
Trivab ger ut turistbroschyr

Kent Andersson i Kalv har ett stort intresse för veteranfordon.  Nu är han klar 
med renoveringen av sin fi na Volvo Amazon från 1960, och kan ge sig ut med 
den på Trivselbygdens vägar i sommar.  Läs på på sidan 22

Nu får Trivselbygden sin egen turistbroschyr.  Marita Bengtsson, Lena Ferm 
Hansson och Eva Johansson från Trivab har arbetat med att ta fram 
broschyren, som släpps lagom till turistsäsongen. Läs på på sidan 39
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Ung och engagerad
Axel Börjesson i Älekulla har tagit över föräldragården och dessutom
startat eget företag. Därtill har han ett stort engagemang i bygden.
 Läs på på sidan 28

Skapar samlingsplats för alla 
En vit tvåvåningsvilla på Granvägen ska bli Holsljungas nya samlingsplats.  
Föreningen Holsljunga byahus Tallhaga arbetar för att ställa i ordning huset.
 Läs på på sidan 5

Kent Andersson i Kalv har ett stort intresse för veteranfordon.  Nu är han klar 
Med veteraner som hobby



Hade man tur så innebar ett besök här även 
att få umgås med kusiner och a�  vara ute på 
olika äventyr. Väldigt ofta gick 
turen ned till Holsjön, där sol, 
bad, saft i sirapsfl askor och far-
mors kanelbullar stod på me-
nyn. Det var mi�  barndoms pa-
radis och idag är det min härliga 
vardag!
 Min stora förhoppning är a�  
du också ska fi nna di�  paradis 
här i vår sköna bygd. Här, där 
man har nära till sjöar, åar och 
landsbygdens härliga grönska, 
i form av jordbruksmarker och 
skogar. Här, en bygd som präg-
las av en stark företagaranda 
och där den ideella kraften är enorm. Här 
hoppas jag att även du tycker det är gott 
att bara vara!
 Kanske är du  redan boende här i Trivsel-

bygden. Kanske är du på genomresa. Det 
spelar inte så stor roll. Trivselbygdens tid-

ning förser dig med mäng-
der med tips och idéer på 
trevliga utflyktsmål och eve-
nemang att besöka i någon 
av Trivselbygdens tio byar. 
Spännande butiker och my-
siga boenden, vackra kyr-
kor och historiska platser. 
Det finns något för var och 
en, och jag hoppas att du tar 
dig tid att ta del av vad som 
erbjuds.
 Mittuppslagets Evene-
mangs kalendern är min 
personliga favoritsida i 

tidningen. Där får du hjälp i sökandet av 
trevliga utflyktsmål och arrangemang i 
Trivselbygden.
  Hemma hos mig finns detta uppslag till-

gängligt stora delar av året, för att kunna 
tipsa om trevligheter att besöka när det 
blir en stund över eller när vi får lång-
väga gäster.

Jag har äran  att få ingå i Hols-
ljunga byalags styrelse och ser på 
så sätt det engagemang och den 
urkraft som finns i en bygd. Den 
som tror att landsbygden för en 
avsomnad tillvaro kan inte ha mer 
fel. Här finns framtidstro och en-
gagemang. 
 Som exempel får du läsa mer om 
Holsljungas beslut om att köpa 
den gamla syfabriken, som är 
tänkt att bli ett allaktivitets-
hus för bygdens invånare. 
Här snackar vi visioner!
Än en gång, Varmt väl-
kommen till vår trivsam-
ma Trivselbygd!

ANN-MARGRETH 
KARLSSON

Ansvarig utgivare

Varmt välkommen till Trivselbygden!
 Tänk a�  jag får bo i mi�  barndoms paradis. Då, under den där för-
sta perioden i livet, så var Holsljunga platsen dit man åkte för a�  
hälsa på farmor och farfar. 
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Trivselbygdens byalag - Kontaktpersoner

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. E�  exempel på de� a är

tidningen du håller i din hand; e�  samarbete som gynnar ortens invånare och skapar mervärde för turisterna.

Byalagen i Trivselbygden arbetar för a�  hålla sin ort
levande och kunna utvecklas och växa.

HOLSLJUNGA
Sixten Bengtsson
0325-334 78
sigge.bengtsson@home.se

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

MJÖBÄCK
Marie Mårtensson
070-622 81 87
marie.martensson1972@gmail.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

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

MÅRDAKLEV
Jenny Magnusson
0702-83 68 71
jennymw1985@gmail.com

ÖVERLIDA
Lina Efraimsson
070-875 94 72
linaefraimsson@hotmail.com

ÄLVSERED
Karin Karlsson
070-591 53 87
karin.torpalund.gussbo@netatonce.net
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Här hoppas
jag att även
du tycker

det är gott att 
bara vara!

ANN-MARGRETH KARLSSON



 Välkommen till idyllen på Påarps Gård!

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

Tel. 0325-530 11 • Kök 530 01

Anders & Pernilla

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

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

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

Till bords
Njut av sol, bad, aktiviteter och god mat!

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

Öppet alla dagar från 27/6!

Smaka våra mumsiga, 
hembakta våffl or!

Vår egen 
Älgfärsbiff!

Söndagsmiddag
Serveras mellan kl. 12.00 - 15.00.

Huvudrätt + dessert.

225:-/person 
Boka bord.

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

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

Kanot/Båt: Hyr en kanot eller båt 
och åk ut på en härlig tur i våra 
vattendrag i gårdens närhet.

Fiske: Har du ingen egen utrustning 
med dig � nns det � skespön att hyra 
samt möjlighet till en guide.

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

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

På gården � nns också stugor och rum.

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

Campa vid sjön!

Torsdagsbuffé
 Under torsdagskvällarna hela sommaren 

dukar vi upp en grillbuffé där du hittar allt 
från � sk, kött och kyckling till klyft-potatis 

och fräscha sallader!

190:-/person 
Barn 10:-/år

Boka bord 
(före 16.00 torsdag)

Svenljunga

Ö. Frölunda

Kalv

Håcksvik

Skyarp Burseryd

PåarpÄlvsered

Ullared

Tranemo

Gislaved

Att göra

Salong
Country Wellness
Slappna av och njut av massage,

hudvård, nagelvård, hårvård och

make up behandlingar.
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Redan på vårkanten bör-
jar kommi� én, som be-
står av Sixen Bengtsson, 
Birgi� a Gustafsson, Ulrik 
Gustavsson, Ronny Liljekvist, 
Eva-Lena Magnusson,  Jonna 
Thimell och Albin Wilson, 
planeringen för marschen, 

som alltid hålls tredje lör-
dagen  i augusti. I år blir da-
tumet den 20 augusti. Det 
fi nns många års erfarenhet 
i gruppen. De fl esta har va-
rit med länge, och både Ulrik 
och Ronny var med redan vid 
starten 1996. 

Ni måste ha många roliga 
minnen från dessa 20 år, 
något ni kan berä� a om?
 – Det som händer i 
Holsljunga stannar i 
Holsljunga, säger Ulrik 
hemlighetsfullt.
 Sixten är mer meddelsam.
 – En favorit bland grenar-
na  var när en deltagare skul-
le köra en annan i en sko� -
kärra ute i va� net. Den som 
körde hade målade glasö-
gon och såg inget, och den 
som åkte hade hörlurar så 
den inte skulle höra.

 En mycket uppska� ad 
gren, i alla fall för dem som 
stod på land och såg på 
(däribland Trivselbygdens 
Tidnings reporter, som 
minns tillfället med stor 
glädje).
 – Ja, man får många goa 
skra�  som funktionär, och 
det är roligt a�  träff a alla, 
säger Birgi� a.
 Ja, Holsljungamarschen 
är verkligen e�  tillfälle a�  
träff as. Det är något av en 
hemvändardag, och e�  60-
tal lag brukar gå den sju ki-

lometer långa banan. Sju 
stationer fi nns utplacerade, 
däribland alltid en vid och i 
Holsjön. Det är va� enstatio-
nen som brukar vara mest 
populär, enligt kommi� én.
 – Allt med va� enlek är lite 
speciellt!
 Marschen är till för alla 
åldrar, man försöker varie-
ra stationerna så det ska fi n-
nas något för alla.
 – Och banan är famil-
jevänlig, man kan gå den 
med barnvagn, och det är 
uppska� at av många, säger 

Jonna.
 Kommi� én försöker hi� a 
på nya grenar varje år.
 – Men eftersom det är ju-
bileum i år kanske vi kör 
någon favorit i repris, sä-
ger Ulrik.
 På kvällen avslutas mar-
schen med knytkalas och 
prisutdelning.
 – Det brukar vara väldigt 
populärt, det är nästan en 
lika stor höjdpunkt som 
själva marschen.

KATARINA JOHANSSON

Eva-Lena Magnusson, Ronny Liljekvist, Birgi� a Gustafsson, Jonna 
Thimell, Ulrik Gustavsson och Albin Wilson i kommi� én är i full 
färd med planeringen för jubileumsmarschen den 20 augusti. 
Saknas på bilden gör Sixten Bengtsson.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

En förare med mörka glasögon. En passagerare med hörlurar. En 
sko� kärra. En sjö. Det är receptet på en av kommi� éns egna fa-
voritgrenar genom åren.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Holsljungamarschen fi rar 20 år
HOLSLJUNGA  1996, när Holsljunga IF fi -
rade 70 år, ordnades  en marsch som var 
tänkt som en engångsföreteelse. Men 
Holsljungamarschen blev en långlivad 
succé, som i år fi rar 20-årsjubileum.

Det fi nns tid a�  ta en paus på vägen längs den sju kilometer långa banan.  FOTO:LEIF JOHANSSON

HOLSLJUNGA  Att 
Holsljunga har en cam-
ping känner många 
till, men att camping-
en även driver ett café 
som är öppet för alla är 
mer okänt. Här serverar 
Conzitta Mellgren och 
Lars-Åke Rosengren 
allt från toast och hem-
bakade kakor till våffl or 
efter hemligt recept.

–Bakning är min stora grej, 
säger Conzi� a Mellgren.
 Och god erfarenhet har 
hon. Paret drev tidigare café-
et på Naturum Fjärås Bräcka, 
e�  arbete de prisades för 2014 
av Turistmål.se. Och Conzi� a 
gjorde själv nästan alla re-
cept. Själv tycker hon inte det 
är så märkvärdigt.
 – Kan man läsa så kan man 
baka, säger hon.
 De� a är tredje året 
Conzi� a och Lars-Åke driver 
Holsljunga camping, en verk-
samhet de inte hade någon 
erfarenhet av när de startade.
 – Det var spännande a�  
prova på något man aldrig 

sysslat med innan. Man lär 
sig med tiden vad folk prio-
riterar, säger Lars-Åke.

Vilka önskemål är det  era 
besökare har?
 – De fl esta frågar efter en 
solig och lugn plats. Det är  
många som gillar när det är 
tyst och fridfullt. 
 Och fridfullt är det verkli-
gen på Holsljunga camping, 
som ligger vackert belägen 
vid Holsjön, e�  stenkast från 
den populära sandstranden.
 
Paret har andra  jobb vid si-
dan av. Conzi� a arbetar med 
bokföring, och Lars-Åke med 
markarbeten. Bra kunskaper 
a�  ha med sig när man ska 
driva camping. Det är myck-
et arbete runt omkring, som 
inte gästerna märker av. 
 – Vi öppnade vid Valborg, 
dessförinnan har vi gå�  här 
i två månader. Lars-Åke har 
varit ute och gjort markarbe-
ten, och jag har målat, skurat 
golv och tvä� at alla kuddar 
och täcken, berä� ar Conzi� a.
 Det fi nns mer som behöver 

göras, tycker de, men de får ta 
saker allt eftersom.  
 – Det behöver inte se ny�  ut, 
bara det är rent och fräscht.
 Nej, ny�  är det ju inte. 
Receptionsbyggnaden, där 
även caféet och en liten ki-
osk med hygienartiklar och 
godis är inrymt,  är från bör-
jan av 1900-talet. 
 – Väggarna lutar sju centi-
meter, men det är e�  väldigt 
charmigt hus, säger Lars-Åke.
 
Caféet är inre�   med udda 
stolar som de köpte när 
Holsljunga IF hade sin stora 
loppis, något som sä� er en 
gammaldags prägel på loka-
len. Här har de öppet dagli-
gen under hela sommarlo-
vet, och helger fram till andra 
veckan i september. Och det 
är många som besöker aféet 
för a�  ta en fi ka, både cam-
pinggäster, Holsljungabor 
och förbifarande.
 – Många kommer också 
och köper glass och tar med 
till stranden.
 Conzi� a och Lars-Åke bor 
kvar i Fjärås, men har en stu-

ga i Holsljunga. De trivs bra 
i bygden.
 – Folk här är väldigt trevli-
ga, och det är så fi nt här, med 
sjön och stranden!

KATARINA JOHANSSON

De� a är tredje året Conzi� a Mellgren och Lars-Åke Rosengren driver 
Holsljunga camping. – Det är väldigt roligt, även om det är mer jobb 
än vi hade tro�  när vi började, säger de.  FOTO:KATARINA JOHANSSON

Camping och café blev bra kombination

De frasiga våffl  orna, 
bakade  efter Conzi� as 

hemliga recept, är populä-
ra bland caféets gäster.

tidningTRIVSELBYGDEN 20164 Holsljunga

Det som händer
i Holsljunga stannar
i Holsljunga.
ULRIK GUSTAVSSON



 Det gick väldigt fort.
 – Att huset var till salu kom 
till byns kännedom i somras, 
berättar Gösta Karlsson, en av 
alla de som engagerat sig och 
bildat föreningen Holsljunga 
byahus Tallhaga (huset heter 
Tallhaga).
 Det fanns önskemål om 
någon form av samlingslo-
kal för byns invånare och här  
dök den upp – till ett bra pris 
vid en snabb affär.
 – Det var visning på torsda-
gen och veckan därpå hade vi 
köpt det, fortsätter han.

Säljaren var ett  dödsbo, 
paret som bodde i huset hade 
avlidit vid ett besök i Norge 
och fastigheten såldes med 
inventarier och allt.
 – Detta var alltså ett hem 
och vi har fått behandla det 
med respekt, säger Ann-
Margreth Karlsson, också hon 
en av de engagerade i fören-
ingen.
 Huset var i ganska dåligt 
skick, och inventarierna var 
många, många.
 – Vi hade loppis i höstas och 
har sålt av en hel del, bland 
annat 13 registrerade fordon 
som ingick i köpet. Det har 
gett en grundplåt som kan 

täcka driften det första och 
andra året, berättar Birgitta 
Höper Agardsson som är en 
av de sju som samlats idag för 
att fortsätta röja, planera och 
diskutera.  

För Byahuset Tallhaga  är 
ett ”work in progress”. 
 – Invigas? Så långt har vi inte 
ens tänkt, säger Ulla-Britta 
Backfish och skrattar lite.
 De räknar med ett långt 
projekt innan allt är klart. 
Men planer finns givetvis.
 – Vi har satt upp flera del-
mål, fortsätter Gösta berätta.
 Som att göra en ny, han-
dikappanpassad entré. Och 
handikapptoaletter på båda 
våningarna. 
 På nederplanet kan den 
öppna ytan få bli en större 
samlingssal. Ett angränsan-
de utrymme kan bli kök.

På övervåningen har 
 den öppna ytan fått vägg-
ar uppsatta av en tidigare 
ägare. Men tapeter saknas 
och det var nödvändigt att 
låta en  elektriker se över el-
dragningarna. Bara att reda 
ut hur värmesystemet fung-
erat har inneburit något av 
ett detektivarbete.

 – Huset har tjänat som 
både syfabrik och lastbils-
garage tidigare, berättar 
Birgitta och avslöjar att man 
planerar att dra igång en stu-
diecirkel för att få fram fler 
fakta om byns nya samlings-
plats. 

 – Vi vill skapa ett allakti-
vitetshus med åldersöver-
gripande verksamhet, säger 
Ann-Margreth och medger 
att det ännu är mycket kvar 
att göra. 
 Och att det krävs en hel 
del pengar. Boverket, kom-

munen, Arvsfonden och 
Sparbanksstiftelsen kan sä-
kert räkna med ansökningar 
från Holsljunga. Det ideella 
engagemanget råder det ing-
en brist på.
 – Har vi kunnat bygga en 
idrottshall ideellt ska vi nog 

kunna renovera här ideellt 
också, slår Bo Ehn fast. 
 I den här byn råder nämli-
gen en framtidstro utan dess 
like.

TINA HJORTH SVENSSON

www.lenaskostochtraning.se
070 - 543 34 87

Smarta mål i livet

Vi kan hjälpa er med detta!

Holsljunga • 0325-330 20

Trappor - Räcken - Ledstänger

www.snickerispecial.se

Rätt bit i rätt tid!

0325-330 00 www.ovedateknik.se

 HOLSLJUNGA 
CAMPING

SOMMARÖPPET
0325-334 53

Prova � skelyckan i Holsljunga FVO

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

Köp digitala fi skekort 
på www.ifi ske.se

 Köp ett fi skekort till hela området på 7 sjöar!

www.holsljunga-fvo.holsljunga.com

0325-61 90 90 • www.svenbo.com

Upptäck möjligheterna
med Svenbo!

800 krAC Service

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, om du vill serva/reparera din AC.

Holsljunga Bilservice AB
Företagsvägen 5,  
512 64 Holsljunga
Tel. 0325 - 333 03

Försäkra dig om friska fläktar i sommar 
Värmen håller i sig! Vi servar din ac
Låt oss ta en titt på din AC/klimatanläggning. 

Halva priset i augusti. 250kr

Holsljunga Bilservice AB 
Företagsvägen 5, 512 64, Holsljunga 

0325-33303  

www.holsljungabilserviceab.se

Hämta bilen
utan att betala!

Hämta bilen 
utan att betala!

Här är gänget som engagerar sig i Holsljungas byahus Tallhaga, fr. v.: Ann-Margreth Karlsson, Birgitta Höper Agardsson, Bosse Ehn, 
Sigge Bengtsson, Johanna Lindqvist, Bengt Josefsson, Lily Rose Josefsson, Gösta Karlsson, Ulla-Britta Bachfish och Margareta Karlsson. 
På väggen sitter en av Holsljungas två hjärtstartare.  FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

HOLSLJUNGA  Den ser kanske inte mycket 
ut för världen, den vita tvåvåningsvillan på 
Granvägen. Men det ska bli fint! Här skapas 
Holsljungas nya byahus, en samlingsplats 
för alla – gammal som ung.

Här skapas byns nya samlingsplats
tidningTRIVSELBYGDEN 2016 5Holsljunga
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AH#022 THOMAS SANDELL  
FOTOGRAF: ÅKE E:SON LINDMAN

 För ganska precis e�  år sedan sat-
tes spaden i marken för utbyggna-
den. I början av året kunde Göran 
Fransson och hans personal ta det 
nya utrymmet i anspråk. Då hade 
också hela butiken genomgå�  en 
rejäl ansiktslyftning.
 – Hela butiken har få�  ny�  golv, 
vi har sa�  in nya eff ektiva kylar 
och frysar, och så har vi uppgra-
derat hela butiksinredningen, sä-
ger Göran och avslöjar a�  det varit 
en ganska stökig tid.

Inte enbart på  grund av om-
byggnaden – utan främst på 
grund av a�  han själv drabbades 
av sjukdom i två omgångar under 
ombyggnadstiden.
 – Både min käre far och de an-
ställda har ställt upp jä� ebra, sä-
ger han tacksamt. 
 En efter en har de små matbu-
tikerna på landsbygden få�  läg-
ga ner. 
 – Tyvärr märker man ju a�  ut-
vecklingen inte är så bra, säger 

Göran och konstaterar i nästa an-
detag a�  den negativa utveck-
lingen ge�  positiv genklang för 
Monicanders.
 – Vi är väldigt tacksamma över 
a�  kunderna valt a�  komma hit. 
Det är ju viktigt för byarna härom-
kring a�  det fi nns någon butik. 
 Och det är den utvecklingen 
som ligger bakom utbyggnaden. 
Butiken räckte helt enkelt inte till.
 – Vi har få�  en mer lä� överskåd-
lig butik och kunnat utöka sorti-
mentet. Dessutom har alla varor 
få�  mer plats. Nu är både jag och 
butiken renoverade till max!

Invigning kan det  bli i som-
mar, det får bli när allting sa�  
sig. Men Göran vågar inte sä� a 
något datum ännu. Och han har 
inga planer på a�  överge Ica Nära-
konceptet.
 – Det konceptet blir jag aldrig 
för stor för, det fi nns utrymme a�  
växa! 

TINA HJORTH SVENSSON
Liselo� e Andersson och Göran Fransson känner sig nöjda med Monicanders utbyggnad. – Det har blivit både fräscht och 
mer lä� arbetat, säger Liselo� e.  FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

MJÖBÄCK  Vi har skrivit det förut och vi skri-
ver det igen – Monicanders går mot strömmen. 
Butikerna på landsbygden läggs ner en efter en –
Monicanders satsar, nu med en utbyggnad på 125 
kvadratmeter.

Monicanders satsar 
– nu är utbyggnaden klar
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2015: Förra året skrev 
Trivselbygdens Tidning om den då 
just påbörjade utbyggnaden.

Nu är både jag 
och butiken reno-
verade till max!

GÖRAN FRANSSON

2015: Förra året skrev 

GÖRAN FRANSSON

D

 Det gamla talesättet ”den 

enes död, den andres bröd...” 

ligger nära till hands. En efter 

annan har de små lanthand-

larna tvingats lägga ner. Alla 

utom Monicanders – som 

bygger ut.
  Göran Fransson, Ica-

handlare i Mjöbäck nickar.

  – Vi har blivit ensamma 

i närområdet och vi är för-

stås väldigt tacksamma att 

många av de som blivit av 

med sin butik väljer att kom-

ma 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 buti-

ken 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 fi-

nanskrisen. 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 inred-

ning, olika leverantörers hyll-

sektioner och tomma glass-

boxar vintertid.

Monicanders är en  Ica 

Nära-butik.
  – Vi är en fullsortiments-

butik, slår Jan-Anders fast.

  Det är bara det, att när det 

förr fanns tre olika sorters 

kaffe hos de olika distributö-

rerna har var och en numera 

en uppsjö. Och alla vill synas. 

  – Vi behöver ha mer ut-

rymme för att fronta varor-

na. Annars skulle vi behöva 

låta en i personalen packa 

upp hela tiden, säger Göran.

  De nya kunderna har ock-

så bidragit till en sortiment-

utökning i takt med att de 

efterfrågar varor de är vana 

vid från sina tidigare butiker. 

Göran har också tagit hjälp 

av Icas sortimentsanalytiker 

men väljer i första hand att 

lyssna på sina kunder.

  – Och det ekologiska utbu-

det ökar enormt, säger han. 

  – Och så vill vi kunna erbju-

da närproducerat, påminner 

Jan-Anders och berättar att 

man nyligen tagit in den lo-

kala Källsjömjölken.

  – Flera kunder säger att 

den mjölken smakar bätt-

re, säger han, och så behöver 

man ju bara åka någon mil 

för att se kon mjölken kom-

mer ifrån!
  Lagom till månadsskiftet 

september/oktober hoppas 

Göran att den nya butiken 

står färdig. Med 500 kvadrat-

meters butiksyta. Och kanske 

blir det anledning av nyan-

ställa...

tina hjorth svensson

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

MJÖBÄCK� I början av april togs första 

spadtaget – i höst har Monicanders  

utökat sin butiksyta med 125 kvadrat- 

meter till 500. 

Monicanders�bygger�ut
Vi är väldigt  

tacksamma över 
att många av de 

som blivit av med 
sin butik väljer oss.

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

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

VästkustStugan Byggvaror en byggvaruhandel för alla!
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. Kvalité och priser som tål att jämföras!

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

Tel. 0325-186 16
Öxabäcksvägen 9, 512 65 Mjöbäck
www.vastkuststugan.se

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

Er bästa investering

ENERGIEFFEKTIVA HUS

Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål.

Hjärtligt välkomna att kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det 
optimala huset för just dig och din familj. Se alla modeller på 
vår hemsida www.borohus.se.

-Välj fritidshus och
 bo där jämt!

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför braskaminen 
och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt � er som gör 
fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga krav på komfort och kvalitet. 

På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.

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



First Choice
Smart, tryggt och smidigt!

Det borde vara omöjligt att 
få mer hus för mindre peng? 
Med First Choice har vi
bevisat att det går!

Läs mer om First Choice på 
www.mjobacks.se

Det borde vara omöjligt att Det borde vara omöjligt att 
få mer hus för mindre peng? få mer hus för mindre peng? 
Med First Choice har viMed First Choice har vi

Nyckelfärdigt 1.999.000 kr

Nyckelfärdigt 2.099.000 kr

Nyckelfärdigt 2.099.000 kr

1.0

1.5

2.0

Pris gäller t.o.m. 2016-06-30

ÖPPNINGSDAGS. Tidigare i våras öppnade Peter Lundin och Ingegerd Blomqwist sitt amerikanska motel –i Mjöbäck.
 FOTO: TINA HJORTH SVENSSON 

Mandy’s Inn öppnar för gästerna
MJÖBÄCK  Det har gått åt mängder av målarfärg, 
tapetrullar, spackel och tid. Men nu kan Mandy’s Inn 
öppna för gäster.

I garagerummet utgörs sängen av en billyft. Lampan är special-
designad av kolvar och vevstakar.

Beatles gav oss sin musik... På Mandys kan man sova i deras 
rum.
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 Att Ingegerd Blomqwist och Peter 
Lundin gillar det amerikanska går 
inte att ta miste på. Först byggde de 
om sin bensinmack till en ameri-
kans diner. Nu har de gjort motell 

av Mjöbäcks gamla prästgård.
 – Vi har smygstartat med två gäs-
ter som sovit i Beatlesrummet, avslö-
jar Ingegerd.
 Gästerna ifråga tyckte det var 

lite väl häftigt med en hel stuga för 
bara en person (de bodde här varsin 
natt...) och eftersom enbäddsrum-
met redan stod färdigt, så, okej.

Själva bor paret  på nedervåning-
en, men Ingegerd kom fram till att 
gästerna måste få komma och äta 
frukost i den burspråksförsedda 
matsalen som pryds av en gammal 

guldkrona som en gång hängt i en 
kyrka. I övrigt är övervåningen vigt 
åt besökarna.
 – Vi har fem rum, säger Ingegerd 
och räknar upp dem: Beatles-
rummet, Elvis-rummet, Motown-
rummet, Rock’n roll-rummet och ga-
ragerummet där sängen är en billyft.
 Så finns allrummet som saknar 
tema men är inrett med en femtio-

talshörna och en sextiotalshörna. 

Det är en  upplevelse att komma in 
på Mandy’s Inn– det känns nästan 
som ett museibesök. I alla rum finns 
någon form av utställning –  alla fö-
remål är original, Elvis karatedräkt, 
Michael Jacksons scenkostym, LP-
skivorna som häftats upp på väggen 
i rock’n rollrummet, de amerikan-



Mandy’s Inn öppnar för gästerna
Äkta registeringsskyltar från 
Amerikas stater i trappan.

Utför alla slags grävarbeten.
Försäljning och transport av grus, makadam och matjord.

0325-340 07 · 0708-34 16 31

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Pensionärer!
Välkomna 

som medlemmar 
i Högvads PRO.

Ring: Gun tel. 0325-330 32 
el. Evy tel. 0325-310 50

BLOMMOR
Mjöbäcks 

Öppet: Mån-fre 10-18 · Lör 9-15 · Sön 10-15  •  0739-18 21 45

Ni hittar oss i Mjöbäcksgården, bredvid ICA.Ni hittar oss i Mjöbäcksgården, bredvid ICA.

PLANTOR • BLOMMOR • KRUKOR M.M.

Anne-Marie Ekholm

TRENDIGT  
REDAN PÅ

1800-TALET

Är din hjälp i vardagen!
Vi erbjuder hushållsnära tjänster.

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

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

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

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

Gno å FejaGno å FejaGno å Feja

070-675 70 70 • 0325-342 32 • lundin-carina@hotmail.com

Försäljning 
och  reparation 

av bilar.

Petterssons Bil AB
0325-340 19
0325-343 05

Sommarkafé

Välkommen! • Mjöbäcks  hembygdsförening

Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck
Onsdag 6, 13, 20 och 27 juli kl. 18-20
Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.

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

Furulids snickeri & åkeri AB
Med känsla för kvalité

www.claessonengineering.com

HÖGVAD  Förra säsongen blev lyck-
ad för Högvads BK. Efter seger i 
sista kvalmatchen mot Kinne-
Vedums IF gick laget upp till di-
vision 5.

– Nyckeln till framgången under förra 
säsongen var att vi hade ett väl samman-
svetsat lag med unga hungriga, lovan-
de spelare blandat med en hel del ru-
tin, säger Henrik Johansson, ordförande 
i Högvads BK. 
 – Vår huvudtränare Dan Josefsson 
tillsammans med assisterande Emil 
Johansson har jobbat hårt med att laget 
ska spela en rolig och underhållande fot-
boll, som även gav mycket bra resultat.
 
Högvads BK bildades  i december 
2001, när  Holsljunga IF och Mjöbäcks GF  

slog  samman sin seniorfotbollsverksam-
het. Man har två hemmaplaner, Stråvi i 
Holsljunga och Hallevi i Mjöbäck. 
 I skrivande stund har laget just inlett 
spelet i divison 5. 
 Första matchen, mot Tranemo IF, spe-
lades på Hallevi och slutade med 2-0 till 
gästerna. Men förhoppningen är att det 
ska bli en bra säsong för laget framöver,  
även om det finns många bra lag att tam-
pas med  i serien.
 – Vi tror att det kommer bli en jämn 
serie där alla kan slå alla, säger Henrik 
Johansson.
 – Vi siktar givetvis på den övre delen 
av tabellen och fortsätter vi att spela den 
fina fotboll som vi kan kommer det inte 
bli några problem att göra ett bra resul-
tat även i år.

KATARINA JOHANSSON

Jubel efter kvalvinsten som resulterade i uppflyttning.  FOTO: PRIVAT

Högvad gick  
upp till femman
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EN BRA BIT AV VÄSTERGÖTLAND

ska registreringsskyltarna från 50- 
och 60-talet som sitter i gästtrappan.
 Dagen före vårt besök kom 
Elvissängen på plats – det tog 
Ingegerd tre dagar att måla den! 
 – Vi har inte vågat hyra ut något 
förrän det är klart, men nu är det öp-
pet för bokningar, säger Peter och 
har all anledning att känna sig nöjd. 
  TINA HJORTH SVENSSON



D

– Vi bygger ungefär 70 hus i 
år. Det är en fördubbling mot 
i � ol. Våra hus säljs under två 
varumärken, omkring 50 av 
dem under Sköna Hus och 
resterande under varumär-
ket Arkitekthus.

– Vi är underleverantörer till 
Mjöbäcksvillan och sköter 
också produktionen åt Sköna 
hus. Vi bygger både bostads-
rä� er och villor och byggde 
omkring 3.000 löpmeter 
vägg förra året. Omräknat 
blir det ungefär 50 villor. 

– Vi har tryck på alla fronter, 
det går väldigt bra för oss. I år 
räknar vi med a�  leverera nå-
gonstans mellan fem och sex-
hundra enheter. Det är full fart 
och vi har anställt en handfull 
nya medarbetare också.  

Leif Litzell
Västkuststugan/Borohus

Mattias Pettersson
Furulids Snickeri &Åkeri

Ulrik von Schedvin
Sköna hus

Så många hus 
byggs i Mjöbäck
Det är inte för inte som Mjöbäck emellanåt går under namnet Spiker’s Corner, här fi nns en husbyggare i 
nästan varenda buske. Byggbranschen är spännande, ena dagen byggs det som aldrig förr, nästa dag är det 
kris. Hur ser det ut just nu? Trivselbygdens Tidning ringde runt till byggföretagen för a�  ta reda på läget.
 ENKÄT: TINA HJORTH SVENSSON
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– Det ligger ganska konstant 
på mellan 20 och 25 hus om 
året som vi brukar skicka iväg. 

Jörgen Arvidsson
Arvidhus
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Hur många hus byggs hos er?

– Förra året sålde vi 298 enheter, varav 174 är 
villor och 124 lägenheter, vilket är en markant 
ökning från tidigare år.

Ari Sipilä
Mjöbäcks Entreprenad



BAKNING - BADTUNNA - BASTU - BED & BREAKFAST - KAFFESTUGA
Välkommen till Ulvanstorp

Ka� estugan håller öppet:
– Ekomuseets dag 7/8 kl. 14-17
– Surströmmingspremiären 18/8 kl. 16-19
– Söndag 21/8 kl. 14-17
– Julöppet 4:e advent kl. 14-17

Öppet året runt för
bokade grupper.

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

 tunnbröd 

Älvsered • 070-673 34 05
Thomas Karlssons Åkeri

Stressgrading

Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

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.

Nya färgbroschyrer med cykelkartor 
och mycket mer hittar du på 

besöksmålen och Turistbyråerna.

En mångfald av 
spännande besöksmål 

i Ätradalen

OBS! 
Ekomuseets dagar 

6–7 augusti

Högsjöns Fiskevårdsområde
Täcker in tre kommuner 

– Mark, Falkenberg och Varberg
Fiskekort kan köpas på Ulvanstorps tunnbrödstuga 

eller swish 123 056 53 82.  
För mer information ring Bosse 0325-310 46.

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

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

Öppettider

Sommaröppet 
dagligen 27/6-21/8
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Det är en torsdagskväll i april och 
klockan närmar sig sju. Bil efter bil 
svänger in till tennishallen. Det är 
träningsdags!
 Inne i hallen har Pernilla 
Rasmusson fått hjälp av maken 
Mikael att ställa i ordning cirkel-
passets stationer.
 – Vi kör samma stationer varje 
gång så att man verkligen lär sig 
övningarna, berättar Pernilla.

Cirkelpassen sker  i gymnastik-
föreningens regi – den har funnits i 

många herrans år, men fört en gan-
ska tynande tillvaro. 
 – För nio-tio år sedan blev jag 
och Jennie Södeliden tillfrågade 
om vi kunde ha gympapass så det 
körde vi några år. 
 Intresset höll ett par år, sedan 
droppade motionärerna av och det 
blev några års uppehåll utan mo-
tionspass. Men Pernilla, som gillar 
träning – hon åker skidor, spring-
er, cyklar och har styrketränat 
–  åkte till Holsljunga och träna-
de cirkelpass hos kompisen Lena 

Andersson, som numera driver sitt 
egna gym (det kan du läsa om på 
annan plats här i tidningen).  
 – Vi gör mycket ihop, säger 
Pernilla.
 Pernilla hakade på Lena i 
Tjejvättern och gick sedan vidare 
med klassikern, varav vissa delar 
tillsammans med träningskom-
pisen.

Hur som helst  ville Pernilla ha 
lite träning på hemmaplan, så hon 
drog igång så smått. Och intresset 
har bara ökat och ökat. 
 – Vi kör ungefär samma termi-
ner som skolan, härinne på vintern 
och utomhus vår och höst. Då sam-

las vi på skolgården.
 Klockan slår sju. Det är dags att 
värma upp. Två låtar med lite enk-
la rörelser så att man inte behöver 
vara en mästare på koordination, 
sedan väntar stationerna. Varje 
station tar 45 sekunder, sedan har 
man 15 sekunder på sig att ta sig 
till nästa. 
 Sista varvet tar de det lite lugna-
re, 30 sekunder per station. Men å 
andra sidan väntar lite härlig ta-
bata som avslutning och sen är 
alla behagligt trötta och genom-
körda...

TINA HJORTH SVENSSON

TRÄNINGSGLÄDJE. Fler och fler Älvseredsbor väljer att hänga på Pernilla Rasmussons cirkelträning i tennishallen.
  FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Symon Lindh tar i för kung och fosterland.

Åldern spelar ingen roll. Två och en halv månader 
gamla Phoenix hänger gärna med mamma Sara 
Lundgren på träningspasset – bara det blir en mat-
paus.

ÄLVSERED  Pernilla Rasmussons cirkelpass i tennis-
hallen lockar allt fler motionssugna.

”Alla” tränar i Älvsered

Vi kör samma 
stationer varje 

gång.
PERNILLA RASMUSSON



SIGVARD FRANSSONS EL AB

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

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered

Problem 
med elen? 
Vi fi xar felen! Telefon 0325-317 00 · www.centramec.com

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

Kringutrustning
för plastindustrin

0325-317 00 • www.centramec.com0325-317 00 • www.centramec.comTel. 0325-317 00 · www.centramec.com

Vi har en cirkus i TrivselbygdenVi har en cirkus i TrivselbygdenVi har en cirkus i Trivselbygden

Älvsered, Mårdaklevsvägen 4  •  0325-310 94
www.kringlanalvsered.se

För fi kasugna!

Vi � nns på 
facebook!

KRINGLAN

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

Öppettider:
Tis & Tors 10-18

Ons 13-20 • Fre 9-13

Salongen
för hela familjen

Välkommen in!

Jeanette ErlandssonFölj mig på facebook!

Vandringsleden börjar 
vid Hä� esten i Ålarp, mel-
lan Älvsered och Lia, och  
slutar vid Ulvanstorps 
Tunnbrödsbageri, mellan 
Älvsered och Älekulla. Här 
gick en gång gränsen mel-
lan Sverige och Danmark, 
och här har många slag ut-
spelat sig under krigen mel-
lan de båda tidigare antago-
nisterna.  Leden skapades i 
projektform, och stod klar 
2012. Numer sköts leden av 
Älvsereds byalag.
 
Längs leden fi nns  många 
historiska platser, som den 
gamla kyrkogården från 
1300-talet, Ulvanstorps 
gamla odlingsmarker, 
samt den gamla gränsste-
nen Danabäcks sten, med 
en nära tusenårig histo-
ria. Den äldsta gränslägg-
ningen mellan Sverige och 
Danmark tros ha ägt rum 
omkring år 1050, och i skrif-
ter från den tiden sägs a�  
Danabäcks sten var e�  av 
gränsmärkena.
 Här kan man  även hit-
ta   förklaringen till va-
rifrån den gamla kom-

munen Högvad, där 
byarna Älvsered, Mjöbäck, 
Holsljunga och Överlida 
ingick, fi ck si�  namn, sä-
ger Torgny Karlsson från 
Älvsereds byalag.
 – Vadställena var viktiga 
på den tiden, och här fi nns 
e�  vadställe som ligger in-
till en gravhög. ”Vad” plus 
”hög” blev Högvad.
 Förra året ordnade bya-
laget en historisk vandring 
längs leden på Ledens dag i 
september. Det blev mycket 
uppska� at, och därför kör 
man en liknande vandring 
även i år.
 – I år blir det den 4 septem-
ber. Prog rammet är inte spi-
kat än, men det blir någon 
form av guidning även den-
na gång, berä� ar Kristina 
Andersson från byalaget. 

Byalaget började för-
ra  året a�  sä� a upp vind-
skydd längs leden, e�  ar-
bete som fortsa�  även i år. 
Nu fi nns tre vindskydd ut-
placerade där man kan slå 
sig ner för en rast, vid Dana 
Sjö, vid Gamlarydssjön och 
i Ulvanstorp. 

 – Vi har också sa�  ut bord 
med bänkar, e�  vid Dana Sjö 
och e�  i Mjöshult, berä� ar 
Kristina Andersson.
 Bidrag till vindskydden 
fi ck man från Falkenbergs 
Sparbanks Framtidsbank. 
Nu har byalaget även sökt 

pengar av Svenska post-
kodsstiftelsen.
 – Vi har sökt både till en 
ljudanläggning a�  ha till 
våra evenemang, och till 
nya spångar längs leden. Vi 
har inte få�  besked än, men 
vi hoppas vi ska få bidraget.

 Det är många  som upp-
täckt den fi na leden, berät-
tar Kristina.
 – Vi kan se i våra gästböck-
er a�  det är många som går 
leden, och när vi själva var 
ute i höstas mö� e vi fl era 
sällskap på vägen.

 Byalaget är glada a�  leden 
används, och de har en öns-
kan de vill framföra.
 – Skriv gärna i gästböck-
erna om du går leden, det är 
väldigt roligt a�  se hur den 
används! 

KATARINA JOHANSSON

Vandringsled på historisk mark
ÄLVSERED  Längs den gamla dansk-svenska 
gränsen går vandringsleden Öst danmark. 
Man kan vandra hela eller delar av leden, 
och vill man ha initierad guidning ska man 
sikta in sig på den 4 september, då Älvsereds 
byalag ordnar en historisk vandring på 
Ledens dag.

PÅ VANDRING. Karin Karlsson, Kristina Andersson, Hans Johansson (skymd), Torgny Karlsson och Gösta Lagberg från Älvsereds 
byalag ute på en tur på vandringsleden, som går genom e�  omväxlande landskap. På  Ledens dag, den 4 september, anordnar byala-
get en historisk vandring längs leden.  FOTO: KATARINA JOHANSSON
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Sträckning: Det fi nns två 
sträckningar, som båda är upp-
märkta med stolpar. Blå-gul märk-
ning följer den längsta leden, som 
är cirka 17 kilometer lång. Gul 
märkning följer en slinga som är 
cirka 9 kilometer lång. 
Båda sträckningarna börjar vid 
Ålarp utanför Älvsered, den längre 
slutar vid Ulvanstorp medan  den 
kortare går tillbaka till Ålarp.
Natur: Mycket varierande na-
tur med storskog, bäckar, sjöar 
och mossar. Både vägar och sti-
gar. Många är spångade över våt-
marker
Övrigt: 35 skyltar fi nns uppsat-
ta längs vägen för att informera 
om de historiska händelser som 
hänt vid leden. Det fi nns även fem 
geocachar gömda utmed leden.

Vandringsleden
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En riktigt bra bilverkstad nära dig!
• 3 års garanti på reservdelar levererade av Mekonomen
• Konkurrenskraftiga priser

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

VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR

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

Basservice 

1.495:-
Gäller bilar 5 år och äldre.

byte av tätning i oljeplugg 
samt kontrollpunkter.

Erbjudandet gäller 
tom den 19 april.

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

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

Vi utför  
AC-service
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ARNAGÅRDS BIL & PLÅT
Ryds Gård Älvsered • 0325-314 00

Basservice 
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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.
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Gör ett besök hos 
Lantmännen i Älvsered!

Stor sortering 
för hus och hem

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

Plantjord 50 liter Plantjord 50 liter
Välkommen!

0325–311 08  • Öppet: Mån–fre 7.30–17.30, lör 9.00–13.00

Plantjord Plantjord 

5 för 100:- 

Marita och Bosse Bengtsson har drivit tunn-
brödsbageri på gården Ulvanstorp sedan 
1999. Det är en släktgård, Maritas mamma 
växte upp här. 
 Som jämtlänning – fast han flyttade till 
Kinna redan som 10-åring 
– vill Bosse gärna ha sitt 
tunnbröd och de byggde 
ugnen redan 1988.
 Utöver tunnbrödsba-
geriet  föder de också upp 
djur och driver skogsbruk. 
Något år efter att de bör-
jat baka tunnbröd med 
grupper byggde de ock-
så en kåta med badtunna 
ett stycke in i skogen. De 
har också utökat verksam-
heten med ett bed- & bre-
akfast som lockar många Ullaredskunder 
och för ett par år sedan byggdes konferens-
lokalen. 

Men hur var  det med kineserna?
 Det handlar alltså om en kinesisk mot-
svarighet till tv-programmet ”När och 
fjärran” som gjorde nedslag i Sverige. Tre 
platser besöktes: Karlstad, Göteborg och 
Falkenberg.
 – Destination Falkenberg ville åka ut med 
dem på landet så de kom hit i september, 
berättar Marita.
 Det var ett rejält följe, de tre programle-

darna, sångare som i Kina har ungefär sam-
ma kändisstatus som vår Måns Zelmerlöw, 
hade sällskap av ett tio personer stort film-
team.
 – De tyckte det var fantastiskt att få kom-

ma ut på landet, säger 
Bosse och berättar att hö-
skördaren som råkade vara 
på besök samma dag rönte 
stor uppmärksamhet hos 
gästerna: – De trodde nog 
det var min traktor.

Filmteamet stanna-
de  inte så länge, bara någ-
ra timmar och program-
ledarna fick prova på att 
baka tunnbröd.
 – På sitt sätt, säger Bosse, 

en av dem gjorde ett hjärta.
 Marita och Bosse bjöd också på mat.
 – Janssons frestelse, säger Marita och be-
rättar att en i teamet missuppfattade hur 
man äter Jansson i Sverige –han tog nämli-
gen rätten och lade den i tunnbrödet. 
 Vem vet, kanske en ny  maträtt är född? 
Vad sägs om en Ulvanstorps Janssonwrap? 
 Under våren har tv-programmet sänts i 
kinesisk tv. En trailer har också visats på ki-
nesiska snabbtåg. Kanske Marita och Bosse 
nu är kändisar i Kina?

TINA HJORTH SVENSSON
Kinesiska kändisar besökte Ulvanstorps tunnbrödsbageri i september i fjol. Under våren har 600 mil-
joner kineser sett programmet, Kinas motsvarighet till ”När och fjärran”.   FOTO: INGER KARLSSON, FEGEN

ÄLVSERED  Under våren har tunnbrödsbageriet i Älvsered  
visats för 600 miljoner kineser. Inspelningen ägde rum i  
september i fjol.

Marita och Bosse 
blev tv-kändisar i Kina
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De tyckte det 
var fantastiskt 
att få komma 
ut på landet!

BOSSE BENGTSSON



Ulf Aronssons 
Bygg AB

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

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

Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se

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

Allt är möjligt!
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Synvillan AB är ett byggföretag som 
utför nybyggnationer, renoveringar 
och monterar prefabricerade hus. 
Huvudinriktningen är monterings-
färdiga hus, men vi kan lika gärna 

bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!

ALLT INOM 
BRANSCHEN!

Överlida Byggtjänst
070-860 34 80

–   Vi har kört fyra gånger se-
dan jag kom in i bilden,  sä-
ger Martin Larsson, som dri-
ver bolaget bakom Kullaberg  
tillsammans med Krister 
Ribba.
 Krister Ribba har varit äga-
re i bolaget sedan år 2011,  då 
man körde ett par evene-
mang innan konflikter inom  
ägargruppen gjorde att pro-
jektet lades på is. 
 För ett år sedan kom Martin 
Larsson in i bilden. Kullaberg 
fick honom fast vid första an-
blicken.
 – När jag var här för för-
sta gången tänkte jag att det 
här stället inte kunde vara 
något särskilt, men så tog 

jag tre steg in i lokalen och 
kände: ”Wow!” 
  
De båda  kompanjonerna  
har delat upp verksamheten 
mellan sig, Martin håller i 
driften, medan Krister an-
svarar för fastigheten. 
 – Han har fortsatt med 
upprustningen även med-
an verksamheten legat nere, 
han har sagt till mig att han 
lagt ner cirka 4 000 timmar.
  – Vi har också nytt ljud, och 
uppdaterat ljus, berättar Alex 
Tidesjö, som är House DJ  på 
Kullaberg, och även hjälper 
till med ljud och ljus, tillsam-
mans med Tobias Frisell och  
Martin Larsson (Inte samma 

person som är delägare,  de 
råkar bara ha samma namn).
 
Alex har, trots  att han 
bara är  16 år , gedigen er-
farenhet både inom ljud- 
och ljusteknik och musik. 
Han utgör tillsammans med 
Oliver Lindgårde dj-grup-
pen Party Bros, och har 
bland annat varit ljudansva-
rig vid Mogaskolans talang-
jakt i flera år. Alex kommer 
även att tjänstgöra som dj 
på Kullabergs evenemang. 
Martin Larssson är glad över 
Alex medverkan.
 –  Han, Tobias och Martin 
fixar det man behöver ha ex-
pertis till.
 Alex, som vuxit upp med 
Kullaberg, tycker det är ro-
ligt att nu vara här och jobba.
 – Det är klart att det är 
skoj, det blir lite speciellt att 
göra något där man kommer 
ifrån, då gör man gärna lite 
extra.
 Alex och Martin poängte-
rar att man varit noga med 
säkerheten, och investerat i 
ett nytt larmsystem.

 – Och lokalen är som en 
schweizerost, med utgångar 
åt alla håll, så det går snabbt 
att utrymma den om det blir 
något tillbud.
 
Viktigt är också  att ha 
tillräckligt med 
personal, både 
för säkerhetens 
skull och för 
upplevelsen, sä-
ger Martin.
 – När vi kör 
en kväll har vi 
tio vakter, och 
20 i personalen 
inne i lokalen. 
Alla ska kun-
na komma in 
snabbt, utan att stå timtals i 
kö, och sedan kunna hänga 
av sig jackorna snabbt. Det är 
viktigt att vara effektiv och ge 
gästerna bra service. 
 Martin har tidigare jobbat 
inom detaljhandeln. Han ser 
många likheter med nöjes-
branschen.
 – Man jobbar med produk-
ter inom båda branscherna, 
men här är det bara en pro-

dukt, så det är enklare på 
det sättet, även om det är en 
komplicerad bransch.

Kullaberg öppnade  på  
annandag jul 1937, och har 
sedan dess byggts om och 

till i omgångar. 
”Krogen i sko-
gen”   har ge-
nom åren va-
rit ett mycket 
populärt dans-
ställe, dit ung-
domar vallfär-
dade miltals 
ifrån, och dit 
alla de stora ar-
tisterna kom 
för att uppträ-

da. Nu hoppas Martin på en 
renässans. 
 – Det är ett ställe som är 
förknippat med så mycket 
för så många. Sociala medi-
er i all ära, men i min vision 
måste det också finnas plat-
ser där människor kan mö-
tas.  
  
Tanken är att  Kullaberg 
ska rikta sig både till äldre 

och yngre. Hittills har man 
anordnat fyra evenemang, 
bland annat en dj-kväll 
med Clabbe af Geijerstam. 
Framöver har Martin tan-
kar på  både danser för 
gymnasie- och högstadie-
ungdomar, gammaldans, 
dansband samt att erbju-
da företag att hyra in sig för 
event. 
 – Man får försöka hitta oli-
ka sätt som fungerar.
 Än finns inget program, 
Martin tar det undan för un-
dan och ser hur det går.
 – Det här första året blir 
ett testår. Vi vill inte gå bort 
oss i den här djungeln, men 
till hösten kommer vi nog att 
sätta ett program.
 Martin liknar Kullaberg 
vid en gammal motor.
 – Nu har vi startat mo-
torn, men den är inte varm-
körd än. Man måste finjus-
tera den, men det är bra 
kvalitet på de här grejerna. 
Nu är visionen att få tillba-
ka Kullaberg på kartan igen!

KATARINA JOHANSSON

Kullaberg är på gång igen

Nyrenoverade lokaler, nytt ljud och ljus samt evenemang som lockar människor i olika åldrar. Det  är receptet för ”nya” Kullaberg, be-
rättar delägaren Martin Larsson och House DJ Alex Tidesjö.  FOTO:KATARINA JOHANSSON

ÖVERLIDA  Många är de som genom åren 
besökt Kul laberg. Nu kan man få chansen 
igen, när det anrika nöjespalatset går mot 
en ny vår.
 – Det här är Sveriges coolaste diskotek, 
och vi vill få tillbaka publiken hit igen, sä-
ger Martin Larsson som är ny delägare i 
Kullaberg.

”Sveriges bästa disco” står det på löpsedeln från någon gång på 
1980-talet. Nu vill delägaren Martin Larsson sätta Kullaberg på 
kartan igen.
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Jag tog tre steg 
in i lokalen och 
kände: Wow!

MARTIN LARSSON



Hjortronstigen 10
Överlida

070-587 49 99

Det mesta inom byggnation!

GRUS & TRANSPORT

Vi utför det 
mesta inom 

entreprenadjobb
Vi ombesörjer även asfaltering

Försäljning av grusprodukter, 
matjord och barkmull

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

Vi har även bastu på campingen! 

100 platser för husvagn • 12 enklare stugor
24 stugor med självhushåll, dusch/toalett

Båtar för uthyrning • Äventyrsgolf
Servicebutik med cafeteria

ÄVENTYRSGOLFBANA!Besök vår fi na

0325-324 39  •  www.overlidacamping.se

Överlidaljus

 Tors–Fre 16–18, Lör 10–14 • Köpmansv. 4, Överlida • 0704-15 03 28

Butiken med 
egen tillverkning!

Varmt välkommen!

Ljus med handmålade 
motiv och ljus på 

beställning! 

Stort sortiment av  
SÄSONGS- och 

LANDSKAPSLJUS, 

och mycket annat! 

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening • 0325-324 48

MUSÉET - Öppet söndagar 
12 juni - 21 aug kl. 14-17
Söndag 26/6 stängt
Annan tid ring 0325-324 48 
för bokning.

Grillkväll med allsång 
26 augusti kl. 18.00 

TEMAUTSTÄLLNING
TOMTAR       TROLL
TEMAUTSTÄLLNINGTEMAUTSTÄLLNINGTEMAUTSTÄLLNING

ppet söndagar 
12 juni - 21 aug kl. 14-17
Söndag 26/6 stängt
Annan tid ring 0325-324 48 

Grillkväll med allsång 
26 augusti kl. 18.00 

TOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLLTOMTAR       TROLL
ppet söndagar 

12 juni - 21 aug kl. 14-17

 Alla maskiner, den stora deg-
blandaren och hela produk-
tionslinjen är installerad och 
klar, ja, till och med mjölsäck-
arna står i skåpet. Fattas gör 
bara gasen till ugnen.
 – Men inom en månad räk-
nar vi med att de första tunn-
bröden ska komma ut ur ug-
nen, ler Samer. 

Det är alltså tunnbröd som 
blir bageriets första produkt.
 – Både med vitt och gröv-
re mjöl.
 Senare, när Samer och 
Imad känner sig hemma i 
verksamheten, finns det ock-
så planer på ett sötat bröd.
 På syriskt manér serveras 
tunnbrödet till alla måltider 
och äts som det är.
 Samer och Imad ler och 
ruskar lite försiktigt på hu-
vudena, när det svenska brö-
det och smörgåsarna kom-
mer på tal.
 – Bröd på det sättet finns 
inte i vår matkultur.
 Båda är däremot övertyga-
de om att även svenskar kan 
uppskatta deras tunnbröd. 
Antingen som den är, eller 
som en sandwich eller piz-
zabotten.

Lokalerna är nyrenovera-
de och ändamålsenliga.
 – Det har fastighetsägarna, 
Överlida el, svarat för, säger 
Tommy Stensson, som är ut-
vecklingsledare i Trivab.
 Trivab, eller Trivselbygdens 
utvecklings AB, har som syf-
te att utveckla näringslivet i 
Trivselbygden.
 – Initiativet togs av 
Mjöbäcks sparbank för tre 
år sedan och Trivab ägs av 22 
företag, men har ett hundra-

tal företag som medlemmar, 
säger Tommy.
 Eftersom de tio orter-
na i Trivselbygden finns i 
både Svenljunga, Mark och 
Falkenbergs kommuner, har 
han ett stort arbetsfält.
 Det här projektet, med ba-
geriet i Överlida, tycker han 
är jätteroligt.
 – Det är ett skolexempel 
på hur Trivab kan hjälpa till 
med kunskap,  kontakter och 
kännedom om till exempel 
lediga industrilokaler.

Men det är mycket som ska 
falla på plats.
 Fler som är nyckelpersoner 
i arbetet är Ziad Ashour, inte-
grationscoach i Svenljunga 
kommun och kommunut-
vecklare Fredrik Dahl.
 En av Ziads främsta upp-
gifter är naturligtvis språket, 
men också att tillsammans 
med Fredrik, förmedla och 
förklara vår svenska före-
tagsmarknad och de villkor 
som råder. 
 – Vi finns där för att hjälpa 
till med kontakter, så att de 
som vill starta företag kom-
mer rätt från början, säger 
Fredrik.
 Däremot, poängterar han, 
handlar det inte om någon 
ekonomisk hjälp.
 – Vi förmedlar kontakter, 
hjälper och visar rätt, och det 
är en service som gäller alla 
som vill verka i vår kommun.
 När undertecknad tack-
ar för sig, är Tommy och 
Ziad redan fullt upptagna 
med ett telefonsamtal om 
ett nytt uppslag för en lokal 
i Öxabäck. 

ANN-LOUISE KJELLNER

BRETT SAMARBETE. Inom kort startar Samer Ayoub och Imad Eddin Alswah upp maskinerna i sitt nya bageri. I bakgrunden syns 
fr v integrationscoach Ziad Ashour, utvecklingsledare i Trivab Tommy Stensson samt kommunutvecklare Fredrik Dahl .  FOTO: VIAVINGA

Syriskt tunnbrödsbageri öppnar i Överlida
ÖVERLIDA  Imad Eddin Alswah och Samer 
Ayoub träffades på SFI i Svenljunga. 
Förutom att de båda kommer från Syrien, 
är båda bagare och nu startar de företaget 
Taza bröd tillsammans.
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Imad Eddin Alswah visar bageriets degmaskin. Snart kommer tunnbröden att rulla fram på den automatiserade bakanlägg-
ningen med en kapacitet på 5 000 bröd per timma.



Överlida · 0325-320 82 · 070-830 84 52 · www.upcbygg.se
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Välkommen att kontakta oss.
Anders Trulsson 0325-327 06
Tobias Ljung 0325-327 05

Bankrådgivare  
Skog

www.mjobackssparbank.se

Anders och Tobias hjälper er med:
• Finansiering/kredit
• Skogskonto ränta f. n. 1,00%
• Generationsskiftesfrågor
• Inför försäljning
• Deklaration/skattefrågor

Blommor & Presenter
Öppet: mån 15-18 • tis-fre 10 - 18 • lör 10 - 13 • sön stängt

Sommarstängt från 4/7 • Öppnar igen 12/8

Vi fi nns på facebook och instagram.

Öppet: mån 15-18 • tis-fre 10 - 18 • lör 10 - 13 • sön stängt

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

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

 Telefon: 0325-323 00  •  www.overlidaplat.se  Medlem av PLR
www.plr.se Telefon: 0325-323 00  •  www.overlidaplat.se  Medlem av PLR

Överlida Plåtslageri AB

Ring om du önskar ytterligare upplysning!

Hallavägen 10, Överlida  •  info@overlidael.se  •  0325-321 35/070-860 34 31  •  www.overlidael.se

EL  |  TELE  |  DATA  |  SERVICE  |  FIBERBLÅSNING  |  FIBERSVETSNING

Hur länge har du hållit på 
med fotografering?
 – Jag har hållit på några år. 
Tidigare blev det mest famil-
jefoton, men nu på senare 
tid har det till stor del blivit 
naturbilder. Det är ett roligt 
tidsfördriv.

Hur väljer du dina motiv?
 – Jag bestämmer mig för 
att fota ett visst tema, och då 

brukar jag hitta motiven i na-
turen. 

Är det lätt att hitta motiv i 
Överlida?
 – Ja, Överlida ligger så 
vackert, och det är ett natur-
skönt område med många 
sjöar. En favoritplats är run-
dan runt Näset vid sjön Stora 
Hallången.

KATARINA JOHANSSON 

Sjön Stora Hallången vid rundan runt Näset, som är en av 
Mariannes favoritplatser i Överlida.

På Överlida Industri- och Hantverksmuseum 
kan man se minnen från Överlidas indu-
strihistoria. I museet, som drivs av Överlida 
Hembygdsförening, visas också varje år en 
sommarutställning.

Stengärdsgård, grusväg och grönska – mer lantlig idyll kan det knappast bli.
  FOTO: MARIANNE TRULSSON

Med blick 
för bygdens 
skönhet
ÖVERLIDA  Att Trivselbygden är natur-
skön kan det inte råda några tvivel om. En 
som har blick för det vackra i naturen är 
Marianne Trulsson, som har tagit de här 
fina  bilderna i Överlida.

Prästkragar  fotograferade i Stenhult.
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HEMSIDA
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0325-475 80 • www.ajabs.se

Sommaröppet - juni, juli & augusti!

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

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

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

METARTÄVLING!!!
Lördag 30 juli kl. 14-16 
Torstholmen (Påarps Gård)

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

Arr. Påarps-Gård
Info: 0325-530 11 

el. info@paarpsgard.se

Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KLOCKAREGÅRDEN

med de unika målningarna.

HÅCKSVIKS KYRKA
Öppet söndagar 3/7-14/8 kl. 14.00-16.00

Guidade visningar kl. 14.00 och 15.00
Öppet dagligen 17/7-7/8 kl. 14.00-17.00

Konstutställning i kyrkan: Erna Calderon.
Övrig tid ring: 

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

KVARNAGÅRDEN
Mellan Håcksvik och Hid. 

Vattenhjul, såg, smedja m. m.
Bemannad 17/7, 7/8, 14/8 kl. 13.00-16.00

OLOFSBYGGET
Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering 3/7-14/8 kl. 14.00-17.00

Meningsfullt att hyra - för dig som vill bo  
i närhet och gemenskap

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

Välkommen till Håcksviks Fastighets AB

HÅCKSVIK  Snickra, re-
novera, måla, sy och 
väva - i Skaparverkstan 
är det bara fantasin som 
sätter gränsen.

 Platsen är Håcksviks gamla 
skola, numera tagen i besitt-
ning av samhällets småfolk, 
alltså förskolan. Idag med 
28 inskrivna barn, vilket be-
tyder fullt.
 Men i flygeldelen fanns le-
digt utrymme för initiativet 
att öppna en skaparverkstad 
för hela byn.

Deltagarna anländer. En 

del har väskor och kassar 
med det material de behöver.
 Susanne Elofsson har en 
trave brädor under armen.
 – De ska målas blå och bli 
informationsskyltar längs 
vår kanotled, säger hon.
 Både anslagstavlan och an-
dra skyltar, som redan finns 
i byn, är också blå.
 – Bra med en klar och tyd-
lig färg som talar om vad det 
är.
 Birgit Karlsson hämtar en 
fågelholk. En ganska stor så-
dan.
 – Jag har gjort den här i 
verkstaden och den är för 

starar. Nu är det bara hålet 
som saknas.
 Hjälp med borrma-
skinen får hon av Maria 
Gunnarsson, som är ansva-
rig för träverksamheten.
 – Jag är trä- och metall-
slöjdslärare, så detta är vad 
jag gör dagligdags, med 
skillnaden att det är lite äld-
re elever här och det är fan-
tastiskt roligt!

Här finns också en väv- 
och sysal, där Ann-Margret 
Larsson finns för dem som 
vill ha hjälp och råd. 
 Inger Petersson har slagit 

sig ner vid den stora vävsto-
len, för att fortsätta med tras-
mattan till dotterdottern.
 – Det är en sådan härlig 
stämning här, fantastiskt 
roligt! Och innan jag börja-
de med trasmattan, gjorde 
jag också en fågelholk.

Både Maria och Ann-
Margret är mycket nöjda 
med hur Skaparverkstaden 
har utvecklats.
 – Och nu undrar vi bara 
vem som blir första mannen 
att våga sig hit. För hittills är 
vi bara kvinnor.

ANN-LOUISE KJELLNER

Inger Petersson är en av dem som uppskattar Skaparverkstan, både för hantverksmöjligheterna och den goda samvaron.   
  FOTO: VIAVINGA

Skaparglädje i gamla skolan

Susanne Elofsson målade informations-
skyltar till kanotleden. 

Birgit Karlsson borrade hålet i sin holk, så 
stararna kan komma in. 

Textilförrådet är stort. En del kommer från 
Siggebergs loppis. 
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 Kvällens femton deltagare 
står och småpratar. Kanske 
om hur helgen har varit eller 
om vad som händer i samhäl-
let i veckan. Ingen står ensam 
eller utanför. I Håcksvik kän-
ner alla varandra.
 Nu inväntar man bara a�  
ledaren, Ida Emanuelsson, 
ska starta musiken och dra 
igång kvällens cirkelträ-
ning. 
 Först lite uppvärmning 
och sedan korta tränings-
pass vid de olika stationerna.

 – Vi tränar kondition, styr-
ka, rörlighet, uthållighet, ja, 
jag försöker få med övningar 
för hela kroppen, säger Ida.

Idro� shallen stod klar 
hösten 2012 och fi nansiera-
des till största delen av or-
tens företag, Ajab Smide AB, 
medan Håcksviks IF satsa-
de arbetstimmar. Även rik-
sidro� sförbundet gav e�  
ekonomiskt bidrag.
 Grundtanken var, förut-
om a�  hallen skulle vara till 

ny� a och glädje för alla, a�  
eleverna i Håcksviks sko-
la skulle få bä� re förutsä� -
ningar för idro� . Lagom till 
a�  hallen stod klar, bestäm-
des dock a�  skolan skulle 
läggas ner.
 Men aktiviteterna i hallen 
blomstrar, skolan förutan.
 – Ända sedan starten har 
vi haft en beläggning över 
förväntan, säger Anders 
Hansson, styrelseledamot 
i Håcksviks IF och den som 
har hand om bokningarna.

Hallen har en stor betydel-
se för samhället, menar kväl-
lens ledare Ida Emanuelsson, 
som också är en av de drivan-

de bakom fl era av hallens ak-
tiviteter.
 – Hallen är väldigt vär-
defull. Jag är ”Håskabo” 
från början, men har bo�  i 
Göteborg i ganska många år. 
Där arbetade jag en del som 
instruktör. Både för mig och 
min man är  idro� en viktig 
och hallen var e�  stort plus 
för oss när vi fl y� ade hit med 
familjen.

Måndag till fredag er-
bjuder idro� sföreningen 
olika former av gympa, trä-
ning, yoga och inneban-
dy. Mest på kvällstid, men 
ibland även dagtid, som lä� -
gympan.

 – Det händer förstås också 
a�  helger bokas, men alla ak-
tiviteter bygger ju på a�  det 
fi nns frivilliga krafter som 
ställer upp och tar initiativ, 
säger Anders.

 Och det är bara a�  kon-
statera a�  frivilliga krafter 
fi nns det go�  om i Håcksvik 
och håller sig i form gör de 
också! 

ANN-LOUISE KJELLNER

Uppvärmning inför kvällens cirkelträning. I täten ses ledaren Ida Emanuelsson.  FOTO: VIAVINGA

Ida Emanuelsson har fl y� at tillbaka till Håcksvik med sin familj 
och hon är mycket glad för de möjligheter som idro� shallen ger.

Sjuåriga Moa Larsson, kvällens yngsta deltagare,tycker det är 
kul a�  följa med pappa Tommy på gympapasset. Innebandyn på 
tisdagar får han däremot klara ensam.

Full fart i Ajab-hallen
HÅCKSVIK  Det är måndag kväll och en ny 
vecka full av aktiviteter i Håcksviks nybygg-
da idro� shall har just tagit sin början.

Anders Hansson, Håckviks IF, är mycket nöjd med bokningarna 
i hallen.

PROMENAD MED HÅLLPLATS
HÅCKSVIK  Kärleksstigen har varit lika välkänd som välbe-
sökt av, kanske framförallt bygdens unga, i generationer. Nu 
är den skyltad och tillgänglig för alla FOTO: VIAVINGA

KLUBB DIVERSE - EN 
SAMLINGSPLATS FÖR ALLA
HÅCKSVIK Byalaget har en underfören-
ing, som heter Klubb Diverse. Genom den 
arrangeras välbesökta pubkvällar andra 
fredagen i månaden i Håcksviks bygde-
gård. 
 God hemlagad mat,  vin och öl står på 
menyn. Medlemskap i Klubb Diverse krävs 
för a�  delta. 
 De� a är e�  mycket populärt upplägg där 
byinvånarna kan träff as och umgås och ha 
roligt tillsammans under enklare former.
 När det går riktigt bra i dartrundan är 
det förstås extra roligt. På bilden ses april 
månads vinnande lag, fr v Erik Johansson, 
Karl Forsberg och My Hansen.

FOTO: PRIVAT

Hallen var ett stort 
plus för oss när vi 

fl yttade hit 
med familjen.

IDA EMANUELSSON
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FLYTTA TILL BOFAST
VI HAR LÄGENHETER I TRIVSELBYGDEN

KONTAKTA OSS PÅ 0345-408 40 www.bofast.se

KINDAHOLMSDAGARNA
Massor utav 
aktiviteter 

i Håcksvik, Kalv, Mårdaklev 
och Östra Frölunda.

SEPTEMBER
2•3•4  

Kom och besök 
Klev i 

Mårdaklev

HÖJDPUNKT!
Bygdefesten i 

Kindaholm
Hålls i Håcksvik 
lör 3/9 kl. 19.00

Följ oss på 
kindaholm.org

Alla varmt 
välkomna!
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MAJ
FREDAG 27 MAJ
Öxabäck Hagavallen kl. 19.00. 
Öxabäcks IF – Viskafors IF. 
Arr: ÖIF.

LÖRDAG 28 MAJ
Mjöbäck Hagalund kl. 19.00. 
Fest. Vi ordnar med mat, 
underhållning och dans 
till Deesel.  Föranmälan 
070-622 81 87. 
Arr. Mjöbäcks Byalag.

Älekulla Äbyvallen kl. 15.00. 
TÄFF – Skene IF. Arr: TÄFF.

TISDAG 31 MAJ
Holsljunga Stråvi kl. 19.00. 
Fotboll, Högvads BK – Fritsla IF.

JUNI
ONSDAG 1 JUNI
Älvsered Brokvarn Slåtter 18.00. 
Vi bjuder på fika. 
 Arr: Öxabäcks hembygdsförening.

LÖRDAG 4 JUNI
Mjöbäck Hallevi kl. 15.00. 
Fotboll, Högvads BK – Dardania IF.

LÖRDAG 11 JUNI
Torestorp (Älekulla) Svansjövallen 
kl. 15.00. TÄFF – Gerdskens BK. 
Arr: TÄFF.

SÖNDAG 12 JUNI
Överlida  kl. 14.00-17.00. 
Överlida hantverksmuseum.
Temautställning: Tomtar och Troll.
Arr: Överlida Hembygdsförening.

TORSDAG 16 JUNI
Holsljunga Stråvi kl. 19.00. 
Fotboll, Högvads BK – Kinnahults IF.

Öxabäck Hagavallen kl.19.00. 
ÖIF – Hajoms IF. Arr: ÖIF.

SÖNDAG 19 JUNI
Östra Frölunda Östra Frölunda 
kyrka kl 18.00. Mässa med 
orgelmusik, M. Blåberg. 
Arr: Kindaholms församling. 

TISDAG 21 JUNI
Mjöbäck Hallevi kl. 19.00. 
Fotboll Högvads BK – Sandared/
Sjömarken.

FREDAG 24 JUNI 
MIDSOMMARAFTON
Älekulla Hembygdsgården 16.00.
Midsommarfirande. Tipspromenad, 
dans runt stången, lotterier mm. 
Arr: Älekulla hembygdsförening.

Holsljunga Hembygdsstugan 
Högelycke kl 10.00. Vi klär mid-
sommarstången, kaffeservering. kl 
14.00 Traditionellt midsommarfiran-
de med dans runt stången, levande 
musik, lotterier, chokladhjul mm. 
Arr: Holsljunga hembygdsförening.

Öxabäck 15.00 Traditionellt 
midsommarfirande vid träningspla-
nen. Arr: Midsommarkommitén.

Mårdaklev kl. 14.30 midsommar-
fest vid Hembygdsgården. Dans 
kring stången, skämtlekar,  

tipspromenad mm. Arr: Mårdaklevs 
naturskyddsförening.

Älvsered kl. 13.00-15.00 midsom-
marfirande vid medborgarhuset.
Sillmiddag och dans kring stången.
Arr: Älvsereds Byalag.

LÖRDAG 25 JUNI 
MIDSOMMARDAGEN
Kalv Stenstugan hembygdsgård  
kl. 15.00 Friluftsgudstjänst, serve-
ring. Arr: Kindaholms församling 
och Kalvs Hembygdsförening.

SÖNDAG 26 JUNI
Håcksvik Olofsbygget hembygds-
gård kl. 15.00. Friluftsgudstjänst, 
servering. Arr: Kindaholms 
församling och Håcksviks 
Hembygdsförening.

JULI
FREDAG 1 JULI
Älekulla Äbyvallen kl. 19.15. 
TÄFF-Göta BK. Arr. TÄFF.

LÖRDAG 2 JULI
Älekulla Älekulla skyttepaviljong 
kl. 10.00. Loppmarknad och auk-
tion.Arr: Älekulla samhällsförening.

Älekulla Sommarkväll i Älekulla 
kyrka kl. 18.00. Arr: Torestorps 
pastorat.

SÖNDAG 3 JULI
Östra Frölunda Östra Frölunda kyr-
ka kl. 18.00. Musik i sommarkväll, 
Systrarna Druve. Arr: Kindaholms 
församling.

Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 
kl. 15.00. Friluftsgudstjänst. 
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening. 

TISDAG 5 JULI
Holsljunga Stråvi kl. 19.00. Fotboll, 
Högvads BK – Rydboholms SK.

ONSDAG 6 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 
kl. 18.00-20.00. Sommarkafé. 
Servering, visning av samlingarna, 
musikunderhållning. Utställning 
utav broderier med Kristina 
Johansson. 
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening. 

SÖNDAG 10 JULI
Kalv Kalvs kyrka kl. 18.00. Musik i 
sommarkväll Fam Redegard. 
Arr: Kindaholms församling.

ONSDAG 13 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 
kl. 18.00-20.00. Sommarkafé. 
Servering, visning av samlingarna, 
musikunderhållning. Utställning 
av radioapparater med Gunnar 
Henriksson. 
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening. 

SÖNDAG 17 JULI
Håcksvik Håcksviks kyrka 
kl. 18.00. Musik i sommarkväll 
K. och D. Fjellander. 
Arr: Kindaholms församling.

Mårdaklev Antikvärdering kl. 
14.00.Liten ”Antikrunda” med 
Thomas Johansson från Antikvariat 
Tranan/ Limmareds Auktioner. Arr: 
Mårdaklevs naturskyddsförening.

MÅNDAG 18 JULI -  
SÖNDAG 7 AUGUSTI
Håcksvik Håcksviks kyrka 
kl. 14.00-17.00. Öppen kyrka.  
Arr: Kindaholms församling.

Östra Frölunda Östra Frölunda 
kyrka kl. 14.00-17.00. Öppen kyrka. 
Arr: Kindaholms församling.

Mårdaklev Mårdaklevs kyrka kl. 
14.00-17.00. Öppen kyrka. 
Arr: Kindaholms församling.

Håcksvik Håcksviks kyrka 
kl. 14.00-17.00. Öppen kyrka.  
Arr: Kindaholms församling.

Kalv Kalvs kyrka 
kl. 14.00-17.00.Öppen kyrka. 
Arr: Kindaholms församling.

ONSDAG 20 JULI 
Öxabäck Våffelkafé i servicehuset 
kl. 15.00. Arr: PRO.

Mjöbäck Tokabo hembygds-
gård kl. 18.00-20.00 Sommarkafé. 
Servering, visning av samlingarna, 
musikunderhållning. Utställning 
”Leksaker, förr och nu”. 
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening. 

TORSDAG 21 JULI
Holsljunga Hembygdsstugan 
Högelycke, kl. 15.00-17.00. Öppen 
stuga med kaffeservering.  
Arr: Holsljunga hembygdsförening

LÖRDAG 23 JULI
Älekulla Sommarkväll i 
Älekulla kyrka kl. 18.00. 
Arr: Torestorps pastorat. 

SÖNDAG 24 JUL

Mårdaklev Hembygdsgården kl. 
15.00. Friluftsgudstjänst, kyrkkaffe. 
Arr: Kindaholms församling och 
Mårdaklevs Naturskyddsförening.
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VAD SÄGER DEN
OLYCKSALIGA CYKLISTEN?
 Oj, det har visst ske�  någon form av olycka mi�  i 
korsningen i Holsljunga? Ja, det kan man kanske 
tro, men det är ingen fara på taket. De� a är bara 
en konstinstallation gjord av Holsljunga byalag. 
Nu hoppas de, och vi på Trivselbygdens tidning, 
a�  ni ska fundera ut en rolig replik personen på 
bilden kan tänkas säga.

Tävling

Skriv di�  bidrag i pratbubblan, klipp ut kupong-
en och skicka in era svar senast den 31 augusti till:
Mjöbäcks Sparbank, Box 4025, 512 60 Överlida.

Fina priser utlovas till de tre bästa replikerna!

Namn: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adress: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer: .....................................................................................................Ort: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefonnummer: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Kalv Kalvs kyrka kl. 18.00. Musik i 
sommarkväll, Fam. Engel, fl ygel, cel-
lo. Arr: Kindaholms församling.

ONSDAG 27 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygds-
gård kl. 18.00-20.00 Sommarkafé. 
Servering, visning av samlingarna, 
musikunderhållning. Utställning 
Tavlor och keramik med Britt-Marie 
Uddén och Eva-Britt Andersson.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening.

SÖNDAG 31 JULI
Östra Frölunda Östra Frölunda 
kyrka kl. 18.00. Musik i sommar-
kväll M. Lindman. Arr Kindaholms 
församling.

AUGUSTI
FREDAG 5 AUGUSTI -
SÖNDAG 7 AUGUSTI
Holsljunga Kajsas loge, Håkanhult, 
kl. 11.00-17.00. Utställning 
”Återbruk & kuddar”, servering & 
försäljning (se annons).
Arr: Knallekviltarna.

LÖRDAG 6 AUGUSTI
Öxabäck Hagavallen kl. 9.30.
Mjöbäcks Sparbanks cup. 
Samarrangemang mellan
föreningarna i Trivselbygden.
Arr: Mjöbäcks Sparbank.

Öxabäck Långås-Slåttergille
kl. 9.00. Vi bjuder på fi ka och 
soppa. Arr: Öxabäcks 
hembygdsförening.

SÖNDAG 7 AUGUSTI
Mårdaklev Mårdaklevs kyrka
kl. 18.00. Musik i sommarkväll, 
kyrkokörerna. Arr: Kindaholms 
församling. 

Holsljunga Gräne gruva 
kl. 14.00-16.00. EKO-museets 
dag. Arr: Holsljunga hem-
bygdsförening.

Mårdaklev Ekomuséets dag
kl. 14.00-17.00. Arr: Mårdaklevs
naturskyddsförening.

TORSDAG
11 AUGUSTI
Öxabäck Tipspromenad vid 
Brokvarn kl. 16.00. Arr: PRO.

FREDAG 12 AUGUSTI
Älekulla Äbyvallen kl.19.15.
TÄFF-Alingsås IF. Arr: TÄFF.

FREDAG 19 AUGUSTI
Öxbäck Hagavallen kl. 18.45.
ÖIF – Somali IF. Arr: ÖIF.

Mjöbäck Hallevi kl. 18.30.
Fotboll, Högvads BK – Mariedals IK.

LÖRDAGEN 20 AUGUSTI 
Öxabäck Öxabäcks idrottshall, 
Öxabäcksloppet.
Upplysning: 0320-593 68. Arr: WIK.

FREDAG 26 AUGUSTI
Torestorp Svansjövallen kl. 18.30.
TÄFF-Kronängs IF. Arr: TÄFF.

LÖRDAG 27 AUGUSTI
Älekulla Motionsspåret
Rotekamp från kl. 12.00. 
Arr: Rotekampkommittén.

SÖNDAG 28 AUGUSTI
Älekulla Lundens Trädgård
kl. 14.00-17.00. Visning av Dahlior
(se annons). Arr: Lundens Trädgård.

Älvsered Mopedrally kl. 9.00.
Arr. Älvsereds Byalag.

ONSDAG 31 AUGUSTI
Holsljunga Kyrkbyn, Holsljunga,
kl. 18.30. Kyrkbyvandring  nr 4.
Arr: Holsljunga hembygdsförening.

SEPTEMBER
FREDAG 2 SEPTEMBER
Holsljunga Stråvi kl. 18.00.
Fotboll, Högvads BK - Limmareds IF.

Öxabäck Hagavallen kl. 18.15.
ÖIF – Kinnarumma IF. Arr: ÖIF.

FREDAG 2 SEPTEMBER - 
SÖNDAG 4 SEPTEMBER
Kindaholm Kindaholmsdagarna 
med massor av aktiviteter i bygden.
Information om tider och program 

på hemsidan, i bygdetidningar och i 
STT under sommaren.
Arr: Föreningarna i Kindaholm.

LÖRDAG 3 SEPTEMBER
Torestorp Svansjövallen kl. 15.00.
TÄFF-Skepplanda BTK. Arr: TÄFF.

SÖNDAG 4 SEPTEMBER
Älvsered Ledens dag.
Mer info kommer senare.
Arr. Älvsereds Byalag.

Älekulla Lundens Trädgård
kl. 14.00-17.00. Visning av Dahlior 
(se annons). Arr: Lundens Trädgård.

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
Älekulla Lundens Trädgård
kl. 14.00-17.00. Visning av Dahlior 
(se annons). Arr: Lundens Trädgård.

FREDAG 16 SEPTEMBER
Öxabäck Hagavallen kl. 19.00.
ÖIF – Ubbhult/Hällingsjö. Arr: ÖIF.

LÖRDAG 17 SEPTEMBER
Öxabäck Brokvarns dag. Tid och 
program annonseras.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening.

Älekulla Äbyvallen kl. 15.00. 
TÄFF-Fristads GoIF. Arr: TÄFF.

FREDAG 23 SEPTEMBER 
Öxabäck Hagavallen kl. 19.00.
ÖIF – Björketorps IF. Arr: ÖIF.

LÖRDAG 24 SEPTEMBER
Mjöbäck Hallevi kl. 14.00.
Fotboll, Högvads BK – Bollebygd/
Olsfors.

TOR 29 SEP - TIS 4 OKT
Holsljunga Arenavecka i Kind.
Vi deltar med en kortkurs i
gravstensrengöring (se annons).
Arr: Holsljunga hembygdsförening 
och regionen.

OKTOBER
LÖRDAG 1 OKTOBER
Holsljunga Höstmarknad 
Lokalproducerat, hantverk, mm. 
(se annons). Arr: Holsljunga Byalag. 

SÖNDAGEN 2 OKTOBER
Torestorp Svansjövallen kl. 15.00.
TÄFF-Byttorps IF. Arr: TÄFF.

ONSDAG 5 OKTOBER
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård
kl. 18.30. Viltbuffé. Anmälan
till 070-6370489 senast 28 sept.
Arr: Mjöbäcks hembygdsförening.

TORSDAG 6 OKTOBER
Öxabäck Vis- och berättarafton 
kl. 18.00 i bygdegården ”den sis-
ta bonden” med bl.a. Bengt-Göte 
Bengtsson Halmstad. Arr: PRO.

ONSDAG 19 OKTOBER 
Holsljunga Församlingshemmet, 
kl. 18:30. Johan Blidberg, Mack-SM, 
berättar och serverar vinstbidrag.
Arr: Holsljunga Byalag.

DECEMBER
UNDER DECEMBER
Älekulla Älekulla bygdegård.
Tomtepromenad.
Arr: Älekulla bygdegårdsförening. 

LÖRDAG 3 DECEMBER
Holsljunga Församlingshemmet, 
kl. 14.00. Tomtepromenad med 
julmarknad (se annons). Arr: 
Föreningar i samverkan i Holsljunga.

SÖNDAG 22 DECEMBER
Öxabäck Jul på Långås kl. 10.00-
11.00. Startar med tipspromenad.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening.

Öxabäck Bouleträning boulebanan.

Tisdagar kl. 16.00. Onsdagar, den andra i

månaden, sopplunch.Onsdagar, den sista i 

månaden, musikkafé.

Överlida Överlida hantverksmuseum. 

Söndagar  3 juli - 21 augusti 14:00-17:00. 

Tema utställning, Tomtar och Troll.  

Arr: Överlida hembygdsförening.

Håcksvik Siggebergloppis & turistinfo öppen:

Juni, juli & augusti (se annons)

Onsdagar kl. 17.00-19.00

Lördagar kl. 14.00-17.00

Söndagar kl. 14.00-17.00

Loppis, turistinfo, hyr kanot och cykel.

Arr: Håcksviks Byalag.



Kalvs FamiljecampingKalvs Familjecamping

Camping,  
stugor & husbåtar

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

Hyr båt,
kanot & kajak

Kalvs Familjecamping

 Intresset för veteraner har de 
gemensamt, men för Kents 
del handlar det om bilar. 
Volvobilar.
 Den klassiska svartvita 
Amazonen, modell 121 från 
1960, har fått komma ut ur 
garaget och låter vårsolen 
spegla sig i den välpolerade 
lacken.
 – Jag köpte den 2010. Den 
var inte i jättedåligt skick, 
men inte särskilt bra heller, 
säger Kent.
 Allra helst hade han velat 
ha en Amazon combi, men så 
dök den här upp på Blocket.
 – Den fanns i Svenljunga, 
nära och smidigt och då blev 
det så.

Till vardags jobbar Kent 
på Specialkarosser AB i 
Ätran. Ett företag som byg-
ger kundanpassade lastbil-
spåbyggnader. Lite motsat-
sen till att återställa gamla 
bilar till sitt original.

 – Jo, det blir det ju, men jag 
har alltid varit intresserad av 
bilar och motorer och jag gil-
lar att jobba med händerna 
och greja.
 Och myck-
et handgrip-
ligt jobb 
blev det med 
Amazonen.
 – Jag har 
plockat ner mo-
torn, bytt delar 
och gått igenom 
den helt och 
hållet. Sedan 
renslipat och lackat.
 Invändigt däremot är allt 
kvar i original, utom inner-
taket och golvmattan.
 På framrutan sitter tre klis-
termärken från Wheels and 
Wings i Falkenberg, 2013, 
2014 och 2015.
 – Ja, där har jag varit se-
dan bilen blev klar och det 
blir nog en tur i år också. 
Bilen är fin att köra, om man 

håller sig runt 70 kilometer i 
timman. Annars varvar den 
så jäkligt.

Men en färdig veteranbil 
kräver ju inte så stora insat-
ser längre. Efter ett år kände 
Kent att han ville ha ett nytt 
renoveringsobjekt.
 Sedan två år står det därför 
en mossgrön Volvo 240 från 
1975 i garaget. 
 – Den har fått en BMW-

motor och ska 
få turbo nu i 
sommar. Nya 
stötdämpare 
och coilovers, 
och jag har ock-
så sänkt den en 
del.
 Inga origi-
naltankar här 
alltså?
 – Nej, den här 

vill jag göra om så jag kan 
köra på bana. Inte tävla, men 
åka på en del banträffar.

Inne i ladan, där pappa 
Roland har de flesta av sina 
traktorer, råder bruksskick 
och original med patina.
 Med åren har trakto-
rerna blivit 18 till antalet. 
Mestadels Ferguson.
 Roland visar den allra för-

sta i samlingen.
 – En Ferguson Grålle från 
1949, precis en sådan som jag 
lärde mig köra på och en så-
dan ville jag gärna ha.
 Den blev starten på sam-
lingen.
 – Och den här, med 
hytt från 1948, har gått på 
Älvsereds syfabrik och 
därborta står en modell 
från 1956, som kallades 
Guldkalven, en jubileums-
modell som bara gjordes 
det året.
 Ett par av Ferguson-
traktorerna har också gått 
på den egna gården på 
60-talet.

På frågan om det kommer 
att bli flera traktorer, svarar 
han:
 – Det vet man aldrig, men 
jag letar inte efter några.
 Vad Roland däremot 
vet, är att han kommer att 
visa någon av sina trakto-
rer i Östra Frölunda under 
Kindaholmsdagarna, och 
andra traktorer ställer han 
ut hemma på gårdsplanen.
 Vem vet, kanske kommer 
det också att synas en glän-
sande svartvit Amazon?

ANN-LOUISE KJELLNER

FÄRDIGRENOVERAD. Under tre år var den klassiska Amazonen från 1960, Kent Anderssons främsta fritidssyssla.  FOTO: VIAVINGA

Backspeglar på framskärmen var ett tillval på den här modellen. 
I spegeln syns också framrutans tre klistermärken från Kent be-
sök på Wheels and Wings i Falkenberg.

Nya renoveringsobjektet, en Volvo 240 från 1975.Far och son delar  
intresset för veteranfordon
KALV  Kent Andersson bor i ett eget hus på 
föräldragården i Humlered, strax utan-
för Kalv. Dagen till ära står hans nyreno-
verade Amazon framkörd, medan pappa 
Rolands alla traktorer gömmer sig i ladan.

Kent och Roland Andersson har samma intresse, fast på lite oli-
ka sätt.

Pappa Roland Andersson började samla traktorer när han hitta-
de exakt en sådan som han lärde sig köra i.

TRIVSELBYGDEN

BESÖK VÅR HEMSIDA
www.trivselbygden.se

0325-511 43, 076-846 72 44

Kalvs Viltslakteri HB

Slaktar och 
styckar vilt.
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Jag gillar att 
jobba med 

händerna och 
greja.

KENT ANDERSSON



Backa Loge 
möjligheternas plats!

Här kan du 
Äta och � ka gott i vårt café • Hålla fest/konferens

Övernatta i vandrarhemmets härliga miljö 
Vandra på våra vackra leder 

Hyra kanot/eka/motorbåt för äventyr på sjön 

Öppet hela sommaren:
Söndagar, 29/5, 5/6, 12/6 kl. 13-18 

Varje dag 15/6-13/8 kl. 13-18
Söndagsöppet från och med 14/8!

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

   www.backaloge.se             www.facebook.com/Backaloge

En plats dit dagens buller och stök inte når!

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

och underhåll av bilar och däck.

Vi � nns i Kalv!
0325-513 00

Vi tillverkar:

Påsar, slang, 
säckar och folie 

i polyeten

0325-511 42 
wastgota-plast@wastgota-plast.se

www.wastgota-plast.com

Bergsprängning 
Bergborrning

Grävmaskinsarbeten

Kalv • 0325-511 55

KALV  Mot alla odds lever och fro-
das Kalvfestivalen alltjämt efter 13 år 
och förra året fick ordföranden Martin 
Lindman utmärkelsen Musikens möjlig-
görare.

 Priset delas ut av Föreningen svenska tonsättare 
till konsertarrangör eller producent, som gjort 
insatser av stor betydelse för nutida konstmusik.
 Pristagaren får beställa ett musikverk till ett 
värde av 50 000 kronor.
 – Det är naturligtvis en glädje och jag känner 
mig mycket hedrad över priset, säger Martin 
och ställer fram diplomet och vandringspri-
set i form av en stor koskälla.

Ännu har han inte riktigt bestämt vem som 
ska få uppdraget att skapa musikverket.
 – Men det ska ju bli ett musikstycke enligt 
mina intensioner. Kanske något för orgel el-
ler flygel, att uruppföras i Kalv kyrka och som 
anknyter till bygden och naturen. Jag har ju 
mina rötter här.
 Det blir dock inte till årets festival, kanske 
till nästa.

Även om årets program inte är helt klart, vet 
Martin att en av höjdpunkterna blir skådespe-
lerskan Stina Ekblad, med tre av landet ledan-
de kammarmusiker.
 – Och årets tema är förbindelser, om att kny-

ta ihop och integrera.
 Ett tema som alltid 
genomsyrat festiva-
len. Samverkan mel-
lan konstarter, mellan 
kultur och lokalsam-
hälle, mellan ny mu-
sik och natur. 
 – I år är temat än 
mera aktuellt, efter-
som vi nu har många 
flyktingar här i Kalv.
 Olika kulturella ut-

tryck är centrala när det gäller att skapa kontak-
ter människor emellan, menar Martin.

Samtidigt tycker han att det är fantastiskt 
att Kalvfestivalen levt vidare så länge.
 – En serie lyckliga omständigheter, som gjor-
de att det alls blev av och nu har festivalen bli-
vit något väldigt positivt både för oss som finns 
här och för de musiker som kommer hit. De 
menar att de möter så mycket generositet och 
värme här. Kalvfestivalen har verkligen blivit 
ett äventyr för oss alla och en mötesplats.
 Martin tror att naturen och miljön har stor 
betydelse för framgången.
 – I storstaden finns det så mycket annat som 
pågår hela tiden. Vår lugna miljö med stort ut-
rymme är gynnsam för en totalupplevelse, som 
inte störs av något annat.
 Årets Kalvfestival äger rum den 12-14 augusti.

ANN-LOUISE KJELLNER

Musikaliska förbindelser 
i årets Kalvfestival

Kalvs kyrka har en central plats i Kalvfestivalen.  

Martin Lindman vid Kalvs kyrka, där flera av festivalens konserter framförs.
FOTO: VIAVINGA

ETT DOPP I KALVSJÖNS BLÅ VATTEN
KALV  Alldeles bakom kyrkan, vid Kalvs trivsamma familje-
camping, finns byns badplats med både sandstrand och berg-
hällar.  FOTO: VIAVINGA
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Kalvfestivalen 
har blivit ett 
äventyr för 
oss alla.
MARTIN LINDMAN

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

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

Besök vår nya hemsida: www.joarsbo.com
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MÅRDAKLEV  Konst
nären Birgitta ”Gittan” 
Ryberg i Mårdaklev har 
skapat en unik konst
form som på bara ett år 
fått stort genomslag.

 – Det började när jag  fun
derade på hur jag skulle fö
reviga min egen gamla häst. 
Många hästägare sparar lite 
tagel från svansen i en låda 
som minne, men jag ville 
göra något annat.
 I samma veva övertalade 
en vän  Birgitta att prova på 
keramik, något hon inte alls 
varit intresserad av tidigare. 
Det slutade med att Birgitta 
kom på att hon skulle göra ett 
hästhuvud med tagel från sin 
egen häst som man.
 – Jag insåg så fort jag gjort 
det att det är ju så här man vill 
föreviga sin häst!
 
Och det hade  hon helt rätt 
i, visade det sig. Nu, efter bara 
ett år, har hon en stor kund
krets, både i Sverige och ut

omlands. 
 – Jag har sålt till allt från  
tävlingsryttare och fritidsryt
tare till ridande poliser, och 
även skickat några hästar till 
USA, England och Frankrike, 
berättar hon. 
 Birgitta gör inga exakta av
bildningar av den häst rytta
ren vill ha ett minne ifrån.
 – Det ska vara ett konst
verk, ingen av
bildning. Men 
ibland kanske 
man vill ha med 
ett särskilt teck
en hästen haft, 
då försöker jag 
få med det.
 Birgitta gör 
inte enbart häst
huvuden, utan 
även zebror i ke
ramik, som bli
vit populära inredningsde
taljer, samt plåtmålningar av 
hästar. Nu har hon också bör
jat med keramikskålar, även 
de med hästanknytning.
 – Skålarna har detaljer som 

läder och spännen från träns, 
grimmor och annan hästut
rustning.  

Du måste ha en väldig fan-
tasi för att komma på allt?
 – Fantasin är det inga pro
blem med, problemet är att 
hinna med allt jag vill göra!
 
Birgitta bor på  gården 

Strömsåsen. 
Här driver 
hon företa
get Unic Art, 
där hon arbe
tar med konst 
i olika former. 
Hon arbetar 
dessutom del
tid som lära
re, och hjäl
per sin sambo 
med hans före

tag. Hon har också egna häs
tar, som hon tävlar med. Hur 
hinner hon med allt? 
 Hon har fått begränsa sig, 
säger hon, tidigare har hon 
även arbetat med bland an

nat kursverksamhet, men nu 
satsar hon helt på konsten.
 – Det är en sak att göra nå
got, och en helt annan att nå 
ut. Det har jag gjort med det
ta och då vill jag satsa på det.
 
Birgitta är, vad  hon vet, 
ensam både om sina hästar 
och skålarna. Något hon är 
glad över.
 – Jag vill hålla  på med så
dant som är unikt och lite an
norlunda, det ska inte vara 
någon massproduktion.Det 
är därför jag kallat mitt före
tag ”Unic Art”.
 Och även om  det nu bli
vit en hel del hästar tröttnar 
hon inte. 
 – Jag provar olika tekni
ker, som till exempel van
lig bränning och rakubrän
ning.  Rakubränningen ger 
en krackelerad yta så före
målen ser gamla ut. Jag job
bar också med olika detaljer, 
som mosaik. Så än så länge är 
det bara roligt!

KATARINA JOHANSSON 

Bakgrunden till engage
manget för Klev var att 
Svenljunga kommun tagit  
hjälp av en konsult för att ut
reda om det går att upplösa 
stiftelsen som äger gästgive
riet. Detta  väckte stark upp
rördhet bland byns invånare, 
och Mårdaklevs byalag och 
naturskyddsförening ordna
de ett öppet möte, dit de bjöd 
in alla partier i  kommun
fullmäktige, samt Stiftelsen 
Klevs gästgiveri.
 Under mötet, som leddes 
av Jenny Magnusson från by
alaget, kom många frågor 
upp. Bland annat framförde 
Mårdaklevsborna  sin oro för 
att en upplösning av stiftel
sen ska leda till en försäljning 
till en privat aktör. 
 
Mötet fick dock  en vänd
ning, då kommunens po
litiker enades om Eva 
Johanssons (C) förslag att bil
da en Klevgrupp, som skulle 
kunna söka pengar i olika in
stanser för underhåll och re
novering av gästgiveriet.
 – Om det bildas någon 
form av arbetsgrupp kan vi 
ta på oss att kolla vilka resur
ser som finns, som byalag
spengar och Leaderpengar, 
sa Per Andersson (S), ord
förande i samhälls  bygg
nadsnämnden.
 I skrivande stund tittar 
Svenljunga kommun över 
renoveringsbehovet av fast
igheten, och  i slutet av maj 
kommer besked om vad som 

behöver göras.  

Krögarna på Klev,  Ute 
Born och Samuel Johansson, 
är försiktigt positiva efter 
mötet.
 – Vi har stått på ett ben se
dan i höstas, då hade vi bara 
fått besked om att vi skulle få 
vara kvar till och med juni i 
år.  Nu verkar det som vi ska 
få vara kvar även över nästa 
säsong, så nu kan vi börja gå 
på två ben, om än lite haltan
de, säger Samuel. 
 Helst hade paret  velat ha 
ett längre kontrakt, men de 
försöker göra det bästa av si
tuationen.
 – Vi försöker ha lite fram
tidstro nu!
 Att det bildas en grupp för 
att skaffa pengar till renove
ringen, samt för att samord
na kontakten med olika in
stanser, är de glada för. Det 
är en del som behöver göras, 
det har de kunnat se själva, 
utan hjälp av kommunens ut
redning.
 – Det är slitet och svårt att 
hålla rent. Värst är det med 
dörrarna, som glipar väldigt 
mycket, sammanfattar Ute.

Men nu kör  de igen, och 
har just inlett säsongen. 
Under  för och eftersäsong 
är det öppet på helger, och 
efter midsommar har de öp
pet  alla dagar utom månda
gar, med god hjälp av två tje
jer från byn.
 – De är så otroligt duktiga!

 Maten lagar Ute själv, från 
grunden. Att som en del an
dra restauranger använda sig 
av halvfabrikat kan hon inte 
tänka sig.
 – Allt kommer från  mina 
egna händer. Bra råvaror är 
väldigt viktigt, och jag hand
lar allt själv också för att se 
vad jag får.
 
Sedan förra året  driver  
paret förutom själva gäst
giveriet även ett sommarca
fé, i byggnaden mittemot. 
Caféet öppnar till midsom
mar, då paret också skö
ter  serveringen av kaffe och 
maffiga jordgubbstårtor vid 
Naturskyddsföreningens 
mid sommarfirande. 
 Även på Nationaldagen 

medverkar de vid ett eve
nemang. Då kommer Kinds 
Motorveteraner att avsluta 
sitt årliga rally på Klev, nå
got som brukar locka många 
åskådare.
 – Då ska vi hitta på något 
trevligt, kanske blir det ett öl
tält, säger Samuel.
 Varje fredag i sommar, 
med start den 27 maj, kom
mer de att ha after work med 
”Burger Day”, med hemlaga
de hamburgare.  
 – Samuel kommer att gå en 
kurs för att lära sig att göra 
cocktails till after worken, sä
ger Ute.
 – Och om det blir en fin 
sommar kommer vi att ha 
grillkvällar också! 

KATARINA JOHANSSON 

SER FRAMÅT. Krögarna Samuel Johansson och Ute Born kan nu, efter allt ståhej se fram emot en ny säsong på Klevs gästgiveri, där 
de sedan förra året även driver ett sommarcafé, som de inrett i gammaldags stil .  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Kommunens politiker och Stiftelsen Klevs gästgiveri  fick många 
frågor under mötet i Mårdaklev.  Ett möte som började i moll men 
slutade i dur, till glädje för de många engagerade som mött upp. 
Till höger mötets väl pålästa moderator, Jenny Magnusson. 

Stort engagemang för Klev
MÅRDAKLEV  Engagemanget på lands-
bygden är stort. Ett exempel på detta kan 
man se i Mårdaklev, där byborna nu bildar 
en grupp som ska söka pengar för att be-
vara  Klevs gästgiveri. Något som välkom-
nas av krögarna Samuel Johansson och 
Ute Born, som nu efter alla turer ser fram 
emot en ny säsong.

Konst med hästen i fokus

Birgitta Ryberg driver företaget Unic Art, där hon arbetar med oli-
ka konstformer. Hennes idé med hästhuvuden, prydda med riktigt 
tagel, visade sig vara just unik, och hon har på kort tid  fått en stor 
kundkrets.  FOTO: MARITTA ERIKSSON
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Problemet är 
att hinna med 

allt jag vill 
göra.

BIRGITTA RYBERG



Välkommen till Klev

Öppettider:
Sön 22/5-14/8 kl. 14-17 
Lör 2/7-30/7 kl. 14-17

Övrig tid tel: 0325-500 88

Mårdaklevs  
Hembygdsgård   

Museilanthandel
Trädgård • Promenadstigar

Mårdaklevs Naturskyddsförening

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB

070-671 62 24

•  Klippning
•  Växtfärgning
•  Brud/fest
    uppsättning
•  Makeup
•  Hembesök

Salong NaturE
Naturfrisör & Butik
Emma, 073-535 08 01

Mårdaklev
www.salongnature.com

•  Klippning

Ekologisk
hårvård nära dig!

Mårdaklevs klipp- 
& hälsostuga 

FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN 

Drop-in tisdagar & torsdagar 
mellan kl 10-14

Öv. tid: 0325-509 10/0706-50 04 50 
www.lifeandbody.se

Åsebo Skog AB
Skogsvårdsarbeten 
& plantförsäljning

070-578 89 05 Stefan
072-528 24 89 Silvio

Älvsered
www.aseboskog.se

Digitaltryck • Skärning • Fräsning
0325-766 80 

www.alenas-skylt.se

Restaurang  ❂ Sommarkafé  ❂ Logi
Välkommen! • 0325-500 25 • www.klevsgastgiveri.n.nu

Wir sprechen Deutsch!

Gilla oss på 
Facebook

 Nej, det handlar inte om var-
ken längre strömavbrott eller 
stormar, något som annars 
brukar kunna bidra till att 
barnafödandet ökar. 
 – Till största delen handlar 
det om inflyttning av unga 
familjer, säger förskollärare 
Ann Bergkvist med ett glatt 
leende.
 Det var länge sedan som 
samhället hade en sådan po-
sitiv utveckling.

Runt bordet sitter, förut-
om Ann, också barnskötare 
Elin Nyberg och de tre små-
barnsmammorna Elisabeth 
Gustavsson, Malin Lundin 
och Jenny Magnusson.
 – Vi är många som är födda 
i början av 80-talet och som 
återvänt till Mårdaklev, sä-
ger Jenny och hon tror att det 
delvis beror på att det skett 
en generationsväxling i sam-
hället.
 –Det har skapat en bättre 
tillgång på bostadshus.
 Eget hus, lågt kostnadslä-
ge och en lugnare miljö är 
det som lockar unga famil-
jer till landsbygden.

Elisabeth nickar instäm-
mande. Hon och maken har 
barnen Gustav, som går i två-
an, och Linnea som går i för-
skolan.
 – Vi bodde i 
Göteborg och 
köpte ett hus 
här för åtta år 
sedan, för att 
ha somfritids-
hus och att flyt-
ta till när vi blev 
pensionärer.
 Med ti-
den märkte 
de att det var i 
Mårdaklev de 
ville vara, på heltid. För ett år 
sedan flyttade de hit för gott.
 – Vi utnyttjade inget av allt 
det som finns i Göteborg. Att 
bo med barn i lägenhet är 
bara trångt och meckigt.
 I huset i Mårdaklev fanns 
trädgården och naturen ut-
anför dörren och maken 
hade gott om utrymme för 
sitt motorintresse.
 – Sådana intressen funge-
rar ju inte alls i en storstad. 
Att bara ha ett garage kostar 
skjortan.

Jobb var inte heller något 
problem.
 – Min man är mekaniker 
och kan utgå härifrån. Själv 
sa jag upp mig och vi klarar 
oss. Våra vänner har vi kvar. 
De tycker det är roligare att 
komma hit, än till en lägen-
het i stan. Det är perfekt, ing-
en av oss har saknat stadsli-
vet en enda gång.

Jenny och 
Malin är 
båda födda 
i Mårdaklev, 
men flyttade 
efter skolan. 
Precis som de 
flesta ungdo-
mar på lands-
bygden gör.
 – I vintras 
köpte vi min 

mammas gård och flyttade 
hit och nu är vi mitt upp i re-
noveringen, säger Jenny.
 Malin känner igen situa-
tionen.
 – Vi tog över mina föräld-
rars gård. Min sambo job-
bade i Borås då, men har fått 
jobb här nu och jag jobbar i 
Ullared.
 I Mårdaklev är det nära till 
det Malin trivs bäst med.
 – Att vara ute i naturen 
med hundarna och jag ser 
det snarare som en fördel 
att det tar en stund att åka 
till stan.

Alla tre ser också fördelar 
med den lilla skolan.
 – Här leker barnen över ål-
dersgränserna och tar hand 
om varandra, säger Elisabeth 
och Malin lägger till:
 – Man leker efter vad man 
vill göra, inte efter hur gam-
mal någon är.  Det gör att de 
blir bra på att ta hand om var-
andra och lär sig av varandra.

Livskvalitet är ett ord som 
ofta återkommer i samtalet.
 – Här behöver vi inte jobba 
så mycket och vi kan köra en 
gammal skruttig Volvo, sä-
ger Elisabeth och lägger till:
 – som är betald och inte 
sjunker hundra tusen kro-
nor i värde för att ungarna 
spiller i den!
 Jenny håller med i resone-
manget och lägger till:
 – Det är verkligen roligt 
här nu och ju fler unga fa-
miljer vi blir, desto mera 
händer det.

Och  utvecklingen ser fort-
satt positiv ut, menar Ann.
 – Efter sommaren går elva 
av våra barn till förskoleklas-
sen, men vi får lika många 
nya och flera av dem är rik-
tigt små barn. Det blir jät-
tekul! Vi har inte haft så 
många små på ett tag, men 
förra året föddes det 15 barn 
här i Mårdaklev och det är 
många!

ANN-LOUISE KJELLNER

Småskalighet ger livskvalitet, tycker fr v Malin Lundin, Elin Nyberg (barnskötare), Jenny Magnusson, Elisabeth Gustavsson och Ann 
Bergkvist (förskollärare). Barnen är Malins son Adrian och Jennys son Justus.  FOTO: VIAVINGA

Nu kryllar det av barn 
i Mårdaklevs förskola
MÅRDAKLEV  Förra våren fanns det elva 
barn inskrivna i förskolan. När sommarle-
digheten var över, hade antalet ökat till 23.
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Att bo i lägen-
het med barn 
är bara trångt 
och meckigt.
ELISABETH GUSTAVSSON

TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV  
VÄSTERGÖTLAND



Östra Frölunda
Skogstransporter

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

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

Östra Frölunda
Skogstransporter

Mikael Berg
0325-303 00, 070-213 05 55

Mölneby

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

Utför entreprenadarbeten 
Skogsbilvägar • Enskilda avlopp m.m.

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

terje@frolundaror.se •  www.frolundaror.se

Vi kan värme och vatten!

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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512 63, Östra Frölunda512 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 raku-kurser. Se mer info på www.ulfshed.se

ÖPPETTIDER JUNI OCH SEPTEMBER

LOPPIS 
28/5 & 30/7

Vikingamarknad 

12-14/8

VI TILLVERKAR 
LASTPALLAR

Allt efter kundens specifikationer!

Specialemballage · Engångspallar 
Halvpallar

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

Pallindustri AB

 Om hur man jagar finns 
många utbildningar och 
mycket litteratur.
 Men hur viltköttet ska 
hanteras, när bytet väl är 
nedlagt, är styv-
moderligt be-
handlat, menar 
Lasse.
 – Man är noga 
med att bygga 
torn och röja 
pass, men glöm-
mer lätt det som 
kommer sedan. 
Finns det nå-
gonstans att 
hänga djuret 
eller att stycka 
det? Jakten blir 
så mycket roligare när den 
är genomtänkt och plane-
rad hela vägen.

Framförallt poängterar 
Lasse vikten av  livsmedelshy-
gien redan från första stund.
 – Det krävs god hygien för 
att få ett bra kött. Djur som 
är dåliga, har bakterier från 
människor. Det är bakterier 
som inte finns hos djuren 
och inte i skogen.
 Att kött infekteras med 
mänskliga bakterier sker of-
tast redan i skogen.
 – När man tar hand om 
djuret på plats och inte an-
vänder engångshandskar. 
Mitt råd är att inte röra dju-
ret i skogen. Ta hem det och 
se till att ha en flåvagga, som 
gör det mycket lättare att flå 
än till exempel på en släp-
kärra.

Med rätt kunskap och för-
ståelse för vad som sker i dju-

ret, säger Lasse, blir det både 
roligare och lättare att göra 
rätt.
 Som exempel nämner han 
hängningen.

 – Om djuret 
bäckenhängs 
sträcks musk-
lerna ut, vattnet 
stannar kvar 
och köttet blir 
saftigare. När 
djuret hängs i 
hälsenan pack-
as muskulatu-
ren ihop och 
köttet blir säm-
re.
 Att lära sig att 
titta på de inre 

organen ger också en värde-
full kunskap.
 – I njure, lever och framfö-
rallt mjälten kan man se var-
ningssignaler, om djuret va-
rit stressat eller är sjukt.  

Två ämnen som verkligen 
upprör Lasse är att skjuta ett 
djur framifrån och blykulor.
  – Att skjuta framifrån 
borde vara helt förbjudet. 
Kulan går rakt igenom djuret 
och förstör stora delar av köt-
tet. Ta det lugnt, djuret vän-
der ju strax bredsidan till.
 – Sedan försöker jag få alla 
jägare att använda koppar-
kulor istället för de traditio-
nella av bly.
 Han visar på en röntgen-
bild, som ligger på bordet. 
Där syns blysplittret i djuret 
tydligt.
 – Jägarna skär bort en bit 
av området här, omkring 
själva kulan. Men se så myck-
et splitter det finns i köttet 

runt omkring. Vi ser det inte, 
men det finns där. Det köt-
tet gör vi färs av och ger våra 
barn!
 Lasse berättar om under-
sökningar, som visar att 
jägarfamiljer har en hög halt 
av bly, trots ren lantluft.
 – Högre än de som vuxit 
upp mitt inne i Stockholm.

Sin egen utbildning påbör-
jade han redan i barnåren.
 – Pappa hade slakteri, 
charkuteri och livsmedels-
butiker.  Han både jagade 
själv och köpte in mycket 
vilt. Min första uppgift var 
att ta ur och tvätta tarmar.
 – Då var det inte roligt, 
men idag är jag tacksam för 
allt jag fick lära mig.

Efter att Lasse lämnat fa-
miljeföretaget, har han dri-
vit livsmedelsbutik och är 
både styckmästare och char-
kuterist. Han har studerat 
livsmedelsteknik, forskat 
inom kött och charktillverk-
ning och är ofta tillfrågad 
som konsult när småskaliga 
slakterier ska byggas. 
 – Glädjande nog har det 
byggts en hel del sådana på 
senare år och jag har ritat 
drygt hälften.
 Svenljunga naturbruks-
skolas nya viltslakteri är ett 
av dem.
 – De småskaliga slakte-
rierna gör också att allt fler 
jägare väljer att köpa slakt-
tjänsten.

Sedan många år driver 
Lasse också ”Lasses viltsko-
la”, där han  vill råda bot på 
den okunskap han menar 
finns.
 – Jag vill dra mitt strå till 
stacken, för större kunskap 
bland jägarna och bättre 
viltkött på tallrikarna.

ANN-LOUISE KJELLNER

Lasse Bengtsson med yngsta Beaglen Bonnie, som ska jaga 
räv och hare - om det blir som husse vill.  FOTO: VIAVINGA

Tre av Lasse 
Bengtsson böcker om 

hur man bör gå till-
väga efter skottet och 

ända fram tills köt-
tet ligger på tallriken. 
Ytterligare en bok om 

rådjur är på gång.

Lasse utbildar  
i hantering  
av viltkött
ÖSTRA FRÖLUNDA  Med sina böcker och 
utbildningar i ”Lasses viltskola” vill Lasse 
Bengtsson hjälpa jägare att ta hand om vilt-
köttet på rätt sätt.

Jakten blir så 
mycket roliga-
re när man är 
genomtänkt 
och planerad 
hela vägen.

LASSE BENGTSSON

Lasses bästa  
viltköttstips
Använd kopparammunition, 
inte bly.
Rör inte djuret i skogen. 
Ta hem det.
Vaccumpacka kött som 
ska frysas.
Märk kött som ska frysas, 
med kvalitetsbeskrivning.
Grilla gärna större bitar 
och skiva vid servering.
Köttet ska inte bli helt färdigt 
på grillen. Det ska ligga i folie 
och stabiliseras i minst 
20 minuter.
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Smålandsstaket
Från 170:-/kvm

Finns även med vidjor

Telefon 0325-300 90 • www.juneborgs-stangsel.nu

Superisolerade spabad för sköna 
badupplevelser året runt.

DALLAS
Plats för fem till sex badande. Totalt 33 st. rostfria munstycken. 
Undervattens-LED. Mått: 2080 x 2080 x 950 mm. Ord. pris 79 900:-

44 900:- inkl. moms

SVALBARD
Plats för fyra till fem badande varav en liggplats. 
Totalt 21 st. rostfria munstycken. Undervattens-LED. 
Mått: 2120 x 1880 x 900 mm. Ord. pris 44 800:-

29 900:- inkl. moms

EARL
Spabad med sex sittplatser varav en liggplats. Totalt 40 st. rostfria munstycken. 
Undervattens-LED. Mått: 2000 x 2000 x 970 mm. Ord. pris 89 900:-

49 900:- inkl. moms

V
i reserverar oss för eventuell slutförsäljning. 

Kontakta oss för mer information på telefon 0703-17 23 70 eller besök www.svenskabadrumsinredningar.se

Falkenbergsvägen 30, ÖSTRA FRÖLUNDA · 0325-303 76
Öppet: Mån-Tors 14-18 · Fre 14-17

Är ditt hus rustat 
för det nya klimatet?

Täcklasyr
10 liter. Rek. pris 1.999:-

Från. 1.359:-

Oljefärg
10 liter. Rek. pris 2.149:-

Från. 1.469:-

Utegrund
10 liter. Rek. pris 1.899:-

Från. 1.291:-

Sommar-
priser

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

ÖSTRA FRÖLUNDA   
Christina Nyhage bor 
i den unika och vack-
ra förläggargården 
Lerbäcksbyn, med 
nästan alla hus från 
1800-talet fortfarande 
kvar på plats och bildar 
en unik gårdsmiljö. I år 
har gården blivit  
ekomuseum.

Vad är ett ekomuseum 
och vad innebär det?
 – Ekomuseum nedre 
Ätradalen, som vi tillhör, är 
en intresseförening och ett 
ekomuseum visar människ-
ors historia på samma plats 
och i samma miljö, de alltid 
varit i.  

Vad betyder det för er?
 – Nu finns vi med i fören-
ingens broschyr och vi del-
tar också i Ekomuseets da-
gar den 6-7 augusti. Då har 
vi guidningar här och jag 
blir Hilda Dahl, som be-

rättar gårdens historia. 
Tillsammans med maken 
David, var Hilda tredje ge-
nerationen som drev förläg-
garverksamhet här. 

Är gården öppen 
andra tider också?
 – Till ett ekomuseum är 
man alltid välkommen. Vi 
kommer att sätta upp en 
tavla med information, men 
man kan också ringa och be-
ställa en guidad vandring.

Förra året hade ni premiär 
för Lerbäcksbyspelen?
 – Ja, det var vår egen fören-
ing Kultur i ”obygden” som 
satte upp ett bygdespel. I år 
blir det inget sådant spel, 
men vi planerar att komma 
tillbaka nästa år. 

Har ni något annat  
som händer i sommar?
 – Ja, den 11 juni har vi poe-
sikväll här. En Fröding-kväll 
med uppläsning av Åsgerd 

Bergman och hennes familj 
från Sjötofta. Sedan kan det 
bli något annat också, men 
det annonseras i så fall på vår 
hemsida.

ANN-LOUISE KJELLNER

Christina Nyhage bor i 
Lerbäcksbyn, förläggargården 
som funnits i familjens ägo i 
generationer.

4 frågor till Christina Nyhage
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Det är byalaget som tipsar om 
Axel, men när han får frågan 
om a�  medverka i en intervju 
är han tveksam, vad fi nns a�  
skriva om honom? En hel del, 
visar det sig. 
 Axel tog redan som 
24-åring över föräldragården 
i Älekulla. Nu har hans far, 
som tidigare bodde på går-
den fl y� at in till byn, och i fe-
bruari fl y� ade Axel och hans 
sambo Rebecka Johansson in 
på gården.
 – Tidigare hyrde vi e�  
hus som ligger 500 meter 
från gården, så jag har bo�  
i Älekulla hela mi�  liv, berät-
tar Axel.
 Axel har fem syskon,  men 

det var bara han som var in-
tresserad av a�  ta över går-
den.  A�  det blev såpass 
snabb infl y� ning för ho-
nom och Rebecka var dock 
inte planerat. 
 
– Tanken var a�   farsan 
skulle bo kvar här längre, 
men det dröjde inte mer än 
e�  halvår innan han hi� ade 
e�  hus han ville fl y� a till.
Pappan är dock fortfarande 
med och hjälper till med ar-
betet på gården, där  Axel och 
Rebecka har sju amkor med 
kalvar. 
 Djuren  utgör en vacker 
tavla där de går och betar i ha-
gen som ligger i skogsbrynet 

bakom  gården.
 – Det har alltid funnits djur 
här, och jag tycker det är en 
rolig fritidssysselsä� ning.

Tidigare jobbade Axel  på 
Värö bruk som truckrepara-
tör. På semestrar och hel-
ger drev han en egen verk-
samhet, något 
som lockade 
alltmer. I au-
gusti i � ol gick 
han över till a�  
vara sin egen på 
heltid, i företa-
get Industri-
reparationer 
Sverige AB.
 – När jag 
trö� nade på a�  vara anställd 
var de lä�  a�  säga upp sig, 
kunderna fanns ju där redan.
 Nu åker Axel runt och job-
bar på olika industrier runt 
om i hela Sverige.
 – Just nu är jag framför allt 
på Värö bruk. De bygger om 
och ska vara färdiga till som-

maren, så det är många entre-
prenörer där nu och jobbar 
för a�  allt ska bli klart.

Med eget företag  och gård 
kan man tycka a�  Axels da-
gar skulle vara ganska fullbo-
kade, men han är även enga-
gerad i olika verksamheter i 

bygden. Bland 
annat var han 
med och ordna-
de vinterns After 
Work i bygde-
gården, som 
man kan läsa 
mer om här ned-
an. Dessutom är 
han och sam-
bon engage-

rade i den stora festen som 
ordnas efter Skållared mar-
ten, och nya i kommi� én för 
Rotekampen, den stora täv-
ling som anordnas  i byn i au-
gusti varje år.
  – Det är roligt a�  vara med 
på olika grejer, när man har 
möten och kan träff as lite.

Axel är dessutom  nå-
got av en Oppfi nnar-Jocke. 
Tillsammans med sin bror  
Fred har han konstruerat en 
kreatursvagn med uppfäll-
bara hjul, som fungerar lika 
bra a�  köra med som a�  ha 
stående ute i hagen för dju-
ren a�  gå in i. Grillen som an-
vänds till bygdens kalas har 
bröderna också gjort. Den är 
av den större modellen och 
kan bland annat användas till 
a�  grilla helstekt gris. 

 – Och så har vi gjort en jet-
motor. Den kan man inte an-
vända till något, det är bara 
en leksak. Vi gjorde den till 
marknaden, den gången det 
var motortema.

Hur hinner du med allt?
 – Det är skoj a�  ha något 
a�  göra hela tiden, jag är inte 
den som kan si� a still och se 
på tv.

KATARINA JOHANSSON

Axel Börjesson trivs med sin omväxlande tillvaro. där gården och djuren är en av många beståndsdelar .  FOTO:KATARINA JOHANSSON

Sju amkor med kalvar går och betar i hagen vid skogsbrynet.

Kreatursvagnen har Axel konstruerat tillsammans med sin bror, 
Fred.

Mycket på gång för Axel 
ÄLEKULLA  Axel Börjesson har mycket på 
gång. Nystartat företag, gård med kö� -
djur, och e�  stort engagemang i bygden. 
Dessutom är han något av en Oppfi nnar-
Jocke, som konstruerar allt från kreaturs-
vagnar till grillar.

ÄLEKULLA  I vintras 
startade Älekulla bya-
lag något som förhopp-
ningsvis kommer att bli 
en ny tradition. En after 
work i bygdegården, med 
lokalproducerad mat.

– Det blev en väldigt lyck-
ad tillställning. Det kom 60 
personer, och det var myck-
et mer än vi räknat med, sä-
ger Axel Börjesson, som var 
en av arrangörerna. 
 After Worken anordna-
des en fredagskväll i febru-

ari. Det var ingen föranmä-
lan, utan bara a�  komma om 
man kände sig sugen.
 – Det var nog tack vare a�  
vi inte hade någon anmälan 
som så många kom.
 På menyn fanns  gril-
lad hamburgare, rygg-
biff  eller entrecote a�  be-
ställa. Allt kö�  kom från 
Älekullaföretaget Bocksås 
Eko, så mer närproducerat 
kan det knappast bli.
 Kö� et grillades på en grill 
som Axel Börjesson byggt 
tillsammans med sin bror 

Fred, så även tillagningen var 
så a�  säga närproducerad.
 Efter maten ordnades e�  
quiz, med både musikfrågor 
och allmänna frågor, något 
som blev uppska� at bland 
gästerna. 
 Från byalagets sida är man 
mycket nöjda med hur ar-
rangemanget avlöpte, och 
siktar nu på en fortsä� ning.
 – Eftersom kvällen blev så 
lyckad planerar vi a�  ordna 
after work några gånger  un-
der vinterhalvåret.

KATARINA JOHANSSON

Maten till byalagets After work tillagades på en grill byggd av bröderna Axel och Fred Börjesson.
  FOTO:PRIVAT

After work blev en succé
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Det är roligt att 
vara med på 
olika grejer.

AXEL BÖRJESSON

Axel Börjesson
Ålder: 26 år.
Familj: Sambon Rebecka Johansson.
Yrke: Egen företagare, driver företaget Industrireparationer 
Sverige AB,, där han arbetar med service och underhåll inom 
pappers- och sågverksindustrin.
Intressen: Jordbruket och engagemanget i byn.
Bästa med att vara egenföretagare: – Att man är sin egen 
chef. 
Sämsta med att vara egenföretagare: – Det är en större risk. 
Om jag till exempel blir sjuk en vecka får jag stå för det själv.



Älekulla 0703-36 98 06

DAHLIOR
Välkomna till oss söndagarna 

28/8 • 4/9 • 11/9 
kl. 14-17 • Kaffeservering

Älekulla 0703-36 98 06Älekulla 0703-36 98 06
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Lundens trädgård

ÄLEKULLA LIVS
Din lokala ICA Nära-butik

Välkommen till

Vi fi xar
din 

festmat
Partybrickor

mot beställning

Ombud för:

0320 - 500 77

”Såhär tycker Våra kunder”

Öppet: Vard 9–18 • lörd 9–13

”Alltid rent och fräscha varor” 
”Finns allt” 

”Jättetrevlig personal” 
”Bra service”

”Lätt att handla” 
”Träffpunkt” 

”Nära är värdefullt”

Brett sortiment

Manuell chark

Nygrillat! 
Kyckling & rev

Välsorterad 
Frukt & grönt

Stort urval av 
Charkvaror

Följ oss på Facebook

www.bocksaseko.se • 070-555 78 08 •

Ekologiskt 
nötkött

Bocksås eko 

ÄLEKULLA  Förra året vi-
sade  Lena Ferm Hansson 
och Lars-Håkan Hansson 
vid tre tillfällen upp sina 
dahlior för besökare. Ett 
koncept som visade sig 
vara mycket uppskattat, 
och som de därför beslu-
tat sig för att fortsätta 
med även i år – nu med 
ännu fler olika dahlior.  

Förra året hade Lena och Lars-
Håkan cirka 75 olika sorters 
dahlior i sin trädgård, på 
gården Lunden i Älekulla, 
och besökarna vid de tre vis-
ningarna imponerades av 
blomsterprakten. Men paret 
lät sig inte nöja med det.
 – Nu har vi varit på inköps-
resa och köpt nya sorter, så i 
år kommer vi att ha runt 100 
olika dahlior, berättar de.
 Och det finns en del att väl-
ja på. Det finns mängder av 
olika dahlietyper, och minst 
55 000 sortnamn finns regist-
rerade.
 – Men i handeln finns det  
”bara” cirka 5 000 olika sorter.
 
Lena och Lars-Håkan  har 
fastnat för den variationsrika 
blommans skönhet, och även 
om det är en del jobb med att 
gräva ner knölarna på våren, 
och ta upp dem på hösten, så 
är dahliorna lättskötta däre-
mellan, säger de.
 – Lite hönsgödsel och vat-
ten så trivs de gott!
Nu har de grävt tre nya träd-

gårdsland för att få plats med 
de nyinskaffade knölarna. De 
kommer att sätta samman 
planteringarna annorlunda 
än i fjol för att få variation, 
både för egen del och för att 
besökarna ska kunna få en ny 
upplevelse i år. 
 – Vi ville inte ha någon 
kopia av förra året, utan att 
det ska  finnas anledning att 

komma igen även om man 
var här i fjol.

Tre söndagar kommer  de 
att ha visning, den 28 augus-
ti samt den 4 och 11 septem-
ber.  Förutom att besökarna 
får vandra runt i trädgården 
kommer det också att finnas  
kaffeservering och försälj-
ning av honung och marme-

lad från gården.
 – Förra året lade vi ner lite 
arbete på att ha skyltar med 
alla namn, så man kunde 
skriva upp om det var någon 
sort man själv ville skaffa. Det 
var uppskattat, så det kom-
mer vi att göra i år också.

KATARINA JOHANSSON 

Lena Ferm Hansson och Lars-Håkan Hansson visar upp sina dahlior under tre sensommarsöndagar.
  FOTO:KATARINA JOHANSSON

De visar upp  sina dahlior
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Ny- om- & tillbyggnad

Arnoldssons 
Skogstjänst 

Arnoldssons 
Skogstjänst 
- Beståndsgående gallring

Jan-Olof: 070-374 99 59          Andreas: 076-017 76 35

Överst: En av Lenas och Lars-Håkans gamla dahliesorter.  Mitten: 
Halskråsdahlian ”Colorette Princess”. Nederst: Dekorativdahlian 
Babylon Paars”. 

 Under sommaren ordnas en rad 
musikgudstjänster i de tre kyrkorna 
i Torestorps pastorat, med start den 
2 juli i Älekulla.

2   juli   Älekulla kyrka ”En afton med lä-
sarsånger”, Anna-Carin Karlsson och Luca 
Cesarini.

9  juli  Öxabäcks kyrka ” Säg, minnes du 
psalmen vi sjöngo?” Psalmförfattarna och 
deras psalmer. Birgit Fast och Lars-Olof 
Stomnell.

16  juli Torestorps kyrka ”Prisa Herren, 
min själ” Lovsångskväll med Mikael 
Granlund m.fl.   Luca Cesarini.

23  juli Älekulla kyrka ”Säg, minnes du psl-
men vi sjöngo” Psalmförfattarna och deras 
psalmer. Birgit Fast och Lars-Olof Stomnell.

30  juli Öxabäcks kyrka ” Sånger och psal-

mer som berör”. Per-Ove Esbjörnsson och 
Minnenas kör.  Lars-Olof Stomnell.

 6  augusti Torestorps kyrka, ”Sånger och 
psalmer som berör” Per-Ove Esbjörnsson 
och Minnenas kö,  Lars-Olof Stomnell.

Musikgudstjänsterna inleds i Älekulla kyrka den 
2 juli.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

MUSIK I KYRKAN I SOMMAR

TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV  
VÄSTERGÖTLAND



Närproducerat Hängmörat Kvalitetskött

www.oxabackskott.se • Roland 070-620 66 68, Hans-Olof 070-576 80 39

Diplomerad Avloppsentreprenör

0703-29 29 42

Mark- och 
grundarbeten

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

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

Antikhuset i Öxabäck

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

Holsljunga Gräv
Kjell Karlsson

0320-560 38 • 0706-84 51 65

Emtervalls Maskingrävning
Isidor Emtervall

0320-592 71 • 0705-92 71 09

Vi utför allt inom branschen!

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

TÄVLING FÖR 
SUPPORTRAR!
I pausen mellan matcherna 
har vi tävling för supportrar,  
4 st uttagna från 
vardera förening.
Kl. 12.25 tävlar 10 fi nalister om 
priserna 2.000:-,1.500:-,1.000:-  
och 7x500:- som tillfaller 
respektive förening.

MJÖBÄCKS SPARBANKS

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

Torestorp/Älekulla FF och Öxabäcks IF.

TID LAG  PLAN

09.30 Torestorp/Älekulla FF – Öxabäcks IF (2 stra� ) A
 Kindaholms FF (1 stra� ) – Högvads BK B

10.20 Kindaholms FF (2 stra� ) – Torestorp/Älekulla FF A
 Öxabäck IF – BK Viljan/IF Älvéna (1 stra� ) B

11.10 BK Viljan/ IF Älvéna (2 stra� ) – Högvads BK A
 Kindaholms FF – Öxabäcks IF B

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

12.55 Högvads BK – Öxabäcks IF (1 stra� ) A
 Torestorp/Älekulla FF – BK Viljan/IF Älvéna (3 stra� ) B

Kiosken är öppen under hela turneringen!

Gratis entré - välkomna!
Öxabäcks IF i samarbete med

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

Lördag 6 augusti 2016 
Hagavallen, Öxabäck 

MJÖBÄCKS SPARBANKS

FOTBOLLS-
TURNERING

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

www.akssnickeri.se

Specialsnickerier
Vävstolar • Tillbehör

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

Det är Hembygdsföreningen, 
Öxabäcks IF, Öxabäcks 
Vinteridrottsklubb, skytte-
föreningen och bygdegårds-
förening en som tillsammans 
ordnar midsommarfirandet. 
 – Vi har en midsommar-
kommitté, där vi växlar ord-
förande varje år, i år är det 
Öxabäcks IF som har ordfö-
randeskapet, berättar Britt-
Marie Andersson, kassör i  
hembygdsföreningen.
 Britt-Marie är ständig kas-
sör och sekreterare i kommit-
tén, poster som inte är så lätta 
att växla från år till år.

Midsommar firandet 
 star tade redan i början av 
1970-talet. Till att börja med 

höll man till på en åker, se-
dan flyttades firandet till 
hembygdsgården Långås.
 – Men sedan blev där så 
mycket knott, så sedan  80-ta-
let har vi varit på träningspla-
nen, det funkar jättebra.
 – Där är gott om plats, sä-
ger Britt-Maries make Göran, 
som också han är engagerad 
i firandet, som ordförande i 
hembygdsföreningen.
 Firandet börjar redan da-
gen före midsommarafton. 
Då samlas alla som vill för att 
hjälpa till att klä midsom-
marstången och sätta upp 
tält.
 På midsommaraftonen 
blir det förstås dans kring 
stången till levande mu-

sik. Poängpromenad, med 
både tipsfrågor och praktis-
ka uppgifter hör också till, 
liksom chokladhjul, tombo-
la, ringkastning och pilkast-
ning.
 – Och så serverar vi kaffe 
och korv, berättar Britt-Marie.
 
Många besökare  bru-
kar det bli, både bofasta och 
sommargäster som vill fira 
en riktig traditionell mid-
sommar. Överskottet från fi-
randet används till bygdens 
bästa, berättar Britt-Mrie och 
Göran.
 – Pengarna vi får in 
från midsommar och vårt 
”Glöggatrôv” i januari kan 
alla de fem föreningarna 
söka, till något ändamål 
som har allmänintresse.
Bland annat har Öxabäcks 
IF fått pengar till ett utedass, 
och  nu kommer Vinter-
idrottsklubben  att söka 
pengar till ny belysning.
 Nu senast gick pengarna 

till en hjärtstartare, som sit-
ter centralt placerad i byn, 
utanför Svansjö företags-
tjänst. 
 – Till den  fick vi även spons-
ring av Mjöbäcks Sparbank, 
kyrkan och andra förening-
ar i byn.
 
Varje år kommer  det att 
också att hållas en utbildning 
i  livräddning, bland annat i 
hur man använder hjärtstar-
taren. Utbildningen bekos-
tas även den av midsommar-
kommittén. 
 Britt-Marie och Göran 
tycker att det är roligt att vara 
med och arrangera midsom-
marfirandet.
 – Det är kul att göra något 
som samlar så mycket folk, 
och roligt att se vad man kan 
få pengar till. Men vi skulle 
behöva vara lite fler, så alla 
som vill är välkomna att höra 
av sig. Bygden behöver enga-
gerade människor!

KATARINA JOHANSSON 

Midsommarfirandet lockar både Öxabäcksbor, människor från byarna runt omkring och sommargäster.  FOTO:GÖRAN ANDERSSON

Dagen före samlas man för att klä midsommarstången. Kransar i håret ger fin midsommarstämning.

Fem föreningar ordnar firandet
ÖXABÄCK  I Öxabäck firar man traditio-
nell midsommar sedan början av 1970-ta-
let. Fem föreningar samarbetar om firan-
det, och överskottet går till ändamål som 
gynnar alla i bygden.
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Andreas Elmelid, Älmhult 2, 511 95 Öxabäck
0723-50 76 03 • elmelid86@gmail.com

www.elmelidsmaleri.com

-Vi finns ju i Trivselbygden-
Vi fixar er bokföring, bokslut

och deklaration.
Även bouppteckning,

hjälp med generationsskiften,
samt juridiska ärenden

Varför gå över ån
efter vatten?

Överlidav. 5,  Öxabäck

Tfn. 0320-590 70
Fax. 0320-599 33

www.svans.se

-Vi finns ju i Trivselbygden-
Vi fixar er bokföring, bokslut

och deklaration.
Även bouppteckning,

hjälp med generationsskiften,
samt juridiska ärenden

Varför gå över ån
efter vatten?

Överlidav. 5,  Öxabäck

Tfn. 0320-590 70
Fax. 0320-599 33

www.svans.se

Robotgräsklippare - Motorsågar
Vedklyvar - Stängselutrustning

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

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

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

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

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

Även hembesök
073-042 17 69

Även vaxning & 
öronhåltagning

Även hembesök
i Antikhuset

Öxabäcks 
Fotvård

Kristina Andersson (1837-1912) var känd 
under många namn:   Prekebogumman, 
Prekebokäringen, Träsko-Stina.
 – Men det enda hon ville folk skulle kalla 
henne var doktorinnan, säger Åke Andersson, 
som under nio år guidat besökare på Prekebo.
 Kristina  var högt aktad för sina medicin-
ska kunskaper. Hon lyckades ofta där läkar-
na gick bet, och människor kom från när och 
� ärran för a�  få hjälp av henne. Många av de 
som sökte hennes hjälp hade psykiska pro-
blem, något Kristina behandlade med fysiskt 
arbete, inte olikt de recept på motion läkare 
skriver ut idag.
 – De fi ck stanna på gården och bära sten till 
en stenmur. Muren fi nns kvar än idag, den är 
fyra meter bred, berä� ar Åke.

Kristina var en  godhjärtad människa som 
hjälpte alla, oavse�  om de kunde betala eller 
inte, berä� ar Åke.
 – Hon var de fa� igas vän. Dem tog hon inte 
betalt av, men de rika nappade hon till or-
dentligt!
 Men hon var inte lika populär överallt. 
Läkarna menade a�  det hon höll på med var 
kvacksalveri, och kyrkan tyckte det var svart-
konst.
 – Hon var ju synsk också, det tyckte präs-
terna inte om.
 Det hände mer än en gång a�  Kristina ställ-
des inför rä� a.  Men hon blev aldrig fälld för 
något bro� .  Åke berä� ar om e�  tillfälle när 
Kristina skulle föras inför tinget i Skene. 
  – Fjärdings mannen kom för a�  hämta 
henne, men hästen vägrade gå. Han fråga-
de henne vad hon gjort med hästen. ”Jag har 
inte gjort någonting, men han och jag är fullt 
överens om a�  jag inte ska till Skene” svara-
de Kristina.

Kanske var Kristina  också vid sin bort-
gång i färd med a�  upptäcka penicillinet, 
långt  före Alexander Fleming.
 – Hon hade e�  eget labb, där hon tillverka-

de sina mediciner. Mot slutet av si�  liv låste 
hon dörren till labbet, och när hennes son, 
Albert, undrade varför  svarade hon a�  hon 
höll på med något som skulle ge läkarna en 
knäpp på näsan,  e�  mögel som skulle kun-
na bota infektioner. 
 Tyvärr blev Kristina inte färdig med sin upp-
täckt innan  hon gick bort. Men när man bröt 
upp dörren till labbet fann man glasmontrar 
med ”väldigt konstigt mögel”, berä� ar Åke.
 –  Fleming fi ck Nobelpriset för sin upptäckt 
–  tänk, det hade kunnat gå till Öxabäck!

Under många år  efter Kristinas död stod 
gården övergiven. Byggnaderna förföll och 
platsen växte igen.  Men i början av 2000-ta-
let startade bygdelaget, på initiativ av Åke, e�  
arbete med a�  göra i ordning platsen. Nu kan 
man se lämningarna efter gårdens byggna-
der, bland annat lasare� et där Kristina kun-
de ha upp till 20 inneliggare.
 Tyvärr fi nns inga av Kristinas recept beva-
rade. När gården förföll och taket rasade in 
förstördes allt som fanns kvar. Och trots ef-
terlysningar har bygdelaget inte lyckats få 
tag på några av de recept hon lämnat till sina 
patienter.
 – Vad vi har annonserat i olika tidningar! 
Jag vet a�  det  fi nns de som har recept, men 
de släpper dem  inte ifrån sig.
 Åke  har prisats  för sin gärning  i Prekebo 
av Ekomuseum Nedre Ätradalen, som ge�  
honom si�  diplom för god landskapsvård.  
I motiveringen benämns han som eldsjälen 
och drivkraften bakom restaureringen, även 
om han själv gärna vill framhålla bygdelagets 
och markägarens medverkan.
 – De har gjort mycket jobb också!
 Nu ska Åke fylla 86, även om det är svårt a�  
tro. Han  säger sig, med ålderns rä� , ha läm-
nat guidandet.
 – Men jag hoppas a�  det inte slutar nu, det 
är ju e�  kulturarv som är värt a�  bevara.

KATARINA JOHANSSON

Hos Kristina i  
Prekebo fi ck  
de sjuka hjälp
ÖXABÄCK  Till Prekebo vallfärdade människor från när och 
� ärran. Här startade ”Prekebogumman”, Kristina Andersson 
traktens första lasare�  – och kanske var hon också på väg a�  
uppfi nna penicillinet.

Man kan känna historiens vingslag när man går bland lämningarna efter gården, där Kristina 
Andersson hade si�  lasare�  och laboratorium, och dit människor vallfärdade för a�  bli botade 
från både fysiska och psykiska sjukdomar.  FOTO: ING-BRITT HELGESSON

Åke Andersson  vid paviljongen som byggts av bygdelaget, där 
man samlat information om Prekebogumman.
   FOTO: KATARINA JOHANSSON

Kristina Andersson med do� ern 
Emelie.   FOTO: UR ÖXABÄCKSBOKEN

TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV 
VÄSTERGÖTLAND

Tänk, nobelpriset 
hade kunnat gå till 

Öxabäck!
ÅKE ANDERSSON
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Välkommen att kontakta någon av 
oss på Sveriges minsta* Sparbank!
Välkommen att kontakta någon av 

En bank som Banker var förr.

Ring 0325-327 00 eller besök oss i Överlida. *Mjöbäcks Sparbank är Sveriges femte minsta Sparbank.

PS. Besök mjobackssparbank.se eller vår Facebook-sida för 
att se fi lmerna om Bank-Anders som handlar om bankfrågor

www.mjobackssparbank.se • 0325-327 00

I höstas släpptes den första 
boken om Öxabäcks fram-
gångsrika damlag, ”E� a på 
bollen”. 
 Det är frilansskribenterna 
Flo rence Op penheim, Land-
ve� er, och Daniel Svens son, 
Häl lingsjö, som skrivit boken 
om laget, som startades 1966 
som e�  av de första damla-
gen i Sverige. Under 1970- 
och 80-talet skördade klub-
ben stora framgångar, med 
bland annat sju SM-guld, 

men fram tills nu har det inte 
funnits någon bok om fram-
gångssagan. 
 
– Vi blev lite  förvånade 
a�  det inte skrivits någon  
bok om laget tidigare, säger 
Florence och Daniel.
 Research material hi� ade 
förfa� arna bland annat på 
Antikhuset i Öxabäck, där 
Kerstin Johnson,  som var 
en av grundarna till laget, 
ställt iordning e�  museum i 

butikens källare. Boken har 
till stor del skrivits på plats i 
Antikhuset, och fi nns natur-
ligtvis även a�  köpa här.
 – Det har varit stort riv 
efter den, säger Kerstin 
Johnson, som tillsammans 
med  Kerstin Larsson, Anna-
Greta Ols son och Maj-Bri�  
Oscarsson grundade laget 
år 1966. 
 – Det är 50  år sedan nu, 
jag fa� ar inte vart tiden ta-
git vägen!
 
Sedan några år  är det 
Kerstins son Christian som 
äger Antikhuset, men det 
är fortfarande Kerstin som 

driver butiken, trots a�  hon 
egentligen uppnå�  pen-
sionsåldern. Här ryms för-
utom  mängder av antikvite-
ter och museet om damlaget 
även e�  dockmuseum.
 – Vi har öppet fredagar och 
lördagar, men man får gärna 
ringa om man vill boka nå-
gon annan tid.

Laget hyllas också  med 
en utställning på Borås 
Konstmuseum, som fi nns a�  
se från 12 maj till 21 augusti.
 Bakom utställningen står 
konsthantverkaren Frida 
Hållander, född i Dalstorp, 
samt textilkonstnären Åsa 

Norman. Det började med a�  
Frida  Hållander hörde e�  ra-
dioprogram om Öxabäcks IF 
sommaren 2014.
 – Mina föräldrar känner 
till laget väl, men den berät-
telsen var inte närvarande 
för min generation. Jag blev 
väldigt intresserad av lagets 
historia och tog kontakt med  
Åsa Norman som tidigare 
arbetat med spor� ema i sin 
konstnärliga verksamhet, be-
rä� ar Frida Hållander.
 
Resultatet blev en  jaqu-
ardvävd banderoll, som pro-
ducerats på Ludvig Svensson 
i Kinna. Banderollen visas 

nu på utställningen, tillsam-
mans med en fi lm om laget.
 – Vi har klippt ihop su-
per-8-material som Kerstin 
Johnsons man, Thor Johnson, 
fi lmat mellan 1966 och 1973. 
Det var fi nt material, och vi 
blev väldigt berörda av det.
 Frida är glad a�  idén hon 
fi ck när hon hörde radiopro-
grammet mynnat ut i en ut-
ställning.
– Det är en intressant berät-
telse från många aspekter, 
från samhälleliga strukturer 
till e�  kvinnohistoriskt per-
spektiv, och det känns viktigt 
a�  lagets historia förs fram.

KATARINA JOHANSSON

Förfa� arna Daniel Svensson och 
Florence Oppenheim hi� ade myck-
et material till sin bok i Antikhuset.
    FOTO: KATARINAJOHANSSON

Öxabäcks damlag från 1972.  FOTO: SIGGE BENGTSSON

Damlaget firas med bok och utställning

Banderollen av Frida Hållander och Åsa Norman un-
der produktion vid AB Ludvig Svensson i Kinna. Ulrika 
Paananen bistod på Ludvig Svensson och Olle Holmudd på 
Textilhögskolan i Borås. 

FOTO: FRIDA HÅLLANDER OCH ÅSA NORMAN   

ÖXABÄCK  I år är det 50 år sedan Öxabäcks 
IF:s berömda damlag bildades. Laget hyllas 
nu med både en bok och en utställning.
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Det har varit stort riv efter boken.
KERSTIN JOHNSON



Vägkyrkor 
Överlida kyrka 27/6- 17/7 
Varje dag kl. 14-18. Fika. Andakt kl 18.00.

 3/7  Friluftsgugstjänst kl. 15
  i Tokabo hembygdsgård

 10/7  Mässa kl. 18 

 17/7  Musikgudstjänst kl. 18
  och avslutning Vägkyrkan    

Mjöbäcks kyrka 18/7-7/8
Varje dag kl. 11-14
 24/7  Mässa kl. 10

Varmt
välkommen!

TRIVAB vill utveckla besöksnäringen i Trivselbygden. 
Ny turistbroschyr med massor av smultronställen 
och sevärdheter kommer i sommar. Kan hämtas  
hos Trivselbygdens lanthandlare och i butiker.

Upptäck Trivselbygden   
- en bra bit av Västergötland -

Vi står till  tjänst för dig som företagare i 
Trivselbygden. 

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

www.trivab.se 

Vi står till  tjänst för dig som företagare i 
Trivselbygden. 

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

www.trivab.se 

Konsthantverksrundan 2016
27-31 juli kl. 13-19
Vernissage 
i Kinnaborgssalen, Kinna
Tisdag 26 juli kl. 16-19
Samlingsutställning
i Kinnaborgssalen, Kinna
varje dag under Konsthant-
verksrundan kl. 13-18

www.konsthantverksrundan.se

onsthantverksrundan 
i Mark 2016

 Kindaholmsdagarna, alltid 
första helgen i september, är 
de dagar när det händer sa-
ker runt varenda knut i hela 
Kindaholmsbygden.
 Föreningar, organisatio-
ner och företag - ja, alla bi-
drar och deltar på något sä� .

Med åren, allteftersom 
ryktet spridit sig, har evene-
manget också blivit uppskat-
tat  som e�  tillfälle för många 
hemvändare.
 Men även för de boende i 
Kindaholmsbygden, har den 
årliga festen sa�  sina spår.
 – Det har blivit en bä� re 
gemenskap mellan våra fyra 
orter. Nu ser vi oss alla som 
Kindaholmsbor och det har 
säkert bidragit till a�  många 
unga familjer inte bara be-
söker Kindaholmsdagarna, 
utan faktiskt fl y� ar hit. Nu 
är det faktiskt fulltecknat 
med barn på varenda för-
skola! konstaterar Sandra 
Kristensen, som si� er med i 
Byalaget och är spindeln i nä-
tet för årets arrangemang.

Ännu så länge är de fl esta av 
aktiviteterna på planerings-
stadiet.
 – Men eftersom Håcksvik är 
”värdnation” i år, vet vi i alla 
fall a�  den stora festen på lör-
dagskvällen blir i vår bygde-
gård.
 Med åren har de olika by-
arna förstås också hi� at sina 
specialiteter. 
 – Östra Frölunda hi� ar på 
något kul med motorer och 

veteranfordon, här i Håcksvik 
har vi friluftstema med in-
riktning på jakt och fi ske och 
också en liten marknad.

Nästan helt säkert är också 
a�  löploppet Kindaholm runt 
kommer igen i år. Och nu som 
Kindaholms egen mara.
 Loppet startar i Östra 
Frölunda och går vidare till 
Mårdaklev, Kalv, Håcksvik 
och tillbaka till Östra 
Frölunda. 
 Hela sträckan mellan by-
arna är något kortare än en 
mara, men kommer a�  för-
längas till 42 kilometer i år.
 Arrangörerna vill däremot 
inte betrakta loppet som en 
tävling. Alla kan delta i en el-
ler fl era sträckor, till fots eller 
med cykel.

Fram till 1971 var 
Kindaholm en egen kom-
mun. Avstampet till a�  ar-
beta för en ökad gemenskap 
igen, menar Sandra, var fi ber-
föreningen.
 – Först och främst var vi väl-
digt tidigt ute och hade ingen 
a�  lära av. Vi pratade om a�  
ha en egen förening i varje by, 
men bestämde snart a�  alla vi 
i Kindaholm ska ha fi ber sam-
tidigt och på samma villkor. 
Det var e�  hästjobb, men blev 
himla bra, säger Sandra.
 – Orterna i Kindaholm har 
alla samma problem, de är 
små och ligger i utkanten av 
kommunen. Det gagnar oss 
alla a�  samarbeta.

ANN-LOUISE KJELLNER Spindeln i nätet för årets Kindaholmsdagar, Sandra Kristensen, vid bygdegården där den stora festen kommer a�  hållas.  FOTO: VIAVINGA

Kindaholmsdagarna för femte året
HÅCKSVIK  De fyra orterna Kalv, Mårdaklev, 
Östra Frölunda och Håcksvik turas om a�  
arrangera de numera lika välkända som väl-
besökta Kindaholmsdagarna. I år är takt-
pinnen tillbaka hos Håcksvik.
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Det har blivit en bättre gemen-
skap mellan våra fyra orter.

SANDRA KRISTENSEN



Två Trivselbygdsbor 
med på årets lantislista

KVILTUTSTÄLLNING 
I HÅKANHULT
HOLSLJUNGA  För sjät-
te året i rad kommer 
Knallekviltarna i Borås att 
ha en sommarutställning på 
Kajsas loge i Håkanhult, hel-
gen den 5-7 augusti. 
 I år är temat återbruk och 
kuddar, så många av alstren i 
år kommer att vara sydda ef-
ter detta tema. Det kommer 
att finnas ett stort utbud av di-
verse lappteknik, både stora 
och små saker.
Det kommer även att finnas 
försäljning av lotter, kaffe 
med våfflor och tygförsälj-
ning och lite försäljning av 
färdiga lapptekniksföremål.

FOTO: PRIVAT

SOMMARKVÄLL VID HOLSJÖN

TRIVSELBYGDEN  Flera 
av Trivselbygdens kyr-
kor deltar i Kyrkrundan 
i Sjuhärad, som i år sat-
sar extra på barnen.

I Kyrkrundan i Sjuhärad 
deltar 40 kyrkor, som hål-
ler öppet under några som-
marveckor. I Trivselbygden  
finns sex deltagande kyrkor.   
Överlida kyrka kommer att 
hålla öppet några timmar 
varje dag mellan  27 juni-17 
juli , medan  Håcksvik, Kalv. 
Mjöbäck, Mårdaklev, Östra 
Frölunda kommer att ha öp-
pet 18 juli-7 augusti. I alla kyr-
kor kommer det i år att fin-
nas spännande aktiviteter för 
barnen.
 – I Överlida  kyrka, som är 
ny för året, har vi tänkt att 
man ska få måla  en träfi-
gur – för att anknyta till Eva 
Spångbergs fina träkonst i 
den kyrkan, berättar Anna 
Theander, projektledare för 
Kyrkrundan.
 I Mjöbäck får man följa 
med  träsnidaren ”Johannes 
i snickarboa” och hans släk-
tingar som gjort många in-
redningar till kyrkor i trakten, 
inte minst förstås i Mjöbäck 
där han hörde hemma. 
 
I Håcksvik är  kyrkan gran-
ne med Klockaregården och 
Sven Erlandssons bonads-
målningar. Där får man veta 
lite om Sven och måla sin 
egen bonad.
 I Kalvs kyrka får man leta 

efter pilgrimens sju nycklar 
och samla ihop dem i en li-
ten ask som man får ta med 
sig hem.  
 I Mårdaklev ska man leta 
efter änglar. 
 – Det finns många änglar i 

Mårdaklevs kyrka!
 I Östra Frölunda blir det 
bildjakt. Där får man en li-
ten detaljbild på ett kort och 
så ska man försöka hitta den 
i kyrkorummet.

KATARINA JOHANSSON 

Sommarkyrka med  
aktiviteter för barnen

Östra Frölunda kyrka är en av de kyrkori Trivselbygden som håller 
öppet under några veckor i sommar.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

MÅRDAKLEV/ÖSTRA 
FRÖ LUNDA  Varje år ut-
ses årets lantisar av tid-
ningen Land. I år finns 
två Trivselbygdsbor med 
på listan.

 Detär nu åttonde året Land 
publicerar sin lista på årets 
lantisar. 100 namn finns med 
på listan, som i år toppas av 
prinsessan Sofia. En utmär-
kelse den nyblivna prinses-
san kände sig hedrad över.
– Landsbygden har stor be-
tydelse för Sverige och det är 
något jag värnar om, säger 
hon till Land.
 Med på listan finns ock-
så inte mindre än två 
Trivselbygds bor. På plats 
56 hittar vi Anders Krasse i 
Mårdaklev, med motivering-
en: ”Anders Krasse köpte ett 
ruckel och renoverade det till 
ett drömhem för en spottsty-
ver genom att enbart använ-
da material som andra hade 
slängt. Nu bor han gratis i 13 
rum och kök.”

Anders är glad  att ha kom-
mit med på listan.
 – Jag bor på landet, och 
vill uppmana andra att bo på 
landet, så jag kan inte pro-
testera mot detta. Och det är 
ju roligt att komma med på 
samma lista som prinsessan 
Sofia, säger Anders Krasse, 
som ser en extra poäng  i vil-
ka han hamnat emellan på 
listan.
 – Näst sist på listan finns 
stjärnmäklaren Fredrik 
Eklund, som gjort  program-
met Million Dollar Listing, 
det känns lite komiskt  att jag 
hamnat mitt emellan honom 
och en prinsessa!

Den andra  Trivselbygdaren 
på listan är Christina Nyhage 
i Östra Frölunda, som åter-
finns på plats 65 med moti-
veringen ” Christina Nyhage 
har författat och regisserat 
bygdespelet Lerbäcksby-
spelet där hon lyft förläg-
garverksamhetens historia 
i bygden. Lockade över 800 

besökare under sommaren.”
 – Jag blev väldigt överras-
kad,  jag visste inte ens att 
den fanns en sådan lista, sä-
ger Christina.
 Även hon känner sig he-
drad av att vara med på lis-
tan.
 – Jag är född och uppvuxen 
här, och har flyttat hit igen, så 
jag är verkligen en lantis. Och 
det är jag stolt över!
 
Att Christina får  utmär-
kelsen för sitt arbete med 
Lerbäcks byspelet känns ro-
ligt, tycker hon.
 – Jag ville dels lyfta fram 
bygdens historia, och dels att 
det skulle hända något här 
ute. Det är ju så på landsbyg-
den, att vill man att det ska 
hända något  får man ordna 
det själv.
 Och det är något hon fort-
satt med. På sidan 27 kan man 
läsa mer om vad som händer 
i Lerbäcksbyn i sommar.

KATARINA JOHANSSON 

HOLSLJUNGA  Linus Larsson i Holsljunga 
fångade den här vackra solnedgången på 
bild. Bilden är tagen ute på Stenö i Holsjön 
en fin sommarkväll. Holsjön, med sin fina 

långgrunda sandstrand, är ett populärt ut-
flyktsmål. Och som synes är det inte så illa 
längre ut på sjön heller!

FOTO: LINUS LARSSON
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Det är ju roligt att 
komma på samma lista 
som prinsessan Sofia.

ANDERS KRASSE

Jag är verkligen  
en lantis, och det är 

jag stolt över!
CHRISTINA NYHAGE
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BADPLATSER i TRIVSELBYGDEN

Öxasjön Mjöbäcksvägen
 En badplats med  fina gräsytor.

Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Grillplats

Omklädningsrum

XX

XX XX

XX

Övre Hallången 
Överlida Camping

Toalett

Småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX

XX

XX

Vitasjön Ängasjö

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX XX

XX

Skäremosjön Ängasjö
Härligt, lugnt läge och sandstrand.

Brygga Toalett

Småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX XX

XX

Kalvsjön Kalv

Toalett

Småbarnsvänligt

Grillplats

Omklädningsrum

XX

XX XX

XX
XX

Näset Nedre Hallången
I korsningen Svenljunga-Östra Frölunda

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX

XX
XX

XX

XX

Holsjön Holsljunga camping
Handikappsanpassad brygga och 
vacker sandstrand.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX
XX

XX

Sandsjön Torestorp
Kommunal badplats, 5 km från Älekulla.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX XX

Korrasjön Öxabäcksvägen
Ta vägen upp vid brandstation.

Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX

XX
Horsasjön ”Nabben”
Ny fin brygga.

Brygga

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX

XX

Högsjön Öxabäcksvägen
På vägen mellan Älekulla & Älvsered.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XX

Öxasjön Mjöbäcksvägen
En badplats med  fina gräsytor.

Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligtLånggrunt/småbarnsvänligt

GrillplatsGrillplats

OmklädningsrumOmklädningsrum

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Överlida Camping

Småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Torestorp

Småbarnsvänligt

Omklädningsrum

Holsjön Holsljunga camping
Handikappsanpassad brygga och 
vacker sandstrand.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vitasjön Vitasjön Ängasjö

Långgrunt/småbarnsvänligt

Omklädningsrum

Ängasjö

Vitasjön Vitasjön Ängasjö

BryggaBrygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligtLånggrunt/småbarnsvänligt

HopptornHopptorn

KioskKiosk Grillplats

Omklädningsrum

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Skäremosjön Skäremosjön Ängasjö
Härligt, lugnt läge och sandstrand.Härligt, lugnt läge och sandstrand.
Skäremosjön Skäremosjön Ängasjö

SmåbarnsvänligtSmåbarnsvänligt

Kalvsjön Kalvsjön KalvKalv

Toalett

Småbarnsvänligt

Grillplats

Omklädningsrum

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Omklädningsrum

Långgrunt/småbarnsvänligtLånggrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

OmklädningsrumOmklädningsrum

Korrasjön ÖxabäcksvägenÖxabäcksvägen
Ta vägen upp vid brandstation.Ta vägen upp vid brandstation.

ToalettToalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk GrillplatsGrillplats

OmklädningsrumOmklädningsrum

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Högsjön Högsjön Öxabäcksvägen
På vägen mellan Älekulla & Älvsered.

Brygga Toalett

Högsjön Högsjön Öxabäcksvägen

Horsasjön ”Nabben”
Ny fin brygga.

Brygga

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

På vägen mellan Älekulla & Älvsered.

Långgrunt/småbarnsvänligt

Omklädningsrum

Öxabäcksvägen
På vägen mellan Älekulla & Älvsered.
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HOLSLJUNGA  Från hobby-
verksamhet till gymäga-
re på fyra år. Nu känner sig 
Lena Andersson nöjd, men 
det fi nns ändå planer på ut-
veckling.

År 2012 var Lena Andersson fär-
digutbildad som personlig träna-
re och startade eget företag som 
komplement till jobbet inom 
hemtjänsten. 
 I � ol öppnade hon eget gym i 
före de� a  Snickeri AB Specials lo-
kaler med vidunderlig utsikt över 
Holsjön och nominerades till Årets 
företagssatsning i Trivselbygden. 

– Jag gick  utbildningen till 
personlig tränare främst för min 
egen skull, berä� ar Lena, och 
tänkte kanske starta företag se-
nare. Men på kursen sa de a�  om 
man tänkt starta företag var det 
lika bra a�  göra det på en gång.
 Så hon gjorde det. Först på hob-
bybasis, med grupper på gym-
men i Överlida, Östra Frölunda 
och Svenljunga och med enskil-
da i makens lunchrum.

För två år  sedan tyckte hon det 
var dags a�  utveckla sig lite till, 
så hon läste till kostrådgivare. Så 
numera kan hon titulera sig certi-
fi erad kost- och träningskonsult. 
 Och hon sneglade på familjefö-

retagets gamla lokaler. Där kunde 
det bli e�  gym.
 – När jag öppnade i juni förra 
året hade vi varken omklädnings-
rum eller toale� er, berä� ar hon.
 Men e�  har lagts till e�  och nu 
har till och med det egna kontoret 
blivit färdigt, e�  kontor som mas-
sören Leif Mellberg har tillgång 
till på torsdagar och fredagar.
 – Jag har nog inte fa� at hur bra 
det blivit!
 När hon räknade på det tänkte 
hon a�  det skulle gå ihop sig om 
hon fi ck 30 helårsavtal, om hon 
fi ck 100 skulle hon bli helnöjd.
 Nu har hon 200 personer som 
har tillgång till gymmet dygnet 
runt.

Om hon känner  sig nöjd? Ja-
då. Hemtjänstjobbet har hon 
sagt adjö till, men komple� erar 
egna företagandet med deltid 
som matkommunikatör på Ica i 
Svenljunga. 
 – Jag har få�  det som jag ville ha 
det, men jag har anmält mig till 
en kurs a�  bli löpcoach. Om man 
inte utvecklas blir det inte bra, och 
utbildningen är e�  sä�  a�  umgås 
och bolla med människor som 
jobbar med samma saker som jag.
 Och hon tycker det skulle pas-
sa väldigt fi nt med en löparbana 
i källaren...

TINA HJORTH SVENSSON Lena Andersson har utvecklat si�  kost- och träningsföretag och satsar nu på e�  gym.  FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Lena planerar för vidare utveckling

ÖVERLIDA  Fatima 
Andersson har ägt 
Överlida camping se-
dan 2012 och satsar på 
ständig utveckling.

Såhär på vårkanten (de� a 
skrivs i april) råder full verk-
samhet på campingområdet 
– alla de senaste idéerna lig-
ger i sin slutfas och det gäl-
ler a�  allt är klart innan som-
margästerna anländer.
 – Fast det har redan kom-
mit gäster, till helgen kom-
mer 40 husbilar som ska ha 
träff , berä� ar hennes man 
och ständige hjälpreda, Knut 
Andersson.

Han och hustrun  Fatima 
bodde tidigare i Angola där 
Knut dels byggde upp  Volvo 
och dels startade eget företag 
som hade 500 anställda när 
de fl y� ade till Sverige.
 – Vi hade varit och hälsat 
på vänner i Fäxhult, berät-
tar Fatima, och jag sa liksom 
högt för mig själv ”varför har 
inte vi e�  hus här?”.
 ”Det där är till salu”, svara-
de vännerna och innan da-
gen var slut var aff ären av-
klarad.
 Men man måste ha något 
a�  göra också, så det blev en 
camping. 
 – Vi tyckte det var en bra in-
vestering, säger Fatima. 

Paret har satsat  rejält på 
den trivsamma familjecam-

pingen, bara i � ol plöjde de 
e�  antal miljoner!
 – Det är Knut som står för 
idéerna, säger Fatima och 
berä� ar a�  årets investering 
uppgå�  till 6 miljoner.
 Hon sköter ekonomin 
och kontoret medan Pelle 
Andersson står för själva 
driften.
 – Så har vi anställt en kille 
a�  sköta städning, en träd-
gårdsmästare och en som ska 
sköta receptionen. 

De konstaterar a�   be-
söksantalet steg i � ol och räk-
nar med ännu fl er gästnä� er i 
år  eftersom de haft öppet un-
der vintern.
 – I � ol fi ck vi hålla stängt 
för renovering, men nu när 
alla stugor är klara kan vi 
bredda målgruppen, säger 
Fatima.
 Hon är övertygad om a�  
det fi nns en marknad för 
storstadsfamiljer som vill 
komma ut i naturen för a�  
åka skidor, pimpelfi ska eller 
åka pulka i stället för a�  si� a 
fast i stan på vintern. 
 Och det fi nns ännu fl er pla-
ner...
 – I höst blir det nya bygg-
nationer. Vi vill ha en aff är... 
och kanske e�  gym. Det ska 
hända saker, man måste ut-
veckla! 
 Sa idésprutan Knut som 
vägrar slå sig till ro som syss-
lolös pensionär.

TINA HJORTH SVENSSON Fatima och Knut Andersson har drivit Överlida camping sedan 2012 och fortsä� er utveckla anläggningen hela tiden.  
  FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Full fart på campingen
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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 a�  nominera nya företag till priset.

ANDRA PRIS
 – Överlida Camping  –

Minigolfen: Blev klar i fjol och har 
rönt stor uppskattning.
Golfcafé:   Har öppnats upp för att 
skapa liv och har ett kontorsutrym-
me innanför. Golfcafét har vin- och 
ölrättigheter.
Ännu fler campingstugor: De se-
naste 5-6-bäddsstugorna är färdi-
ga, nu fi nns sammanlagt 12 st, utö-
ver 4- och 2-bäddstugorna.
Badstranden: Har utökats med 
300 procent och betjänar såväl 
campinggäster som ortsbor.
Övrigt: Bastu, kajaker, båtar, cyk-
lar, gocartbilar till småbarnen och 
nya gungor.

Varför har vi inte 
ett hus här?
FATIMA ANDERSSON

Senaste 
investeringarna

ANDRA PRIS
 – Lena Andersson  –



TRIVSELBYGDEN  I fem år 
har Mjöbäcks Sparbank 
delat ut utmärkelsen 
”Årets företagssatsning 
i Trivselbygden”. Nu är 
det dags att nominera fö-
retag till årets pris.

Priset kan till exempel gå till 
e�  nystartat företag, eller e�  
företag som valt a�  fl y� a till 
Trivselbygden.  
 – Det kan även vara e�  fö-
retag som funnits länge, där 
man gjort någon form av sats-
ning värd a�  uppmärksam-
mas. På nomineringsblan-
ke� en fi nns stöd för vad man 
kan lyfta fram i nominering-
en, säger Tomas Andrén, vd 
på Mjöbäcks Sparbank. 
 Byalagen på  respektive  ort har 
ansvar för a�  det kommer in 
nomineringar, men vem som 

vill får nominera företag till 
priset. Nomineringsblanke�  
fi nns på Mjöbäcks sparbanks 
hemsida samt Trivabs hemsi-
da. Den fi nns även a�  hämta 
på banken i Överlida. 
 Nomineringstiden pågår 
fram till den 1 september. Ut-
märkelsen delas sedan ut vid 
Mjöbäcks Sparbanks lucia-
lunch för företagare i mi� en 
av december.
 
E�  förstapris och  två an-
drapris delas ut till företagets 
ägare eller vd. Priset består av 
e�  utbildningsstipendium, 
på 10 000 kronor i förstapris 
och på 3 000 kronor vardera 
till de två andrapristagarna. 
 Trots a�  utmärkelsen  de-
lats ut i fem år, med tre pris-
tagare varje gång, är det inte 
på något sä�  svårt a�  hi� a 

nya duktiga vinnare, säger 
Tomas Andrén.
 – Glädjande nog ser vi a�  
det fi nns e�  ihållande intres-
se, och vi får varje år in nomi-
neringar av hög kvalitet. Som 
jurymedlem blir man varje 
år imponerad över bredden 
som fi nns bland företagen i 
Trivselbygden. 
 
Tomas Andrén gläds  lite 
extra åt förra årets förstapris-
tagare, Håcksviks Fastighets 
AB.
 – Det är en unik pristagare, 
där en hel by slagit sig sam-
man och startat e�  företag. 
Det var extra roligt a�  få dela 
ut priset till dem, det blev mer 
e�  pris till en by än till e�  fö-
retag! 
 Företagandet i  Trivsel-
bygden  går överlag bra nu, 

säger Tomas Andrén.
 – Det är bra tider för byg-
dens företag, de fl esta har bra 
fart och mycket a�  göra.
 Därmed borde det fi n-
nas möjligheter a�  uppfyl-
la juryns önskemål, a�   få in 

ännu fl er nomineringar a�  
välja bland, gärna från alla 
Trivselbygdens orter. 
 – I varje by kan man hi� a 
någon eller några kandidater 
som är värda a�  prisa!

KATARINA JOHANSSON

  För inte så många år sedan 
fanns det fl era hus till salu i 
Håcksvik och lägenheter stod 
öde och tomma.
 – Nu är alla lägenheter ut-
hyrda och vad jag vet, är det 
bara e�  hus som är till salu, 
säger Susanne Elofsson, som 
funnits med i arbetet hela vä-
gen och nu är styrelseleda-
mot i bolaget.

Ordförande i styrelsen är 
Anders Hansson.
 – Vi var väl alla ganska 
ledsna över a�  lägenheter-
na stod tomma och hur de 

såg ut, säger han och berät-
tar om hur det kom sig a�  bo-
laget bildades.
 – Det var Gunnar ”i Moga” 
Johansson som födde idén. 
Gunnar gick bort tidigare i 
år, men han hade e�  otroligt 
stort engagemang för byn. 
 Gunnars idé fi ck fäste och 
alltfl er blev intresserade. 
Hösten 2014 bildades fast-
ighetsbolaget med 41 loka-
la aktieägare.

Arbetet har långt ifrån 
varit smärtfri� .
 – Mycket pappersarbe-

te, men Sandra Kristensen i 
styrelsen är advokat och hon 
har varit till stor hjälp, säger 
Susanne och fortsä� er:
 – Och utan Anders, som 
är snickare, och fl era andra 
med stor yrkeskunskap hade 
vi inte heller klarat oss.
 Lägenheterna, 14 till anta-
let, var inte renoverade sedan 
1984 och behovet var stort.
 – Vi har inte lappat och la-
gat, utan gjort alla jobb från 
grunden och de lägenheter, 
som tidigare var dagis fi ck 
byggas om helt.
 – Dem hade vi tänkt a�  
vänta lite med, men det fanns 
intresserade hyresgäster och 
då var det bara a�  hugga tag 
i dem också, säger Anders.

Det är stora ideella insat-
ser som gjorts.
 – Vi är ju e�  vinstdrivande 

bolag, men hi� ills har ing-
en av oss få�  betalt för sina 
insatser.
 Däremot nu, när lägenhe-
terna är färdiga och hyres-
gästerna på plats, ser man 
a�  företaget går runt. Och a�  
det till och med fi nns möj-
ligheter a�  anlita yrkeshjälp 
när något behöver göras.

För e�  tag sedan hölls det 
bolagsstämma.
 – E�  möte med mycket 
hjärta. Ingen har blivit rik, 
men alla är nöjda och glada.
 Alla är förstås också väl-
digt glada över utmärkel-
sen Årets företagarsatsning.
 – Ja, det var en fi n överrask-
ning! 
 I priset ingår också e�  ut-
bildningsstipendium på 
10 000 kronor.
 – Vi har väl inte riktigt be-

stämt vad vi använda peng-
arna till ännu, men vi har 
börjat med a�  gå en bokfö-
ringskurs. 
 Och vilket råd vill de ge till 
andra byar, som går i samma 
tankar?

 – Gör det! Var bara med-
vetna om a�  det är mycket 
jobb, men e�  väldigt intres-
sant projekt.
 

ANN-LOUISE KJELLNER

ARBETE, HJÄRTA OCH MOD. Tre nödvändiga ingredienser när byborna tog över ortens lägenheter, menar Susanne Elofsson och Anders Hansson, ledamot respektive ordförande i fastighetsbolagets 
styrelse.  FOTO: VIAVINGA

E�  par av bolagets totalt 14 lägenheter.

Håcksviks fastighets AB 
vinnare i Årets företagssatsning
HÅCKSVIK  Varje år delar Mjöbäcks spar-
bank ut pris till företag i Trivselbygden, som 
utmärkt sig extra. Vinnare 2015 blev fast-
ighetsbolaget i Håcksvik, som drivs av by-
borna själva.

Dags att nominera till företagspriset
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1:a pris
Håcksviks fastighets AB
I tider då allting skärs ner 
och pengar till underhåll sak-
nas tog en hel by saken i egna 
händer.
 Med en stark vision som 
drivkraft och en lösning som 
är helt unik i sitt slag bildade 
ortsborna ett eget fastighets-
bolag med syfte att säkerstäl-
la boendet och främja infl ytt-
ningen.
 Många timmar ideellt ar-
bete och en stor dos envishet 
gjorde visionen möjlig och fö-
retaget ger nu inspiration för 
andra byar i samma situation.
 

Ingen har blivit 
rik, men alla är 

nöjda och glada.
SUSANNE ELOFSSON

Motivering

FÖRSTA PRIS
– Håcksviks fastighets AB  –

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.
2015: 
1. Håcksviks Fastighets AB
2.Lenas Kost & träning, 
Holsljunga
2. Överlida Camping

Tidigare pristagare

Det är bra tider 
för bygdens 

företag.
TOMAS ANDRÉN



Hanna Börjesson och Linnéa 
Wiseby från Mjöbäcks 
Sparbank har under våren va-
rit på turné där de besökt  alla 
Trivselbygdens mellanstadi-
eskolor.  STT var med när ban-
ken kom till Överlida skola 
och pratade veckopengar 
med årskurs 4-6.
 Här visade det sig att 
många av eleverna hade egna 
bankkort, och fick sin vecko- 
eller månadspeng insatta på 
konto.
 – Behöver ni göra något för 
att få veckopengen? frågade 
Hanna.
 – Städa rummet, kom det 
från flera håll, och eleverna 
verkade vara eniga om att det 
var bra att det krävdes någon 
prestation av dem för att få 
veckopengen.

Hur mycket man  får varie-
rar, och det finns inget rätt el-
ler fel, säger Hanna. 
 – Det beror ju på vad den 
ska räcka till, om den bara 
ska vara till lördagsgodis, el-
ler om den ska räcka till klä-
der också.
 Linnéa och Hanna visade 
de nya sedlarna och skicka-
de runt dem bland eleverna 
så alla fick ta en närmare titt.
 – I oktober kommer de nya 
hundra- och femhundralap-
parna. Det ska också komma 
nya mynt i år, både en- två- 
och femkronor, berättade 
Linnéa. 

Eleverna fick också  en 
räkneuppgift, där det gällde 
att räkna ut hur mycket en 
skateboard kostade om man 
betalade den kontant, på av-
betalning eller med hjälp av 
sms-lån. De visade sig, föga 
förvånande, att sms-lån inte 
var någon bra idé, utan gjor-
de att skateboarden i slutän-
dan blev dubbelt så dyr.
 Eleverna fick även ställa 
frågor till Hanna och Linnea.
 – Vi brukar få frågor om 

bankvalvet, då brukar jag 
säga att där inne ligger alla 
pengar i en stor hög, som vi 
badar i på eftermiddagarna, 
skojade Hanna.
  I Överlida undrade elever-
na bland annat om vilka favo-
ritämnen Hanna och Linnéa 
haft i skolan.
 – Engelska, svarade Linnea.
 – Svenska, jag tyckte inte 
om matte, sa Hanna.
 Hur mycket pengar det 
fanns i banken fick de också 
frågan om.
 – Det får vi inte berätta. 
Men vi har väldigt hög säker-
het. Efter att banken rånades 
för tio år sedan har vi alltid 
låst dörr, svarade de.
  Besöket avslutades med att 
Hanna och Linnéa lämnade 
över en pedagogisk check på 
3 000 kronor från Mjöbäcks 
Sparbank till skolan (se fak-
taruta), något som mottogs 
med stor glädje.
 
Marielle Vennberg,  Nellie 
Selfors och Elin Larsson, som 
samtliga går i årskurs 5,  samt  
Elliot Persson som går i fyran, 
tyckte besöket var bra. 
 Nellie, Elin och Elliot 
får månadspeng, medan 
Marielle får pengar vid be-
hov.
 – Jag brukar till exempel få 
pengar om vi är på en resa, 
berättar hon.
 Samtliga sparar mycket av 
sina pengar, berättar de.
 – Jag sparar en del, och kö-
per kläder ibland, säger Elin.
 – Det är bra med må-
nadspeng, då lär man sig att 
man inte kan köpa allting di-
rekt, säger Nellie. 
 De fyra tycker också att 
ekonomi borde vara ett 
skolämne.
 – Det är bra att få veta om 
ekonomi när man är liten, an-
nars kan man tro när man är 
vuxen att det bara är att köpa 
allting, säger Elin. 

KATARINA JOHANSSON 

Linnéa Wiseby berättar om räkneuppgiften för Anton Kvarnerlind, Ricki Strömstedt och Leon Lindqvist, som alla tyckte att bankens 
information om veckopengar var intressant. Anton och Leon har månadspeng, medan Ricki har veckopeng. Vilket som fungerar bra, 
tycker de.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Marielle Vennberg, Nellie Selfors och Elin Larsson funderar över 
uppgiften.

Med veckopengen i fokus
TRIVSELBYGDEN  Mjöbäcks Sparbank be-
söker även i år Trivselbygdens skolor för 
att dela ut en pedagogisk peng. Denna 
gång passade de på att tala med eleverna 
om veckopengar.

Hanna Börjesson och Linnéa Wiseby lämnar över en pedagogisk 
check till läraren Johan Andersson.

TRIVSELBYGDEN  Under 
våren har Mjöbäcks 
Sparbank synts i ett 
nytt sammanhang. I en 
serie korta filmer har 
man informerat om allt 
från vad man ska tänka 
på när man lånar pengar 
till hur det fungerar med 
Mobilt bank-ID.

– Vi kom på idén i slutet av 
förra året. Vi vet att första 
kvartalet på året alltid är 
lugnare för oss på banken,, 
så då ville vi passa på att göra 
någon form av marknads-
föringskampanj. Eftersom 
vi är Sveriges femte minsta 
Sparbank behöver vi se till så 
vi syns, säger Tomas Andrén, 

vd för Mjöbäcks Sparbank.
 – Att det blev film berodde 
på att vi tyckte det vore spän-
nande prova ett nytt media 
för att komplettera vår vanli-
ga tidningsannonsering.  

Att filmerna skulle  inne-
hålla  någon form av nyt-
tig information var man på 
det klara med från start, och 
man valde ämnen som ban-
ken ofta får frågor om. Som 
till exempel hur det fungerar 
med mobilt bank-ID och hur 
man skyddar sig mot nätbe-
drägerier. Stjärnan i filmer-
na är ”Bank-Anders, Anders 
Trulsson, som på ett infor-
mativt och humoristiskt sätt 
tar sig an alla ämnen (en per-

sonlig favorit är filmen där 
Anders  talar om hur det går 
till att  investera i skog, och 
genomgår ett hastigt åld-
rande).
 Åtta filmer har det blivit, 
fler är i nuläget inte plane-
rade.
 – Nej, inte just nu i alla fall, 
nu  har vår högsäsong kört 
igång. Men vi hoppas att fil-
merna ska ge ett bestående 
intryck, att människor ska 
veta att vi finns och är ett lo-
kalt alternativ till storban-
kerna. 

Mjöbäcks Sparbank må 
 vara en av Sveriges minsta 
banker, men man har trots 
det mycket på gång. Bland 

annat ordnar man varje år 
en stor fotbollsturnering 
för Trivselbygdens alla herr-
lag. I år hålls turneringen i 
Öxabäck, , lördagen  den 6 
augusti. Man är också med 
och delar ut Trivselbygdens 
företagspris, som man 
kan läsa mer om på näs-
ta uppslag, samt åker ut till 
Trivselbygdens skolor för att 
informera och dela ut en pe-
dagogisk peng (Läs mer i vid-
stående artikel.)
 – Vi brukar också med-
verka vid olika evene-
mang, som till exempel 
Kindaholmsdagarna. Vi för-
söker alltid vara med där det 
händer något! 

KATARINA JOHANSSON 

Nu syns Mjöbäcks sparbank på film

Tomas Andrén, vd på Mjöbäcks sparbank, är nöjd med  den serie 
informationsfilmer banken släppt under våren. 
  FOTO: KATARINA JOHANSSON
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Pedagogisk peng Genomsnittlig  
veckopengBakgrund: Mjöbäcks Sparbank delar 

regelbundet ut en pedagogisk peng 
till samtliga skolor i Trivselbygden. 
Idén kom när Mårdaklevs skola två 
år i rad lyckats placera sig högt i Vi i 
Femman. Banken ville då uppmuntra 
lärandet, inte bara i Mårdaklev utan i 

alla skolor i området.
Summa:  3 000 kronor.
Användning: Tanken är att den pe-
dagogiska pengen ska användas till 
undervisningen, till exempel för att 
fördjupa sig i något ämne, köpa in ma-
terial, eller åka på ett studiebesök.

7 år: 90 kronor
8 år: 100 kronor
9 år: 110 kronor

10 år: 130 kronor
11 år: 170 kronor
12 år: 200 kronor.

Källa: Mjöbäcks Sparbank



Idén kom från Marita 
Bengtsson, som sitter i Trivabs 
styrelse. Hon driver tillsam
mans med maken Bosse 
Ulvanstorps  tunnbrödsba
geri, som ingår som ett be
söksmål i Ekomuseum Nedre 
Ätradalen. Ekomuseum ger 
sedan flera år tillbaka årli
gen ut en broschyr med alla 
besöksmål, och Marita tyck
te det kunde vara en god idé 
även för Trivselbygden.
 – Jag vet hur mycket det be
tytt för oss, säger hon.
 Styrelsen var med på idén.
 – Vi kände att det var ett 
behov som behövde fyllas. 
Turismen är en av de starkast 
växande näringarna,   säger 
Lena Ferm Hansson, som till
sammans med Marita repre
senterat styrelsen i kommit
tén för broschyren.
 
Trivabs ena   Trivsel bygds
utvecklare, Eva Johansson, 
som arbetar med  turism och 
landsbygdsutveckling, fick 
uppdraget att ta fram bro
schyren.
 – Vi har hjälpts åt att 
dammsuga ort för ort. Och 
jag har intervjuat alla byalag i 
Trivselbygden, där har jag fått 
många uppslag. Problemet 
var inte att fylla broschyren, 
utan att det finns så mycket 

man vill ha plats med, säger 
Eva Johansson.
 Ja, för Trivselbygden är en 
vacker bygd, rik på besöksmål 
av alla slag. 
 – Här finns en speciell natur 
som vi inte ser själva, eftersom 
vi är hemmablinda. Ett kupe
rat landskap med både löv 
och granskog, många sjöar 
och välskötta marker.
 
Att leta upp  bra ställen för 
mat, fika och övernattning var 
inte svårt.
 – Sedan gällde det att hitta 
sådant man kan göra när man 
inte äter eller sover – och det 
har vi lyckats med. Det finns 
hur mycket som helst på var
je ort!
 Sammanlagt blev det cirka 
55 besöksmål i broschyren, 
som är indelad i tre kategorier: 
”Mat och dryck”, ”Boende” och 
”Se och göra”, med ”Se och 
göra” som den absolut största.
 – Utöver det kommer vi att 
ha med tio kyrkor, elva bad
platser, fem lanthandlare och 
en bank! 

Fotografen Tommy  Lund
berg från Öxabäck anlitades 
för att ta bilder, och har varit 
ute  och fotograferat både un
der hösten, vintern och våren.
 – I broschyren kommer det 

mest att vara vårbilder, men 
tanken är att vi ska ha en bild
bank med bilder från olika 
årstider.
 Att välja ut några favoriter 
bland besöksmålen är svårt, 
tycker de, det finns så myck
et som är sevärt.
 – Men Gräne Gruva är en 
plats man måste besöka, det 
är en speciell atmosfär där. 
 Kommittén berättar att  de

ras arbete fått god  respons.
 – Vi har fått jättepositiva re
aktioner från både byalag och 
företag, det är riktigt roligt, 
säger Eva Johansson.

Broschyren har  bekos
tats av Trivab, samt med  bya
lagspengar från Svenljunga 
kommun. 
 – Vi har också sökt pengar 
från Leader Sjuhärad, om vi 

får dem kommer vi att gå vi
dare i digital form, säger Lena 
Ferm Hansson.
 – Då blir det en app där 
man ska kunna skräddarsy 
sin semester, och söka efter 
olika aktiviteter, säger Eva 
Johansson .
 Om man blir beviljade 
pengar kommer appen att 
kunna bli klar redan i år, i så 
fall startas ett projekt som 

kommer att pågå till och med 
november.
 I skrivande stund är man i 
slutfasen av arbetet med bro
schyren, releaseparty blir det 
på Klevs gästgiveri den 2 juni.
 – Det ska bli väldigt roligt, 
säger Lena Ferm Hansson. 
 – Trivab har ju blivit ett känt 
varumärke, och nu kan vi fylla 
det med turism också!

KATARINA JOHANSSON 

Tre kvinnor från Trivselbygdens tre olika kommuner har varit involverade i arbetet med broschyren: Marita Bengtsson, Älvsered 
(Falkenbergs kommun), Lena Ferm Hansson, Älekulla (Marks kommun) och Eva Johansson, Kalv (Svenljunga kommun).
  FOTO: KATARINA JOHANSSON

TRIVSELBYGDEN  Trivab,  Trivselbygdens 
Utvecklingsbolag, har tagit fram en turist-
broschyr för Trivselbygden. Arbetet star-
tade i höstas, och broschyren kommer att 
finnas klar lagom till turistsäsongen.

Trivselbygden får egen turistbroschyr
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Monicanders
dldldl

Vi har byggt ut butiken!
Nu har vi ett bredare sortiment och fl er färskvaror
Butiken är utbyggd med 125 m2, så nu har vi en butiksyta på hela 500 m2. 

Vi har också skaffat helt ny inredning med nya hyllor, frys och kylar.

Samma trevliga 
personal och 

dessutom några 

nya ansikten det 
senaste året.

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

ICA Nära 
Monicanders
Öxabäcksv. 7, MJÖBÄCK
0325-340 04

Vi är ombud för

Lotter
Apoteksvaror

MER FÄRSKVAROR 
Kött, pålägg, bröd, ost, 
frukt och grönt med mera

MER VAROR I FRYSDISKEN
Bredare sortiment med fl er varor
Lättare att hitta med logisk planering
Bredare gångar

Vi har också skaffat helt ny inredning med nya hyllor, frys och kylar.

med mera

www.ica.se/monicanders

Övre raden fr. v. Göran, Taina, Liselotte, Emmie. Nedre raden fr. v. Maria, Pernilla, Elin.
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