Skållared Marten
är en marknad med
gamla anor. Nu
har man tagit nya
grepp för att locka
besökare, och satsar bland annat på
en hönsbytardag.
Under några år i början av
2000-talet hade Skållared
Marten vikande besökssiffror. En idégrupp bildades för
att vända trenden, och det ar
de lyckats med. Förutom traditionell marknad med knallar har det tillkommit bland
annat djurutställning och
veteranfordonsutställning –
och i år även en hönsbytardag.
Och vilken succé det blev,
hönsen hos de cirka tio hönsförsäljarna hade en rykande
åtgång. Monica Johansson,
som tillsammans med Elin
Gunnarsson, Ida Johansson
och Frida Jönsson höll i hönsbytardagen, sålde slut på sina
17 hönor på en timme.
– Det har varit ett otroligt
intresse!
Arrangörerna är mycket
nöjda med att experimentet
föll så väl ut.
– Vi trodde det kunde locka
folk, det är ju så populärt nu
med höns, säger Monica.
– Och Skållared är ju en
gammal djurmarknad. det
var något vi ville bibehålla,
säger Ida Johansson.

Även i övrigt var det en
lyckad vårmarknad för
Skållared Marten. Att uppskatta antalet besökare är
svårt då man inte tar något
inträde, men närmare 1 000
bilar löste biljett till parkeringen. Det var betydligt fler
än arrangörerna väntat sig.
– Vi fick kopiera upp extra
parkeringsbiljetter, säger Ida
Johansson.

DAHLIOR

Besök vår hemsida

www.trivselbygden.se

Välkomna till oss!
Söndag 30/8, 6/9, 13/9
kl. 14-17
Kaffeservering
Lundens Trädgård
Älekulla 0703-36 98 06

– Ekologiskt nötkött med kvalité –

Bocksås Eko
Beställ
köttlådor
med kött från
gräsätande djur

Filé • Fransyska • Ytterlår
Entrecote • Högrev • Färs
Ryggbiff • Rulle • Bog
Rostbiff • Lägg
Innanlår • Grytbitar

Från vänster arrangörerna Ida Johansson, Monica Johansson, Elin Gunnarsson och Frida Jönsson,
som var mycket nöjda med premiären för hönsbytardagen. Till höger Åsa Samuelsson, som var en av
alla hönsförsäljare. Hennes brahmahöns hade en strykande åtgång. – Jag har bara tre kvar, berättade hon några timmar in på marknaden.Foto: Katarina Johansson
Fordonsutställningen
– Mormor och morfar har
med Hallands Fordons får hemma, så det är en storveteraner, Kinds motor favorit , säger mamma Elin.
veteraner, Älvsered moppers
och Assbergs Mopedsällskap Skållared Martenarrangväckte
stort
eras av Älekulla
intresse. Och
skytteförening
djurutställoch Älekulla
ningen med
fotbollsförenhästar, kor och
och enSkållared är ing,
gagerar i stort
får var också
uppskattad.
ju en gammal sett hela byn.
grupp sköRonja
djurmarknad. En
Bergling, Kinna,
ter serveringen,
Ida Johansson
som
besökdär det bland
te marknaden
annat
breds
med mamma Elin, pappa 500 mackor till hungriga beTobias och storebror Razmus sökare. Andra har hand om
tyckte speciellt mycket om parkeringen, där bilarna fylFrida Jönssons gutefår och ler varje ledig yta på gångavville knappt slita sig från de- stånd från marknadsområras hage.
det. Iordningställandet inför

marknaden och städningen
efteråt kräver också en stor
arbetsinsats.
– Det skulle inte fungera
om inte så många ställde upp
och jobbade ideellt. Men alla
vill bevara traditionen med
marknaden, och att jobba
med den är det är en kul grej
som skapar gemenskap i bygden, säger Ida Johansson.
Katarina Johansson

fotnot:Skållared Marten
anordnas två gånger varje år, tredje lördagen i april
och tredje lördagen i oktober. Hönsbytardagen kommer att finnas med på vårmarknaderna, då det i regel
är färre knallar.
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Välkommen till

ÄLEKULLA LIVS
Din lokala ICA Nära-butik
Öppet: Vard 9–18 • lörd 9–13

0320 - 500 77

Manuell chark
Nygrillat!
Kyckling & rev
Välsorterad
Frukt & grönt
Stort urval av
Charkvaror

Ronja Bergling tyckte mycket om gutefåren som visades på Marten.

Leverans kan ordnas till
Borås, Kinna eller Svenljunga,
annars hämtas det hos oss
på gården eller Älekulla Livs

Älekulla • 070-555 78 08 • www.bocksåseko.se

Brett sortiment

Mycket mat går åt för att hålla besökarna mätta och nöjda.Bland annat
brer serveringsgruppen cirka 500 (!) mackor. Främst i bild Britt-Marie
Larsson och Ellen Johannesson.

Välkommen med
din beställning via
hemsidan eller på
070-555 78 08!

Vi fixar
din
festmat
Partybrickor
mot beställning

”Såhär tycker Våra kunder”
”Alltid rent och fräscha varor”
”Finns allt”
”Jättetrevlig personal”
”Bra service”
”Lätt att handla”
”Träffpunkt”
”Nära är värdefullt”

Ombud för:

Älvsered Moppers och Assbergs Mopedsällskap visade sina mopeder på fordonsutställningen.

Alva Erlandsson, Fagered, sålde höns tillsammans
med mamma Annelie.
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Med trädgården full av dahlior
Älekulla På gården

Lunden i Älekulla har
Lena Ferm Hansson och
Lars-Håkan Hansson
runt 75 olika sorters
dahlior. I sommar visar
de vid tre tillfällen upp
blomsterprakten för besökare.
Fransiga,
anemonblommande, pionblommande, av
pompontyp och av orkidétyp – det finns mängder av
olika dahlietyper, och minst
55 000 sortnamn finns registrerade.
Lena och Lars-Håkan har
fastnat för den variationsrika blomman.
– Vi tycker de är så vackra,
säger Lena.
– Och så är det något vi kan
odla här. I Skåne skulle man
kunnat ha rosor eller magnolior, men det fungerar inte i
den här växtzonen, säger
Lars-Håkan.

I år har de beställt ett 30-tal

nya sorter, sammanlagt uppskattar de att de kommer att
ha runt 75 sorter i sin trädgård i sommar.
Är det inte mycket jobb
med dahlior?
– Vi får ta några semesterdagar på våren för att
gräva ner dem, och på hösten får man märka stjälkar-

På sensommaren prunkar dahlior i alla färger och former i Lenas
och Lars-Håkans trädgård.Foto: Privat

Lena Ferm Hansson och Lars-Håkan Hansson med årets nyheter. – Vi beställer dem bland annat genom
Svenska Dahliesällskapet, det blev ett 30-tal nya sorter i år, berättar de.Foto: Katarina Johanson

”Morfars dahlia” är Lenas
favorit...
Foto: Privat

...medan Lars-Håkan tycker bäst om dekorativdahlian
”Eveline”.
Foto: Privat

na med namn innan frosten
kommer. Sedan ska de grävas upp och torkas innan de
läggs i vinterförvaring, berättar Lena.
Men när de väl kommit i
jorden är de lättskötta, sä-

– Och min favorit är en
dekorativdahlia som heter
Eveline, säger Lars-Håkan.
Nu får flerchansen att njuta av färgprakten som infinner sig i parets trädgård under sensommaren.

– Vi kommer att ha öppet
under tre söndagseftermiddagar, den 30 augusti, samt
den 6 och 13 september. Vi
kommer även att ha kaffeservering, berättar Lars-Håkan.

ger hon.
– Lite hönsgödsel och vatten, så trivs de gott!
– Och de får inga sjukdomar, så de är väldigt tacksamma, säger Lars-Håkan.
Har ni själva några favori-

ter bland era dahlior?
– Min favorit är en sort vi
kallar ”Morfars dahlia”. Den
kommer från en anfader till
min morfar, som var trädgårdsmästare på 1800-talet,
säger Lena.

Katarina johansson

Populärt med nya gymmet
Älekulla Älekullas eget

gym, som öppnade i höstas,
har blivit mycket uppskattat.
– Det har gått över förväntan. Vi
hade tryckt upp 80 kort, men nu
har vi fått beställa 20 till. I januari hade vi nästan 100 träningstillfällen, och det är människor i alla
åldrar som kommer hit och tränar, berättar Eva-Marie Svensson
och Solbritt Johansson i gymkommittén.
I kommittén, som är ett samarbete mellan byalaget och Älekulla
IF, ingår även Gunnar Nordgren
och Sara Höglund.
Många tränar på Älekullas nya gym. Här är det Gösta Laurén och Lennart Strandh
som gör ett pass i kombigymmet respektive bencurlen.Foto: Katarina Johansson

Gymmet finns iett tidigare
omklädningsrum vid fotbollsplanen Äbyvallen. ÄIF har stått

för målning och snickeriarbete, byalaget för mattan på golvet
samt alla inventarier. Detta har
delvis bekostas av byalaget med
pengar de fått in på olika aktiviteter. Dessutom har man fått bidrag från Marks kommun, samt
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Nu
finns här allt från kombigym och
spinningcyklar till crosstrainer
och roddmaskin.
– De som tränar har fått komma med önskemål om vad vi skulle köpa in. Det senaste vi skaffade
var hantlar och en hantelbänk. Nu
funderar vi på att köpa en spegel,
men det är ganska dyrt eftersom
man behöver ha en säkerhetsspegel, berättar Eva-Marie.

För att kunnaträna i gymmet måste man vara medlem i

Mikael Larsson, Älekulla • 076-021 50 01

Utför även
RING...
ickeriarbeten!

sn

Utför bland annat:

Arnoldssons
rnoldssons
Skogstjänst
Skogstjänst

- Beståndsgående gallring

Jan-Olof: 070-374 99 59

Andreas: 076-017 76 35

Katarina johansson

Ring när solen tittar in!

Mickes Maskin
Husdränering • Dikning
Sprängning/simplex • Avlopp

Älekulla IF, samt betala en mindre summa per år. Då får man ett
nyckelkort, och kan därmed gå
in och träna när det passar, dygnet om.
Kommittén har gjort i ordning
en pärm med olika övningar till
hjälp för dem som tränar.
– Vi har också haft besök av en
sjukgymnast som visat hur man
ska använda redskapen, berättar
Solbritt.
Den 13 september kommer
Lena Andersson, personlig tränare från Holsljunga, till Äbyvallen
och håller en föreläsning om kost
och träning.
– Det är ingen föranmälan,
och alla är välkomna, säger
Lars-Håkan Hansson från Älekulla
byalag.

onsthantverksrundan
i Mark 2015
Rundan pågår den 25 tom 29 juli.
Klockan 13:00-19:00
Välkomna!
Vernissage
i Kinnaborgssalen, Kinna
den 24 juli 13:00-18:00

Samlingsutställning
i Kinnaborgssalen, Kinna
öppet 25-29 juli 13:00-19:00

www.konsthantverksrundan.se

när
solen
tittar
in!

070-535 01 83

eten!

Utför även snickeriarb

Ny- om- & tillbyggnad
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Brokvarn har fått sin nya ränna
Öxabäck Den som läst

Trivselbygdens tidning
de senaste åren har kunnat följa Öxabäcks hembygdsförenings arbete
med att få en ny vattenränna till Brokvarn.
Nu är den nya rännan på
plats.
År 1996 köpte Öxabäcks hem
bygdsförening Brokvarn,
som består av en byggnad
som innehåller en kvarn och
ett sågverk. 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 vi gav aldrig upp,
och år 2013 fick vi äntligen
bidrag från Länsstyrelsen,
berättar Göran Andersson,
ordförande i Öxabäcks hem
bygdsförening.
– Det var en stor lättnad
den dagen jag fick det tele
fonsamtalet!

Florence Oppenheim och Daniel Svensson hittade mycket material till sin bok i Antikhuset i Öxabäck, där innehavaren Kerstin
Johnsson, som själv spelat i laget, ställt i ordning ett museum.

Foto: katarina johansson

Ger ut bok om
Öxabäcks damlag

Göran Andersson, ordförande för Öxabäcks hembygdsförening, är nöjd med Brokvarns nya vattenränna som sattes upp i somras. Bordet han sitter vid är en gåva från Lärkspecialisten i Lyrestad, som
levererade virket till rännans spant. – Sedan köpte vi till två bord till, berättar Göran. Något som
kan behövas, då ett stort antal turister besöker Brokvarn under sommaren.
ÖxabäckÖxabäcks IF:s inget samlat, säger de.

Foto: Katarina Johansson

et ideellt arbete. Spanten
till rännan tillverkades för
ra våren av AK:s snickeri i
Bidraget på 300 000 kro Öxabäck, och under somma
nor räckte dock
ren monterades
inte på långa vä
den nya rännan.
gar, utan fören
Cirka tio perso
ingen fick bi
ner var inblan
dra med egna
i arbetet,
1 516 timmar dade
medel. De fick
och det tog sin
även sponsring
har vi lagt på lilla tid.
av både företag
– 1516 tim
bygget.
och privatper
mar
har vi lagt
Göran Andersson
soner i bygden.
på bygget. Men
De som bidra
det gick faktiskt
git tackas nu med en skylt på överraskande smidigt.
anslagstavlan vid Brokvarn.
Den 1 oktober förra året in
Dessutom tillkom m
 yck vigdes rännan. Nära 200 per

soner kom till den efterläng
tade invigningen.
Och nu när det projektet
är avklarat är det väl lugnt
för Göran och hans kolleger
i hembygdsföreningen?
– Nej, här är jämt att göra.
I sommar ska vi förhopp
ningsvis bygga om en bro vid
kvarnen, och så har vi ett torp
som vi sköter också.

Många turisterbesöker

Brokvarn, och det finns även
möjlighet att få guidning på
platsen om man kontaktar
föreningen.
I sommar ordnas två slåt

terdagar vid Brokvarn, den
3 juni och den 10 augusti,
och nästa större evenemang
är Adventsmys, som anord
nas den första advent, 29 no
vember.
– Då släcker vi ner allting,
och när besökarna kommer
tänder vi belysningen på rän
nan. Vi har också en kör som
sjunger, och lotterier.
Förhoppningen är att det
ska bli en ”Brokvarns dag” till
nästa år, men det får vi åter
komma till i nästa nummer
av Trivselbygdens Tidning!
Katarina johansson

damlag i fotboll skördade stora framgångar,
med bland annat sju SMguld. Nu skildras lagets
historia i en bok, skriven
av Florence Oppenheim,
Landvetter, och Daniel
Svensson, Hällingsjö.

Florence och Daniel är mor
och son, Florence är verk
sam som frilansskribent och
Daniel, som är doktorand i
idrottshistoria på KTH, har
även han jobbat som frilans
skribent. Florence har skrivit
mycket för damfotbollstid
ningar, och Daniel gjorde en
intervju med en av Öxabäcks
stjärnor, Ebba Andersson, för
en pensionärstidning, så in
gångarna till boken kom från
flera håll.
– Vi blev lite förvånade att
det inte redan fanns en bok
om laget. Det finns myck
et skrivet om Öxabäck, men

TRIVSELBYGDEN
Arbetet med att sätta upp rännan gick överraskande smidigt,
säger Göran Andersson. Foto: Göran Andersson

Specialsnickerier
Specialsnickerier
Vävstolar •• Tillbehör
Vävstolar
Tillbehör
51195
95Öxabäck
Öxabäck •• Tel.
5252
511
Tel.0320-590
0320-590
www.akssnickeri.se
www.akssnickeri.se

Här har rännan just blivit klar.. Foto: Göran Andersson

Robotgräsklippare - Motorsågar
Vedklyvar - Stängselutrustning

EN bra bit av
Västergötland

Katarina johansson

Öxabäcks
Fotvård
i Antikhuset

Även hembesök
073-042 17 69

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

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

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

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

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

funnits länge, och när de
fick bidrag från Längmanska
kulturfonden kunde de bör
ja med arbetet. Research
material hittade de bland an
nat på Antikhuset i Öxabäck,
där innehavaren Kerstin
Johnsson, själv en av de mest
namnkunniga spelarna i la
get, ställt iordning ett muse
um i butikens källare.
Boken beskriver desom en
kronologisk, lättläst historik.
– Vi har försökt tala med så
många spelare som möjligt,
för att få med deras berättel
ser och minnesbilder.
Boken planeras att ges ut
i slutet av sommaren. Den
kommer att finnas att köpa
på Adlibris och Bokus, hos
lokala bokhandlare, samt
naturligtvis på Antikhuset i
Öxabäck.

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning
-Vi finns ju i Trivselbygden-

Antikhuset i Öxabäck
Öppettider: fredagar 11–18, lördagar 11–15
Andra tider enligt överenskommelse.

Tankarna på bokenhar

LANTBRUKSTEKNIK

LANTBR
BrunoUKS
Henrikson,TEK
ÖXABÄCKNIK

www.svans.se
www.svans.se
LANTBRUKSTEKNIK

Tel.n0320
- 590
17 alt.
070 - 374
Bruno Henrikso
Kärra
Nedre
ÖXABÄC
K 99 74
www.LT-Lantbruksteknik.se
Tel. 0320 - 590
17 alt. 070 – 374 99 74

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

Tfn.0320-590
0320-5907070
Tfn.
Fax.0320-599
0320-5993333
Fax.
Överlidav.5,5,Öxabäck
Öxabäck
Överlidav.
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Sopplunch med god mat och gemenskap
ÖxabäckEn gång i månaden serveras
det soppa i Öxabäcks bygdegård. Det är
frivilligverksamheten som står för den
uppskattade sopplunchen.

– Idag för 43 år sedan lagade hon maten till mitt bröllop, det var nog ett av hennes
första uppdrag.

Vid Trivselbygdens Tidnings
besök är det ett riktigt ”soppväder”, med regn och kal�la vindar. Inne i bygdegården har dryga 50 personer
samlats för att njuta av kycklingsoppan som tillagats av
Inga-Britt Håkansson, och
serveras av Åke Håkansson,
Maj Johansson, Ann-Britt
Svensson och Stig Svensson
från Frivilligverksamheten.
I snart fem år har gruppen
ordnat med soppluncher den
andra onsdagen i månaden.

sitter Gunilla Edvardsson.
Gunilla och Elsa är goda vänner, och varje söndag kommer Gunilla hem till Elsa för
att umgås och sjunga tillsammans.
– Vi har till och med en
signaturmelodi, psalmen
Måne och sol, berättar Elsa
och Gunilla.
Gunilla
flyttade
till
Öxabäck från Kinna för två
år sedan.
– Jag ville bo någonstans
där det var lugnt, säger hon.
Hon har funnit sig väl
tillrätta i Öxabäck, och be
römmer gemenskapen i byn,
som bland annat Frivillig
verk
samheten bidrar till,
med återkommande arrangemang som bingo, gymnastik, musikkafé och andakt.

Bredvid Inga-Lisa och Elsa

band med lunchen är siffran
ännu högre.

– Vi brukar gå hit varje

gång, det är så god mat, säger Marja-Leena och Jan-Ove
Johansson.
Paret har tidigare bott i
Öxabäck, men bor numera i
Skene, och med sig på soppluncherna har de tre vänner
från Skene. Jan-Ove smakar
på den just serverade kycklingsoppan.
– Den är toppen, konstaterar han.
Även om Öxabäcksborna
själva är i majoritet brukar
det också komma flera gäster från grannbyarna. Denna
gång bland andra Inga-Lisa
Abrahamsson från Torestorp,
som besöker sopplunchen
tillsammans med sin mamma, Elsa Lundgren. Elsa bor
i Öxabäck, men håller vid
Trivselbygdens Tidnings besök på att packa inför en flytt
till Torestorp.
– De här soppluncherna är
verkligen uppskattade, säger
Inga-Lisa, och berättar att
Inga-Britt Håkansson, som
lagar soppan, är en van kalas
kokerska sedan många år.

– Det var nog mitt fel att vi

började med dem, säger Maj
Johansson.
– Inga-Britt och jag gick
i pension då. Vi funderade
på vad vi skulle hitta på, och
jag föreslog att vi skulle göra
sopplunch.
Till att börja med lagade de
soppa till de boende på servicehuset, men serveringen
flyttades senare till bygdegården.
– Sedan har det bara växt,
säger Inga-Britt Håkansson.
Cirka 50 gäster k
 ommer
varje gång lunchen anordnas, och när man ibland
ordnar uppträdanden i sam-

 

Efter soppan blirdet kaf-

Det är serverat! Stig Svensson serverar kycklingsoppa till Ing-Britt Helgesson och Ina Storm,
båda från Höghult.Foto: Katarina Johansson

fe med bakelse i glatt samspråk runt borden, innan
det är dags för arrangörerna
att ta itu med disk och städning. Mycket jobb?
– Jo, det blir några timmar,
men det är roligt när det är så
uppskattat, säger Ann-Britt
och Maj.
Katarina johansson

Frivilligverksamhetens arrangemang
Sopplunch: Andra onsdagen i
månaden, i bygdegården. Bokas
i förväg.
Musikkafé: Sista onsdagen i månaden, på dagcentralen. Ingen

förbokning.
Gymnastik: Varje tisdag, i
Servicehuset.
Bingo: Torsdagar jämna veckor, i
Servicehuset.

Andakt: Torsdagar ojämna veckor, i Servicehuset.
Aktiviteterna har sommaruppehåll under juni-augusti, och startar igen i september.

Kökspersonalen Maj Johansson, Åke Håkansson,
Gunilla Edvardsson, Inga-Lisa AbraStig Svensson och Ann-Britt Svensson har mycket att hamsson och Elsa Lundgren uppskattar
stå i med servering och disk. Ann-Britt står också för soppluncherna.
brödbaket till både soppluncherna och musikcaféet.

Vid Trekanten lånas det flitigt
Höghult Vid vägkors-

ningen ”Trekanten” i
Höghult stannar bokbussen varannan fredag. Då är det fullt upp
för bokbusspersonalen,
hållplatsen är en av kommunens mest välbesökta utanför tättbebyggt
område.
En handfull hus ligger vid
vägkorsningen Trekanten
i Höghult, strax utanför
Öxabäck. Här är lugnt och
fridfullt. Men klockan 12.35
varannan fredag strömmar
det människor från alla håll
till korsningen. Då kommer
nämligen den efterlängtade
bokbussen.
– Vi är fem stycken här som
som har bildat en bokklubb.
Vi började före jul, och träffas en gång i månaden hemma hos varandra, berättar IngBritt Helgesson.

Och namnet på b
 okklubben var lätt att välja.
– Vi kallar klubben
”Trekanten”, i och med att
det är här den stannar, säger
Monica Svensson.

Medlemmarna är
 förutom Ing-Britt och Monica
även Maj-Lis Axelsson, Ina
Storm och Ulla Olsson (den
sitnämnda saknas vid detta tillfälle). De fem får hjälp
av bokbussens bibliotekarie
Kerstin Arnell Rickardsson
(själv Öxabäcksbo) som
plockar ut böcker till dem.
Denna gång har de just läst
”Guernseys litteratur- och
potatisskalssällskap”, och
får med sig ”Barnbruden”
av Anna Laestadius Larsson.
Vid sitt månatliga möte diskuterar de boken de läst – och
mycket annat därtill.
Vad betyder detför er att
bokbussen kommer hit?

– Det betyder allt, säger MajLis.
– Gemenskap, säger Monica.
– Det är väldigt roligt att ni
kommer hit, säger Ing-Britt
till bussens chaufför, Bengt
Stadig.
– Hade inte ni kommit så
hade inte vi kommit heller,
replikerar Bengt.
Han berättar att bokbussen
anpassar sina turer utefter var
låntagarna finns.
– Turlistorna ändras, i och
med att barn växer upp och
flyttar, till exempel.

Det är mångaorter som får

besök av bokbussen, och det
blir långa s träckor för Bengt
och Kerstin att färdas. Cirka 80
mil kör de på en 14-dagarsperiod, och då hinner de med 78
hållplatser.
– Marks kommun är stor till
ytan, och hade inte vi funnits
är det många som hade fått ta

sig långt för att komma till ett
bibliotek, säger Kerstin.
Och att bokbussen är uppskattad går inte att ta miste på.
– Det är Sveriges mest efterlängtade buss, säger Bengt.
Hållplatsen i Höghult tycker både Bengt och Kerstin det
är roligt att komma till.
– Det är väldigt trevliga låntagare här, och en av de mest
besökta hållplatserna som
inte ligger inne i en by.
Katarina johansson

Boktips från
Trekanten
Ing-Britt: – Karin Brunk Holmqvist
är en favorit. Och Kepler och
Läckberg, jag läser gärna svenska
författare.
Maj-Lis: – Karin Brunk Holmqvist
är min favoritförfattare.
Ina: – Jag läser gärna deckare, som
Unni Lindell, Anna Jansson och
Johan Theorin.

Kerstin Arnell Rickardsson, bibliotekarie och bokbussansvarig,
Bengt Stadig, bokbusschaufför samt låntagarna Monica Svensson,
Britta Persson, Ing-Britt Helgesson , Ina Storm och Maj-Lis Axelsson.

Foto: Katarina Johansson

Diplomerad Avloppsentreprenör
Mark- och
grundarbeten

0703-29 29 42

Närproducerat Hängmörat Kvalitetskött

Andreas Elmelid, Älmhult 2, 511 95 Öxabäck
0723-50 76 03 • elmelid86@gmail.com
www.elmelidsmaleri.com

www.oxabackskott.se • Roland 070-620 66 68, Hans-Olof 070-576 80 39
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Några av alla dem som är med och arrangerar Kindaholmsdagarna, fr v Anders Lennström, Anneli Persson, Elisabet Lennström,
Aina Nilsson, Stefan Nilsson, Annika Lennström och Jeroen van Nijkerken.Foto: viavinga

Samarbetet i Kindaholm har fått invånarna att skapa sin egen flagga.

Ordnar fest i tre dagar i fyra byar
kindaholmFörsta helgen i september
är den helg när alla Kindaholms fyra byar
dukar upp till gemensam bygdefest. Från
fredag till söndag med ett fullspäckat program.

haft samarbete inom idrott
och skola, berättar Elisabet
Lennström och tycker att den
gemensamma bygdefesten
har gjort att Kindaholm som
grupp återuppstår igen.

STT träffar ett gäng entu

årets festprogram fortfaran
de lite löst i kanten. Men en
del programpunkter har för
stås blivit återkommande.
 
Dit hör till exempel
pubkvällen på fredagen
i Håcksvik, veteranfor
don i Östra Frölunda, Löp
Kindaholm runt, loppisar,
öppna hembygdsstugor och
stämningsfull avslutning
med gudstjänst i någon av
kyrkorna.
 
Förra årets program inne
höll drygt 30 programpunk

siaster, alla involverade i
Kindaholmsdagarna.
 
– Men vi är ingen styrelse,
ingen arbetsgrupp eller kom
mitté heller. Vi är bara någ
ra av väldigt många, som är
med och arrangerar olika sa
ker, säger Anders Lennström.
 
I Kindaholmsdagarna är
det nämligen så, att fören
ingar, företag, organisatio
ner, privatpersoner, ja alla,
som vill delta med någon
programpunkt, är välkomna.
 
– Och alla sköter själva sin

grej och det fungerar per
fekt. Men att vara kontroll
freak här, är inte lätt, skrat
tar Anders.

Idén kom till när de fyra

byarna, Håcksvik, Kalv, Östra
Frölunda och Mårdaklev,
gick samman och ställ
de ut på emigrantmässan i
Holland för några år sedan.
 
– Förr, fram till 1971, var
Kindaholm en egen kom
mun och tills för ett år sedan
även ett pastorat. Nu är vi en
församling och vi har länge

Så här i början av maj är

ter för aktiviteter runt om i
området.
 
– Programbladet är som
ett smörgåsbord, där man
plockar det som är mest in
tressant, säger Stefan Nilsson,
som är samordnare för Löp
Kindaholm runt.

Löpningen, som Stefan

betonar inte är någon tävling,
utgår från Östra Frölunda på
lördag morgon.
 
– Vår första anhalt är
Mårdaklev och därefter vida
re till Kalv och Håcksvik och
det är så himla kul. På varje
ort tas vi emot med fika och i
Håcksvik är grillen igång.
 
Det är också fritt fram att
bara delta i någon av sträck
orna. Hela rundan är cirka
fyra mil och förra året var

det också några som deltog
på cykel.

jen över att se hur fantastiskt
mycket som bygden har att
erbjuda.
Samtalet rullar på. Ibland  
Och naturligtvis också att
halkar man in på något prak så många utifrån får tillfäl
tiskt som ska lösas, eller när le att lära känna Kindaholm.
Jeroen van Nij
 
– Det är
många
som
kerken behöver
passar på att
ha uppgifterna
besöka släkt
för program
bladet.
och vänner och
 
Mest hand Efter fyra år är nu, efter fyra år
lar det om allt
Kindaholms är Kindaholms
roligt och posi
dagarna ett be
dagarna ett
tivt man upple
grepp, något
begrepp.
man förväntar
ver med Kinda
elisabet lennström
holmsdagarna.
sig och vet om.
 
– Det är en
 
Mera
om
jättevinst att vi
orterna
i
lär känna varandra och um Kindaholm och om program
gås i så många olika sam met för bygdefesten finns på
manhang, säger Elisabet www.kindaholm.org.
och framhåller också gläd
ann-louise kjellner

Kyrkokörer gör gemensam sak
kindaholm/mjöbäck

Ibland kan det vara svårt
att rekrytera till våra
kyrkokörer, då kan samarbete ge ny stimulans.
F örr hade alla de fyra försam
lingarna i Kindaholms pasto
rat var sin kör.
 
Numera är Kindaholm en
gemensam församling, som
ingår i Kinds stora pastorat,
och kyrkokören är också ge
mensam.
 
– Vi är runt tio medlem
mar här hos oss med faktiskt
flest herrar, säger Martin
Lindman, församlingsrå
dets ordförande och tillika
körmedlem.
 
– Nu, när vi ingår i ett myck
et större pastorat med ge
mensam verksamhet, upp
täckte vi att Holsljunga/
Mjöbäcks kyrkokör hade
motsatta förhållandet. De är
ungefär 15 medlemmar där
de flesta är damer.

Förra året inleddesett

samarbete, där man har två
gemensamma framträdan
den.

 
– Först på sommarnatts
gudstjänsten i Mjöbäck,
sent på kvällen dagen före
midsommarafton, tillsam
mans med lokala solister.
Sedan, den 9 augusti, sjung
er vi på Musik i sommarkväll
i Håcksviks kyrka.
 
Martin ser samarbetet som
mycket positivt och tror att
det kommer att fortsätta.
 
– Här i Kindaholm har vi
ju saknat damerna och det är
jätteroligt att vara en större
kör med lite mera ljud i skäl
lan. Det tror jag uppskattas
av alla.
Martin är också glad för

alla musikaliska initiativ som
kommit till i kölvattnet av
Kalvfestivalen.
 
– I början upplevde vi nog
den nutida konstmusiken
som udda och lite konstig,
men vi vande oss och nu inte
bara uppskattar vi den, utan
vi har också fått lära oss att
lyssna och uppleva musiken
på ett sätt som ofta leder till
djupare diskussioner.
 
Martin tror också att det är
ganska unikt att man öppnar

Martin Lindman, ordförande i kyrkorådet och entusiastisk medlem i Kindaholms kyrkokör.Foto:Viavinga

kyrkorna för musik som man
gör i Kalv under festivalen.
 
– Men det är noga genom
tänkt. Vi tycker att det ger
mera att öppna upp än att
stänga till. Öppenheten ska

par möten och kommunika
tion, där vi utvecklas och lär
av varandra.
 
Bland sommarens musik
tillfällen nämner han körer
nas musikaftnar på sönda

Den gemensamma kören från församlingarna i Kindaholm och
Holsljunga/Mjöbäck deltar i Sommarnattsgudstjänsten i Mjöbäcks
kyrka dagen före midsommarafton.Foto:Katarina Johansson
gar runt om i Kindaholm,
tillsammans med lokala för
mågor, samt Karlsson barock
den 23 juni.
 
– En mycket exklusiv kon
sert med tidstypiska instru

ment. Musik från 1600- och
1700-talen, mycket harmo
nisk och lättillgänglig och
som vi är mycket stolta över att
få välkomna till Kalvs kyrka.
ann-louise kjellner
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De stickar för både kropp och själ
Torestorp/Älekul
la/ÖxabäckDiakon

Emma Josefsson i
Torestorps pastorat
snappade upp idén med
bönesjalar från USA.
Nu har hon introducerat den i Sverige, under namnet ”Sticka en
maska, be en bön”.

– Vi är de enda i Sverige som
håller på med detta, vad jag
vet, säger hon.
Vad går det hela ut på?
– Vi är en grupp som träffas sex gånger i taget, som en
kurs. Tanken är att var och en
av deltagarna ska bestämma
en person som man stickar
en sjal till. Det kan vara någon som är sjuk, eller som har
något annat problem.Sedan
väljer man vilken färg det ska
vara på sjalen. Olika färger
har olika symbolisk betydelse, men man kan också helt
enkelt välja en färg personen
man stickar till tycker om.

Under tiden man stickar

ber man för personen sjalen
är ämnad till. När sjalen är
klar välsignar gruppen den,
och sedan överlämnas sjalen
till mottagaren.
– Det ska vara tydligt för
personen som får sjalen att
det är just en bönesjal, och
att man bett för den personen under tiden man stickat. Det gör att man känner
sig uppskattad, och även om
man inte själv är troende så
tror jag att man känner omsorgen som ligger bakom.

Pilgrimsleden har restaurerats
kindaholm
Pilgrimsleden
mellan
kyrkorna i Kalv,
Östra Frölunda,
Mårdaklev och
Håcksvik
har
rustats upp inför
sommaren.
Samtliga stolpar
med pilmarkeringar har bytts
ut och de nya pilarna syns tydligt
med sin klarröda färg.
 
På vägen mellan Kalv och Håcksvik har också sträckningen ändrats och leden passerar numera Gammalsjö med sina
vackra stenrösen.
Nytt för i år är även samarbetet med entreprenörer längs
vägen. Platser där vandraren kan äta, fika eller övernatta.
 
Precis som förra året ingår alla fyra kyrkorna i ”Kyrkrundan”
och håller öppet i sommar.
 Mera information om leden och kyrkorna finns på www.
kindaholm.se
Foto: ann-louise kjellner

Diakon Emma Josefsson och kursdeltagaren Monica Andersson stickar vackra sjalar, som värmer på
mer än ett sätt.Foto: Katarina Johansson

Stickandet gör gott på flera
plan, säger Emma.
– Dels för personen som får
sjalen, dels för den som stickar. Om en vän är sjuk och man
inte kan göra något känns
det bra för en själv att göra
något konkret för den personen.
– Det är också bra om man
själv har det svårt. Det gör
gott att då få rikta fokus på
någon annan, göra något
med händerna och rikta tankarna mot Gud.
Egentligen är bönen det
allra viktigaste, säger Emma.

– Vi tror ju att det händer
saker när vi ber. Bönen förändrar sådant vi själva inte
kan göra.

Kursen är nuinne på tredje omgången, med sex kurstillfällen i varje.
–Vi är deltagare från alla
byar i pastoratet, både
Älekulla, Torestorp och
Öxabäck, säger Monica
Andersson, som själv bor i
Älekulla.
Hon har varit med sedan
starten, och är nu inne på sin
femte sjal.

– De andra har blivit jättebra mottagna, ja g hoppas att
denna ska bli det också!
Var och en av deltagarna
väljer själv ut den man ska
sticka till, och Monica tycker
inte att hon behövt fundera
länge på vem som kan behöva få en bönesjal.
– Det har löst sig av sig själv,
det är rätt märkligt.
Nya deltagare är välkomna vid början av varje ny kurs.
– Nästa kurs börjar i höst,
säger Emma, som önskar alla
som vill delta varmt välkomna.
Katarina johansson

Ett träd för minnet

Kinds motorveteraner medverkar ofta vid olika evenemang. Här ställer de ut några av sina fordon på Skållared Marten. I sommar
arrangerar föreningen bland annat en veteranrunda på Motorhistoriska dagen den 6 juni, med start i Svenljunga, samt det traditionella midsommardagsrallyt i Holsljunga, den 20 juni.Foto: Katarina Johansson

Motorveteraner firar femårsjubileum
TrivselbygdenI år

är det fem år sedan
Kinds motorveteraner
startades. Det firar
föreningen med mängder av extra aktiviteter
på sin årliga motordag
i Östra Frölunda,
den 5 september.

Som vanligt kommer motorveteranerna att visa massor
av bilar, traktorer och motorredskap på motordagen,
vilken arrangeras i samband
med Kindaholmsdagarna
(som man kan läsa mer om
på annan plats i tidningen).
Det blir också loppis och

veteranmarknadsförsäljning, hembygdsföreningen säljer kaffe med hembakat, och det kommer även
att finnas enklare förtäring
att köpa. Egen medhavd fikakorg är också välkommet.
– Alla som vill är också välkomna att ställa ut på motordagen, man behöver inte
vara medlem i föreningen.
Vill man vara med är man välkommen att höra av sig till
någon av oss i styrelsen, säger
Carina Holmin, reseansvarig
hos Kinds motorveteraner.

Femårsjubileet tillära
blir det också flera extra ak-

tiviteter på årets motordag.
– Gunnemar Christersson
från Torestorp visar flygplansmotorer, och Krister
Pettersson, Sexdrega, kommer att ha med en minihelikopter. Och så kommer
Nalles tivoli. Det är ett veterantivoli, så det passar perfekt!
  
Intresset förveteranfordon är stort, och Kinds motorveteraner ökar sitt medlemstal undan för undan. I
skrivande stund har föreningen 92 medlemmar.
Varför söker så många sig
till er?

– För att här är alla välkomna! Allt från den som samlar
på bilar och traktorer, till
den som samlar på stationära motorer. Och medlemmarnas fordon kan vara allt
från den rostiga som knappt
hänger ihop, till den finputsade som man knappt vågar
ut och köra med. Man måste
heller inte ha något fordon
för att vara med, man är välkommen om om man bara
delar intresset!
– Vi har också en väldigt
bra gemenskap, och försöker
jobba för att alla ska känna
sig sedda.
Katarina johansson

Öxabäck I Öxabäck finns en vacker askgravlund, som gjordes i ordning i början av 2000-talet. När det visade sig att
många efterfrågade en plats där de kunde sätta upp namnet
på sina bortgångna anhöriga fick tidigare kyrkvaktmästaren
Göran Andersson en idé.
Han gjorde en ritning på ett träd i smide, som sedan JanErik Augustsson, mer känd som ”Sme’n i Rökås”, tillverkade.
Trädet är en bok, något Göran valde eftersom gravlunden är
omgiven av bokar. Efterhand byts de svarta löven ut mot sådana där namnen på de bortgångna är ingraverade.
– Jag har inte sett något liknande någon annanstans, säger
Göran Andersson, som öppnar för att han och ”Sme’n” skulle kunna göra fler minnesträd om det finns någon som är intresserad.
Foto: Katarina Johansson

BESÖK VÅRA

VÄGKYRKOR
I SOMMAR
Mjöbäcks kyrka

Öppet varje dag 22 juni - 12 juli kl. 14-18
22 juni - 5 juli (ej 28 juni) Fika. Andakt kl. 18.00
Söndagen 5 juli Gudstjänst med musik kl. 18.00

Holsljunga kyrka

Öppet varje dag 6-19 juli kl. 14-18. Fika.
Andakt kl. 18.00
Söndagen 19 juli Gudstjänst med musik kl. 18.00

Varmt välkomna!
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Årets företagssatsning i Trivselbygden är en utmärkelse som delas ut i december
varje år. Läs om förra årets pristagare, och om hur man gör för att nominera nya företag till priset.

Stefani satsar på pysseltrenden
ÖVERLIDADet finns utrymme att växa
i Överlida els lokaler på Hallavägen där
Stefani Dänhardt driver sin web-butik,
Rundis. Och det är nog tur, hon har redan
fått utöka kontorsytan.
– Butiken har funnits i två år

nu, berättar hon, jag startade
hemma i källaren.
 
Företaget där hon jobbade på lagret aviserade flytt
till Falkenberg och eftersom
Stefani dels har en bakgrund
inom reklambranschen och
kände att hon hade mer att
ge, dels inte ville vara borta
så långa dagar från barnen,
växte tanken på eget företag
sig allt starkare.
 
Under senaste mammaledigheten hade hon börjat
tillverka tillbehör för småbarn; napphållare, nyckelringar, armband och barnvagnshängen.

– Jag tänkte att j ag kunde

sälja både material och det
jag tillverkade själv och hade
tänkt köpa in fler småbarnsprodukter att sälja.
 
Så blev det inte riktigt. Det
visade sig att kunderna helst
ville köpa material och pyssla själva och då fick Stefani
vackert lyssna och satsa i den
riktningen.
 
Nu är sortimentet inriktat
på pyssel, främst i form av
pärlor, smyckesdelar och annat i den riktningen. Stefani

ANDRA PRIS

räknar med att utöka både
antalet kategorier och sortimentet.
 
– Det gäller att ha koll på
trenderna, vad som gäller
både här och utomlands. Vi
är så globala idag, det som
händer där händer här också.

– Rundis –

Jag fokuserar
på mitt
företag och
på min familj.

Hon har inga planer på att

satsa på en fysisk butik. Än i
alla fall.
 
– Näthandel är så bra, man
kan finnas var som helst. Och
postkontoret finns i Mjöbäck,
då kan jag lämna paketen i
samband med att jag hämtar barnen i förskolan.
 
Reklammässigt satsar hon
på Google-annonser. Det är
värt pengarna att hamna
överst på söklistan, tycker
hon. Hon har också skaffat
en bra kamera och liten bärbar fotostudio. Det är viktigt
att det ser bra ut.
 
Sedan maj i fjol har omsättningen ökat kraftigt. I juli
fick hon lov att säga upp sig
och i höstas anställde hon sin
första medhjälpare. Nu har
hon en på halvtid och en behovsanställd som packar beställningar på måndagarna.
 
– Då är det mycket, folk har

Stefani Dänhardt

Vaxpärlor är populära bland pysslare, vet Stefani Dänhardt, Rundis. Hon levererar både pärlor och andra smyckesdetaljer till såväl
privata pysslare som till välgörenhetsorganisationer och föreningar. 
Foto: tina hjorth svensson
beställt under helgen!

Stefani är nöjd med att

ha hittat bra lokaler så nära.
I början hade hon företaget
i källaren, sedan svällde det
till hallen, till förrådet och ...
 
– Och så är det skönt att
ha ett jobb att åka till. Jag vill

inte bli pärltanten som sitter
i källaren och pillar.
 
Till Hallavägen flyttade företaget i september och nyligen utökades kontorsytan
med ännu ett kontor för att
få plats.

Planen är att att skapa själv,

som inspiration för kunderna och för att det är roligt.
Men tiden räcker inte till. Den
gör sällan det för egenföretagare och småbarnsföräldrar.
 
– Jag vill inte jobba längre
dagar, däremot åker jag gärna hit på kvällarna, när barnen lagt sig. Utan familjen

hade jag nog kommit längre
i mitt företagande, men jag
vill ju inte vara utan dem!
Jag fokuserar på mitt företag
och min familj och så får man
komma fram till sina knep
för att få ihop det.
Tina Hjorth Svensson

Niclas gräver i Trivselbygden
Mjöbäck– Man får vara beredd att jobba mycket som egen företagare, säger
Niclas Ferneborn och torkar av de oljiga
händerna på en trasa.

ANDRA PRIS
Ferneborns
Gräv & Grus

Niclas är i färd med att skru-

är de två...
 – Men vi pratar inte så
mycket jobb hemma, vi har
en husvagn i Falkenberg vi
gärna åker till.
 
Ferneborn Gräv &
 Grus
håller till i hyrda lokaler på
Nygårdsvägen i
Mjöbäck. Fram
till dess att de
nya lokalerna är
i ordninggjorda.
Närmaste
 
– Jag har köpt
Han började
gamla
glasmäsmålet är
som anställd.
teriet här borta,
att flytta in Leif Martinsson
 Varför startade
du eget?
som driver det
i de nya
kommer vara
 – Tja, vad är
lokalerna
det som driver
kvar i en tredjeniclas ferneborn
en egentligen?
del. Resten grejar jag med när
Vansinne?
 
Men han ångrar defini- jag hinner.
tivt inte att han tog steget.  
Det blir en rejäl förändDe första åren jobbade han ring, 350 kvadratmeter
tillsammans med sina två mot 800. Gott om plats för
morbröder. Då hette företa- de fem grävmaskinerna på
get Johansson & Ferneborn. både hjul och band, lastbilen
Men när Niclas fått lite kött med släp och maskinsläpet
på benen några år senare som gör företaget komplett.
köpte han ut dem och numera driver han företaget De flesta kunderna finns
själv. Fast hustrun Ida är en i närområdet, i Mjöbäck,
av tre övriga anställda och Holsljunga, Överlida, Älvssköter kontoret, så kanske ered och Öxabäck. Mjöbäcksva på en av företagets fem
grävmaskiner. Sånt ingår i
jobbet.
Sedan 2000 är han egenföretagare och fjol fick
hans företag, Ferneborns
Gräv & Grus
andrapriset
i ”Årets företagssatsning i
Trivselbygden”.

Niclas Ferneborn har varit egen företagare sedan 2000. I fjol fick han och företaget andra pris i ”Årets företagssatsning i Trivselbygden”.

Foto: tina hjorth svensson
villan, Vattenfall och Derome
Skog är de största.
 – Det mesta vi gör är husgrunder åt Mjöbäcksvillan.
 Niclas konstaterar att de
blir rätt känsliga för svängningar på byggsidan.
 
– Men Mjöbäcksvillan har
alltid haft att göra, även när
det dippat.

 Det är svårt att planera

för framtiden, därför har
Niclas för det mesta ett antal F-skattare kontrakterade. Arbetet är säsongsbetonat, vintertid är det betydligt
mindre att göra och sommartid blir det brått.
 
Hur gör du, jobbar du efter
mål, affärsplaner och visioner?

 
Niclas skakar på huvudet.
 
– Närmaste målet är att

flytta in i de nya lokalerna.
Annars håller jag mig i min
kostym, det känns viktigt att
anpassa sig efter den.
 
Och ska det satsas, ja, då
blir det möjligen på någon
ny maskin.
tina hjorth svensson

Niclas tips för
blivande
entreprenörer
• Var beredd att jobba mycket.
• Du bör trivas med det du gör.
• Skaffa en förstående familj.
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Älvsered
Lantmän

FÖRSTA PRIS

– Älvsered Lantmän –

Personal: Inga-Lill Larsson, Sara
Mild, Ingemar Johansson, Åke
Johansson, Roland Andersson, samt
sommarjobbaren Seth Erlandsson.
Styrelse: Lars Johansson (ordförande), Anders Johansson (vice ordförande), Jan-Olof Arnoldsson, SolBritt Johansson, Martin Johansson,
Torbjörn Hidendahl, Lennart Johans
son, Johanna Andreasson, Henrik
Karlsson.
(Anders Johansson och Torbjörn
Hidendahl i styrelsen hjälper även
till i butiken vid behov.)

Motivering
Ett stabilt företag med en 95 år lång
historia i bygden. Vår vinnare har
en driven och kunnig personal som
hänger med i utvecklingen och vågar satsa nytt i Trivselbygden.
Företaget har gott renommé och
stort förtroende bland sina kunder.
Med nya lokaler kan utbudet breddas och butiken bestå.
Den nybyggda avdelningen för färg och trädgårdsredskap har blivit ett lyft för butiken. Stående Anders Johansson, vice ordförande i styrelsen för Älvsered Lantmän ekonomisk förening. Sittande Sara Mild,
som arbetar på kontoret och i butiken, samt Inga-Lill Larsson, företagsledare.
Foto: Katarina Johansson

Anrikt företag som vågar satsa
ÄlvseredÄlvsered Lantmän vann Årets
företagssatsning. I motiveringen nämns
både utbyggnaden av butiken, samt företagets kunniga personal. Och prispengarna, de gick förstås till personalvård.
– Personalen och styrelsen åkte tillsammans till
Ulvereds hjorthägn utanför
Laholm. Där lyssnade vi på föredrag, åt gott och mådde väl,
berättar Inga-Lill Larsson, företagsledare för den anrika
butiken.
Resan var mycket uppskattad, och bjöd på en fin miljö.
– Där fanns både dovhjort
och kronhjort, som gick utanför fönstret när vi åt, berättar Anders Johansson, som är
vice ordförande i styrelsen,

och som även hjälper till i
butiken vid behov.

Älvsered Lantmänekono-

misk förening grundades redan 1919. Då låg butiken vid
Pyttebanan, järnvägen som
gick genom Älvsered, men sedan ett antal år finns att hitta vid vägen mot Mårdaklev.
Genom åren har förutsättningarna för butiken ändrats. I takt med att antalet
jordbruk minskat har butiken mer och mer breddat sitt

sortiment, och lyckats hitta
nya kunder.
– Älvsered Lantmän är ett
kooperativt företag, som
lyckats överleva och förnya
sig. Nu är vi en butik för alla,
från villaägare till småföretagare, säger Lars Johansson,
styrelseordförande.

Det utökade sortimentet

har lett till behov av större lokaler. 2010 byggdes en stor
lagerlokal bakom butiken,
och förra sommaren gjordes satsningen som bidrog
till att butiken fick företagspriset, en utbyggnad av butiksdelen.
Utbyggnaden på 90 kvadratmeter har gjort att man
fått bättre plats för färgoch trädgårdsavdelningen.

Tidigare hade man färgburkarna i källaren, något som
var både tungt och opraktiskt.
– Det är betydligt mer lättarbetat nu, säger Sara Mild,
som jobbar både på kontoret och i butiken.
Den förbättrade placeringen har lett till att färgförsäljningen ökat. Nu har kunderna ju upptäckt att det finns
färg i butiken.
– Folk kommer fortfarande
och frågar ”Säljer ni färg nu?”
Det har vi ju gjort i alla år, säger Inga-Lill.

Lantmannaföreningar
i
samverkan, där 18 butiker i
Halland, Småland och Skåne
ingår. Där lägger vi även ut
vårt reklamblad, så man kan
läsa om våra erbjudanden
även om man inte får bladet
hem i brevlådan.
Sammanlagt
arbetar
fem personer på Älvsered
Lantmän. Man har även en
sommarjobbare, som också jobbar en del helger, och
dessutom rycker ett par av
styrelsemedlemmarna in
vid behov.

Senaste nyhetenär en ny

der, och med fler och fler
kunder som letar sig till butiken är det inte omöjligt att
man kan behöva utöka personalen, säger Inga-Lill.

hemsida, som startades upp
den 1 februari i år.
– Det är en gemensam hemsida för LSAB,

Såhär års är det bråda ti-

– Det är inte alltid man
känner att man räcker till,
och det är ju inte bra om
kunderna upplever att man
är stressad.
Även om det är bråda dagar är det dock inget som
märks utåt, personalen småpratar glatt med kunderna,
och tar sig tid att hjälpa var
och en som kommer in i butiken.
– Vi får höra att det upplevs
att vi har en god anda här, säger Sara.
Och de trivs med sitt jobb.
– Det är roligt att träffa alla
kunder, och det är ett omväxlande arbete. Man får vara lite
här och lite där. Det enda jag
inte gör här är att köra truck,
säger Inga-Lill.
Katarina Johansson

Dags att nominera till företagspriset
I
fyra år har Mjöbäcks
Sparbank delat ut utmärkelsen ”Årets företagssatsning
i
Trivselbygden”. Nu är
det dags att nominera
företag till årets pris.

drapristagarna.

Trivselbygden

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 uppmärksammas. På nomineringsblanketten finns stöd
för vad man kan lyfta fram i
nomineringen, säger Tomas
Andrén, vd på Mjöbäcks
Sparbank.

Byalagen på 
respekti-

ve ort har ansvar för att det
kommer in nomineringar,
men vem som vill får nominera företag till priset.
Nomineringsblankett finns
på Mjöbäcks sparbanks
hemsida, Trivabs hemsida
samt Trivselbygdens hem-

Trots att utmärkelsen

Vi i juryn blir
alltid lika glada över kvaliteten.
Tomas Andrén

sida, och den finns även att
hämta på banken.
Nomineringstiden pågår fram till månadsskiftet augusti-september. Ut
märkelsen delas sedan ut vid
Mjöbäcks Sparbanks lucia
lunch för företagare i mitten
av december.
Ett förstapris och två
andrapris delas ut till företagets ägare eller vd. Priset
består av ett utbildningsstipendium, på 10 000 kronor i förstapris och på 3 000
kronor vardera till de två an-

delats ut i fyra år, med tre
pristagare varje gång, är
det inte på något sätt svårt
att hitta nya duktiga vinnare,
säger Tomas Andrén.
– Vi i juryn blir alltid lika
glada över kvaliteten på de
nominerade företagen. Vi
brukar få in ett tiotal nomineringar, och bland dem
brukar det finnas många
som är jättebra, så det krävs
en hel del arbete för att välja
ut pristagarna. Det är glädjande att få insyn i den bredd
och kraft som finns i företagandet i Trivselbygden!
En önskan är dock att få in
ännu fler nomineringar att
välja bland. Tomas Andrén
är säker på att det finns
fler satsningar väl värda att
prisa.
– Det hade varit roligt om
vi nästa gång kunde få med
någon företagare från någon av byarna som ännu inte
haft någon pristagare.
Katarina johansson

Tidigare 
pristagare
2011: 1. Mandys Diner, Älvsered.
2. Bocksås Eko, Älekulla.
2. Oveda Teknik, Holsljunga.
2012: 1. AJAB Smide AB, Håcksvik.
2. Furulids Snickeri och Åkeri AB,
Mjöbäck.
2. Öxabäckskött.
2013: 1. Snickeri AB Special,
Holsljunga.
2. Kalvs Familjecamping.
2. Monicanders, Mjöbäck.
2014: 1. Älvsered Lantmän.
2. Ferneborns Gräv & Grus AB,
Mjöbäck.
2. Rundis, Överlida.

Juryn
Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun.
Tomas Stoli, ALMI företagspartner.
Tomas Andrén, Vd Mjöbäcks
Sparbank.
Hanna Börjesson, samordnare
för Trivselbygden.
Stefan Ström, Trivselbygdens
utvecklings AB.

Vi arbetar med utveckling av företagandet
i Trivselbygden





Nätverk med över 100 anslutna
företag.
Föreläsningar
Utveckling i Trivselbygden

www.trivab.se
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Mjöbäcks Sparbank har byggt om
TrivselbygdenLokala
hantverkare anlitades
när Mjöbäcks Sparbank
byggde om lokalerna i
Överlida.
En japansk glasvägg, en svängd disk
och en pampig lampa i det höga,
runda, takfönstret är några av inredningsdetaljerna som fångar ögat
när man kommer in i den ombyggda banklokalen. Men det är inte bara
för syns skull man byggt om, berättar
bankens vd, Tomas Andrén.
– Det var en nödvändig satsning.
Vi blev trångbodda med nuvarande
planlösning. Vi har god tillströmning av nya kunder vilket gjort att
personalen utökats och vi behövde
få in fler arbetsplatser. Lokalen började dessutom bli sliten och det var
dags för en uppfräschning.

Vid bankens årliga sparbanksstämma i april invigdes de ombyggda lokalerna. Deltog gjorde styrelsen, personalen, några inbjudna
gäster samt bankens huvudmän.
– Vi har ju ingen ägare som ska ha
utdelning, något som gör att vi istället kan satsa på verksamheter i området, berättar Tomas Andrén.
– Istället för ägare har vi 24 huvudmän. Hälften väljs av kommunerna,
och hälften av huvudmännen själva.
Huvudmännen utser sedan styrelsen.
Tomas Andrén är mycket nöjd med
ombyggnaden.
– Nu kan vi fortsätta att bedriva
gammaldags traditionell sparbanksverksamhet, fast i en modern arbetsmiljö.
Katarina johansson

För ombyggnationenengage-

rades den lokala byggfirman Ulf
Aronsson Bygg, som tillsammans
med Gunnemars Måleri, Östra
Frölunda, samt Sigvard Franssons El,
Älvsered, sett till att lokalen fått en
ny karaktär. Dessutom har Torströms
snickerifabrik, Mjöbäck, bidragit
med den åtta meter långa, svängda
bänkskivan till bankens disk.
– Jag fick direktiv om att behålla
känslan i banken, och att bygga miljömedvetet, berättar Ulf Aronsson.
– Jag valde att utgå från rundeln i taket, och byggde för att få ett bra flow.

Linda Aronsson, Överlida, är konstnären bakom den pampiga lampan med
keramiklöv som nu pryder takfönstret.

Mjöbäcks Sparbanks vd, Tomas Andrén, tillsammans med byggmästaren bakom ombyggnaden, Ulf Aronsson, samt
Gunnemar Johansson, som stått för målningen.Foto: Katarina johansson

Ellinor slutar efter 40 år på banken
TrivselbygdenEllinor

Hallin har jobbat på
Mjöbäcks sparbank i sedan 1974. Nu går hon i tidig pension – med blandade känslor.

40 år i bankens tjänst. Hon
har aldrig ångrat sitt val.
– Jag har trivts så ofantligt
bra här!

Hur kom det sig att
du började på Mjöbäcks
– Jag fick möjlighet att gå Sparbank?
– Jag halkade in på ett balite tidigare, och efter monanskal, kan man säga. Larsget överväganGöran
Lind,
de beslutade jag
som var vd då,
mig för att göra
frågade om jag
det. Ibland tyckville jobba lite
er jag att det ska
bli jätteskönt, Jag har trivts så extra. Det var
så det började.
ibland får jag
ofantligt bra. Sedan hjälpte
panik, men jag
Ellinor Hallin
jag vår revisor
hoppas att det
ett tag, och därska gå bra, säefter frågade
ger hon.
Lars-Göran om
Ellinor arbetar sin sista dag den 30 juni, jag ville ha ett fast jobb.
Det ville Ellinor, och sedan
och kan då se tillbaka på över

blev hon kvar. I många år arbetade hon på bankens filialer i Holsljunga och Älvsered,
men sedan de lades ner har
hon jobbat i kundtjänsten i
Överlida.

Arbetet harförändrats
mycket under de år Ellinor
arbetat på banken.
– Det har varit en sådan
otrolig förändring! Det är
mycket regler och bestämmelser som ändrats, och
tekniken har genomgått en
ofantlig utveckling. När jag
började fick vi räkna ut räntan med ränteböcker efter att
vi stängt för dagen, och föra
in på en stor bokföringsmaskin. Så arbetet har förenklats mycket!
Ellinor Hallin, till vänster, slutar på Mjöbäcks sparbank den 30 juni. Tlill höger bankens nyaste medKatarina johansson arbetare Linnea Wiseby, som tar över i kundtjänsten efter Ellinor. Foto: Katarina Johansson

Några frågor till Camilla Persson
trivselbygden Mjöbäcks

Sparbank erbjuder en gratis
körlektion till 18-åringar som
väljer att bli kund hos banken.
Camilla Persson är ansvarig
för ungdomserbjudandet.
Kan du berätta om erbjudandet?
– Banken skickar ut ett brev till
alla 18-åringar i Trivselbygdens alla
orter, oavsett om familjen är kunder hos oss eller inte. Vi erbjuder
en ekonomisk genomgång, och
ger dem ett erbjudande som heter
Nyckelkund Ung, som är gratis upp
till 21 år. Väljer de sedan att bli kunder hos oss får de en gratis körlektion på den körskola de kör på.

Vad tar ni upp på den ekonomiska genomgången?
– Där går vi igenom bastjänster,
som hur man betalar räkningar
och hur man hanterar Mobilbank
och Internetbanken. Vi ser också till
att ansluta konto så studiebidraget
hamnar rätt.
– Ungdomarna får även chansen att ställa frågor till oss. Så fort
man fyllt 18 år har ju inte föräldrarna rätt att ringa och fråga för sitt
barns räkning längre, så då måste
man själv lära sig att ta ansvar för
sin ekonomi.
Hur kommer det sig att ni valt att
gå ut med det här erbjudandet?

– Vi vill uppmuntra ungdomar
att behålla sin hemmabank, oavsett om de stannar här eller flyttar
ut. Nu är man ju inte så beroende av
att bo nära sitt bankkontor, och på
det här viset kan man ha kvar den
personliga kontakten. Om de börjar på en högskola kommer de stora
bankerna och talar med studenterna, då vill vi gärna ha tagit en kontakt och skickat med dem det här
erbjudandet innan dess.

Hur har erbjudandet tagits emot?
– Vi har haft det i fyra-fem år nu,
och det har varit väldigt uppskattat. 40-50 procent av de vi skickar
till nappar på erbjudandet, och det
är ganska bra, med tanke på att vi
skickar även till de som inte är kunder hos oss sedan tidigare.

Varför just en körlektion som morot?
– En del kommer förstås till oss
ändå, men det här kan ge dem den
lilla extra kicken att komma iväg, i

Gäller erbjudandet även ungdomar som bor utanför
Trivselbygden ?
– Ja, det gör det, men vi vill gärna
att man kommer hit och träffar oss,

och med att körkortet är så aktuellt
när man är 18 år, speciellt när man
bor i våra trakter.

Camilla Persson ansvarar för
Mjöbäcks Sparbanks ungdomserbjudande.
om man inte bor för långt bort. Om
man till exempel bor på annan ort
och vi redan har en relation med familjen kan man ta det på telefon.
Katarina johansson
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Jobbar för att utveckla Trivselbygden
Trivselbygden Triv stanser kommer Eva även att marknadsföra Trivselbygden och på det viselbygdens Utveckling set även de tre kommunerna, säger
AB, Trivab, har mycket Christer Everås.
på programmet. Nu har
Eva och Tommy har båda genom
bolaget anställt två nya åren engagerat sig mycket i landsbygdsfrågor. En bra erfarenhet för
trivselbygdsutvecklare,
i Trivab, som arbetar för att
Tommy Stensson och Eva jobbet
stödja bygdens företag och bistå dem
Johansson, för att kun i olika frågor. Som att hjälpa till med
na satsa ytterligare på nä uthyrning av lediga lokaler, anordna
samt jobba för lärlingsutbildringslivet i Trivselbygden. kurser,
ningar på bygdens företag.
– Det känns riktigt, riktigt bra. Vi har
hittat två väldigt drivande personer,
säger Christer Everås, ordförande i
Trivab.
När tidigare trivselbygdsutvecklaren Bo Ehn vid årsskiftet slutade sitt
jobb beslöt Trivab att satsa ytterligare,
genom att utöka från en till två halvtidstjänster.
De som fick jobben var Tommy
Stensson, egenföretagare och politiker, samt Eva Johansson, tidigare
kommunalråd i Svenljunga och nu nyvald som vice ordförande i SmåKom,
ett nationellt nätverk för de till befolkningen mindre kommunerna i
Sverige.

Tommy Stenssontillträdde sin
tjänst den 1 februari, medan Eva
Johansson börjar den 1 september.
Tommy jobbar inom Trivselbygdens
byar och företag, medan Eva ska arbeta mer utåt, bland annat mot näringsråden i Trivselbygdens tre kommuner
(Svenljunga, Mark och Falkenberg),
samt även gentemot grannkommunerna.
– Vid kontakterna med olika in-

ett nytt begrepp, som innebär en livsmedelsaffär med begränsat utbud,
som samtidigt kan vara ombud för
post, ATG och liknande, säger Tommy.
Att utveckla turismenär en annan
fråga som Trivab vill arbeta med, säger Christer Everås.
– Det är något som ökar hela tiden,
och det finns bra förutsättningar här.
Många uppgifter finns alltså att ta
tag i, och Trivab fyller en viktig funktion, säger Lena Ferm Hansson.
– I den här delen av landet är det så
viktigt att ta tillvara den kraft och det
engagemang som finns. Trivab är ett
sätt att kunna göra det.

– Lärlingsprojektet är på gång att
sjösättas redan i vår, vilket är tidigare än vi trott, säger Tommy Stensson.
– Vi ordnar också studiebesök för Eva Johansson tycker att det är rogymnasierna med rundresor till våra ligt att Trivab arbetar på bred front.
– Många har ingången att ”bara vi
företag. Det är värdefullt för gymnasierna att ha den här
får hit företag”, men det
möjligheten att komma
behövs ju människor
ut till företagen, säger
som startar företagen.
Lena Ferm Hansson, seHon säger att det är
många faktorer som
kreterare i Trivab.
En annan uppgift är att Fiber är en till- spelar in för att landsse hur man kan använda
ska leva.
gång för byg- bygden
sig av de möjligheter den
– Boende, näringsliv
pågående fiberutbyg- dens utvecklng och infrastruktur är baganden ger företag och
sen, men även kultur och
Christer Everås
boende i bygden.
idrott är viktigt.
– Jag ser att flera orter i
Nu ser hon fram emot
Trivselbygden ligger långt fram vad att börja sitt nya arbete.
gäller fiber, och det är en tillgång för
– Det passar som hand i handske för
bygdens utveckling, säger Christer.
mig: Landsbygdsutveckling, näringsliv och turism, det är ju sådant jag hålDet finns ocksåplaner för ett ut- lit på med hela livet!
ökat samarbete med byalagen, där
Även Tommy Stensson känner att
Trivab kan hjälpa till med att stötta han hamnat rätt.
– Folk säger att landsbygden dör ut,
i frågor angående bland annat boendet är en sporre för mig att se till att
de och vägar.
– Till exempel i Älvsered, där bya- det inte blir så.
laget driver frågan om att få en serKatarina johansson
vicepunkt till byn. ”Servicepunkt” är

 .v. och t.h: Tommy Stensson och Eva Johansson, nya trivselbygdsutveckT
lare i Trivab. Christer Everås,(mitten), ordförande i Trivab, är nöjd med
nyrekryteringarna. – Eva och Tommy är två väldigt kompetenta och drivande personer, säger han.
Foto: Katarina Johansson

Trivselbygden tidning 2015
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Där man trivs - där handlar man!

Välkommen in i butiken!

Fullsortimentsbutik • Manuell delikatess • Nygrillat
Specialitet: Smörgåstårtor och köttfat (På beställning)
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Vi är ombud för

Apoteksvaror

Lotter

Öppettider
Vardagar 9-19
Lördag
9-15
Söndag 10-15

