
Startade egen fritidsgård

Utsiktspunkten vid Klev i Mårdaklev bjuder på en mag nifi k 
vy över bygden. Nu är det lättare att ta sig upp till utsikten, 
tack vare den nya trappa som byggdes förra året. 
 Kjell Börjesson, t.h, tillsynsman för Klevs naturreservat, 
har stått för byggandet med hjälp av ortens bya lag och 
Bengt-Åke Carlsson, t.v. Läs på på sidan 24
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Bygger hus i Holsljunga
Matilda Litzell och Magnus Carlsson bygger sitt drömhus, med 
utsikt över Holsjön. Infl ytt är planerad till årsskiftet.
 Läs på på sidan 4

Fixar fi sket i Stockasjöarna

Utblick över 
Trivselbygden

Syskonen Ulrik, Daniella och Simon Zeybrandt startade till-
sammans med kompisen Linnéa Bengtsson en fritidsgård i 
Håcksvik. Läs på på sidan 17

Fiskeanläggningen i Stockasjöarna i Öxabäck låg nere under 
några år. Nu har Niklas och Ingela Lundell samt Sandra och 
Thomas Arna gård startat upp den igen. Läs på på sidan 32



Och visst är det på somma-
ren vår vackra Trivselbygd 
visar sig från sin allra bästa - 
 surrande och kliande – sida?! 
 Högklassiga  restauranger, 
spännande kulturarv, fantas-
tiska trädgårdar,  lummiga 
skogar, inbäddade bad-
platser, vita stränder, när-
producerad mat,  vindlande 
bergstrappor och vackra 
 utsikter, ja, a�  säga a�  vi talar 
om en döende bygd mi�  ute i 
ingenstans, är minst sagt fel! 

Livet på landet  är förvisso 
speciellt på många sä� , för 
trots allt det sköna fi nns en 
annan sida av myntet, medal-
jens omtalade baksida. 
  Ty likt det lilla Ida så klokt 

sjunger om, krävs en hel del 
arbete för a�  hålla ”hjulet 
snurrande” och våra bygder 
så levande som vi drömmer 
om a�  ha dem. Vi kan inte ta 
för givet a�  julgranen, mid-
sommarstången, eller ens 
bussen, kommer till byn om 
inte vi själva aktivt arbetar för 
det. Inte heller kommer tu-
risterna a�  vallfärda hit och 
själva förkovra sig i det vi öns-
kar visa upp för dem, såvida 
inte någon av oss medvetet 
leder dem hit. A�  bo och ver-
ka på små orter har alltså sina 
för- och nackdelar. 

Lyckligtvis är  det  dock inte 
bara hjulet som  ”snurrat” fl i-
tigt i våra småbyar på sena-

re år och vi ser nu frukten av 
det på våra överfulla försko-
lor och barn grupper. 
  ”A�  snurra” är för  övrigt 
e�  u� ryck en färgstark  äldre 
bygdeherre jag kom a�  dela 
många intressanta sam-
tal med, brukade skoja om. 
De� a är dock en historia för 
sig och mannen i fråga en 
idag saknad ortsbo. 
  Ty inte ens här i vår  vackra 
bygd kommer vi undan. 
Vissa av oss föds här och 
 några av oss kommer också 
a�  dö här, de� a är livets gilla 
gång, i Trivselbygden liksom 
i  jordens alla länder. 
  Framtiden här ser ändock 
hoppfull ut. Min sexåring låg 
häromdagen mycket kon-
centrerad på köksgolvet och 
skrev, med barnslig handstil, 
en hemlig lapp: ”Här mam-
ma, du glömmer väl inte?!” 
sade han och räckte mig si�  
verk. Texten löd:  ”Kåm ihåg 
a�  jag vil vara me i byalaget”.  
  Denna enkla mening för-
vissade mig om a�  alla de 

timmar som läggs ner utan 
a�  ge utslag på kontot, är väl 
investerad levnadstid. 

Kanske är de� a  första - 
och sista - gången Magnus 
Uggla och lilla Ida omnämns 
tillsammans, men här i byg-
den måste vi vara kreativa så 
jag hoppas komma undan 
med det. Medan Ida sjung-
er om sommaren, sjunger 
Uggla om valet, möjlighe-
ten, livet.  ”Ta plats min vän, 
världen är din! Nu fi nns det 
inga men, sä�  den i spinn. 
Snurra den du, hej, våga vinn, 
det är det nu, det är bara nu, 
Världen är din!” Inga berg är 
för höga, inga skolor för små 
a�  strida för och inga mid-
sommarstänger omöjliga 
a�  resa. Tillsammans skapar 
vi vår Trivselbygd. Låt oss nu 
gå ut och möta ännu en un-
derbar sommar i bygden vi 
älskar!

JENNY MAGNUSSON
Ansvarig utgivare
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TRIVSELBYGDENS BYALAG - KONTAKTPERSONER

De är kommunens förlängning ut i samhället och för invånarnas talan när det kommer till samhällsfrågor. Samtidigt anordnas evenemang för byborna och ofta samarbetar de olika 
 byalagen utanför byns gränser. 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
mardaklevsbyalag@gmail.com

ÖVERLIDA
Lina Efraimsson
070-337 46 83
linaefraimsson@hotmail.com

ÄLVSERED
Karin Karlsson
070-591 53 87
karin.torpalund.gussbo@netatonce.net
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 ”Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte 
nån sä� er fart…”. Få är nog de som missat 
lilla Idas hyllning till den svenska somma-
ren. Med rösten full av tilltro och med bara 
ben på grönskande ängar, framför hon en av 
vår tids kanske mest älskade sommarvisor.

– En bra bit av VästergötlandTRIVSELBYGDEN
Vi trivs och träff s i Trivselbygden!

Inga midsommarstänger 
är omöjliga att resa.

JENNY MAGNUSSON



 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 26/6!

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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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 26/6!
Njut av sol, bad, aktiviteter och god mat!

Öppet alla dagar från 26/6!
Njut av sol, bad, aktiviteter och god mat!

Öppet alla dagar från 26/6!
Njut av sol, bad, aktiviteter och god mat!

Öppet alla dagar från 26/6!
Njut av sol, bad, aktiviteter och god mat!

Öppet alla dagar från 26/6!
Njut av sol, bad, aktiviteter och god mat!

Öppet alla dagar från 26/6!
Njut av sol, bad, aktiviteter och god mat!

Öppet alla dagar från 26/6!

Smaka våra mumsiga, Smaka våra mumsiga, Smaka våra mumsiga, Smaka våra mumsiga, 
hembakta våffl or!hembakta våffl or!hembakta våffl or!hembakta våffl or!

Vår egen Vår egen 
Älgfärsbiff!

smörgåsar, pajer m.m.
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ända till de sena timmarna om
ni så önskar!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 Kom och testa vår 
fotbollsgolfbana som fungerar fotbollsgolfbana som fungerar fotbollsgolfbana som fungerar 
precis som minigolf. precis som minigolf. 

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

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

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

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

På gården � nns också stugor och rum.På gården � nns också stugor och rum.

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

Campa vid Campa vid sjön!sjön!

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

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

Ö. Frölunda

Kalv

Håcksvik

Skyarp Burseryd

PåarpÄlvsered

Ullared

Tranemo

Gislaved

Att göraAtt göra

Salong
Country WellnessSalong
Country WellnessSalong

Slappna av och njut av massage,

hudvård, nagelvård, hårvård och

make up behandlingar.



Vi kan hjälpa er med detta!

Holsljunga • 0325-330 20

Trappor - Räcken - Ledstänger

www.snickerispecial.se

0325-61 90 90 • www.svenbo.com

Upptäck möjligheterna
med Svenbo!

www.lenaskostochtraning.se
070 - 543 34 87

Smarta mål i livet

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!

Holsljunga 
Camping & Café
070-969 62 60
www.holsjungacamping.se

Holsljunga 

CAMPING & CAFÉ VID 
HOLSJUNGA BADSTRAND

tidningTRIVSELBYGDEN 20174 Holsljunga

Tomtgränsen ligger 200 meter från Holsjöns strand. Vid va� enkanten nedanför huset håller mest Kanadagässen till, men bara e�  
stenkast därifrån ligger sjöns 300 meter långa sandstrand.  FOTO: YLVA HIDENG

”Det är för Holsljunga 
som hjärtat klappar”

 Matildas föräldrahem lig-
ger bara 50 meter bort. E�  
vi�  hus som byggdes 1992 
syns på andra sidan åkern. 
Nu är det Matilda och hen-
nes familj som står för ny-
bygget. En dröm som går i 
uppfyllelse.
  – Det är för Holsljunga som 
hjärtat klappar, säger hon.

Historien tar sin  början år 
2013 när ekonomen Magnus 
från Sätila träff ade läraren 
Matilda från Holsljunga. De 
blir e�  par och fl y� ar så små-
ningom ihop i en lägenhet i 
Överlida.  
  De börjar drömma om a�  
bygga si�  eget hus. Den 31 
oktober förra året startade 
de bygget med a�  gräva. 
  De har få�  tag på en so-
lig tomt där den blå Holsjön 
syns gli� ra mellan träden 
200 meter bort. Tomten pas-
sade paret perfekt och blev 
till salu förra året.
  – Det var inte lä�  a�  få tag 
på mark a�  bygga på, vi le-
tade ungefär e�  år, säger 
Magnus.
  Det fi nns inte många hus 
till salu i Holsljunga, fl era 
letar efter en tomt a�  bygga 
på och andra har likt Matilda 
och Magnus bestämt sig för 
a�  bygga ny� .

Huset är e�   Arvidhus från 
husfabrikanten Arvidssons 
snickeri i närliggande  
Mjöbäck.
  – Det är en oerhörd ynnest 
a�  ha husföretaget nära, sä-
ger Magnus.
  A�  välja husmodell gick 
smidigt.
  – Vi träff ade en arkitekt 
och talade om hur vi ville ha 

husens rum och fönster pla-
cerade och husets storlek och 
den här husmodellen passa-
de, säger Matilda.

Paret har  valt  a�  gå sakta 
fram, känna in hur de vill ha 
det i lugn och ro. Utsidan ska 
vara färdigmålad och klar i 
mi� en eller slutet på maj och 
insidan påbörjas till hösten.
  – Tanken är a�  vi ska göra 
en hel del av snickerierna 
själva. Målning, kakel, klin-
ker, el och vvs lejer vi bort, 
säger Magnus.
  Kör det ihop sig fi nns hjälp 
a�  få.
  – Då har vi många kunni-
ga kompisar som kan pinna 
hit och hjälpa till, säger han.
  Infl y�  är planerad till års-
skiftet.
  – Men vi fl y� ar inte in för-
rän sista listen är ispikad, sä-
ger Magnus.
  A�  köpa e�  befi ntligt hus 
och renovera var inte e�  al-
ternativ för paret Litzell-
Carlsson.
  – Jag var med och totalre-
noverade e�  hus i Sätila. Vi 
höll på mer än e�  år. Aldrig 
mer renovera, säger Magnus.
  
Huset kommer a�   få 
namnet Stoms stuga. Det 
fanns en pig- och drängstu-
ga på platsen fram till bör-
jan av 1900-talet med sam-
ma namn.
  Matildas föräldrar i det 
vita huset e�  stycke bort är 
glada över den kommande 
fl y� en och a�  få barnbarnet 
Elis nära sig.
  – Nu funderar min syster  
på var i Holsljunga hon ska 
bo, säger Matilda.

YLVA HIDENG

HOLSLJUNGA  I kyrkbyn pågår e�  hus-
bygge. Det är Matilda Litzell och Magnus 
Carlsson som bygger e�  vi�  hus med sjö-
utsikt. Infl y� ning är planerad till årsskiftet, 
men redan i maj ska utsidan stå klar.

Matilda Litzell, Magnus Carlsson och sonen Elis i vagnen. De 
står utanför si�  blivande vardagsrum.

Aktuella med: Bygger nytt hus 
i Holsljunga.
Yrke: Matilda är lärare i 
Svenljunga och Magnus är 
ekonom i Skene.
Ålder: Matilda är 29 år och 
Magnus är 30 år.
Husentreprenör: ArvidHus i 
Mjöbäck.
Byggstart: 31 oktober 2016.
Inflyttning: Årsskiftet 2017/2018.

Det bästa med att bygga 
nytt: Få det precis som man 
vill och hela tiden jobbat 
framåt.
Det svåraste med att 
bygga nytt: Beslutsfattandet 
och att visualisera hur det 
kommer att bli.
Det bästa med Holsljunga:  
Lugnet och närhet till natur, 
släkt och vänner.

Matilda Litzell och 
Magnus Carlsson

Det var inte 
lätt att få tag 
på mark att 
bygga på.

MAGNUS CARLSSON



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!

Rätt bit i rätt tid!

0325-330 00 www.ovedateknik.se

PROVA FISKELYCKAN i Holsljunga FVO

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

Köp digitala � skekort på 
www.i� ske.se

PROVA FISKELYCKAN i Holsljunga FVO
 Köp ett fi skekort till hela området på 7 sjöar!

www.holsljunga-fvo.holsljunga.com
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HOLSLJUNGA  Nytt utegym finns på 
plats på Näset, Holsljungas fritids-
område.

 Runt Näset i Holsljunga har alldeles ny-
ligen två olika utegym placerats. Det ena 
med nästan fri sjöutsikt, bara en och an-
nan gran som konkurrerar om  sikten ner 
mot den blå Holsjön.
 – De sista två åren har vi fått pengar från 
kommunen för att bygga motionsredskap 
på Näset, säger Anders Bergsten, ordföran-
de i föreningen Holsljungahemmet som 
står bakom satsningen.
 
Sedan 1982 är  det föreningen  som byggt 
upp promenaden på Bredårsnäset med 

grus och bark samt utvecklat och skött om 
området.
  – Pengarna vi fick från kommunen räck-
te inte till allt så föreningen bidrog med 
10 000 kronor ur egen kassa i hälsans teck-
en, säger Anders Bergsten.
  Slingan runt sjön bjuder inte bara på 
utegym. Det finns också ett flertal rastplat-
ser med grillmöjligheter samt bänkar att 
slå sig ner på och njuta av lugnet och sjö-
utsikten.
  Motion blandat med rekreation alltså. 
Vill man avsluta med ett dopp i sjön går 
det alldeles utmärkt från den 300 meter 
långa sandstranden i direkt anslutning till 
motionsslingan.

YLVA HIDENG

Styrketräna och samtidigt kunna njuta av sjöutsikt är verklighet i Holsljunga. Utmed 
 motionsslingan vid Holsjön hittar besökarna två olika styrketräningsredskap.  FOTO: YLVA HIDENG

Utegym med sjöutsikt

Campingen 
har ny ägare

Monika Bjelton tog över Holsljunga camping i höstas. Bara ett stenkast bakom henne väntar 
 sandstranden tålmodigt på sommar, sol och badgäster.  FOTO: YLVA HIDENG

HOLSLJUNGA  Den nya cam-
pingägaren tillträdde i höstas. Nu 
har hon öppnat upp för säsongen.

– Jag har suktat efter ett café och att hyra 
ut stugor i 20 till 30 års tid. När campingen 
blev till salu passade det mig perfekt, säger 
den nya ägaren Monika Bjelton.
 Holsljunga camping ligger 
precis vid Holsjöns 300 meter 
långa sandstrand. Här erbjuds 
inte bara sol, bad och camping 
utan också fiske, båtuthyrning 
och ett café med kaffe, glass, 
kakor och smörgåsar.
 
Caféet vill den nya ägaren sat-
sa extra på och välkomnar så-
väl campinggäster som bybor, 
badgäster och turister.
 – Första året blir ett lära känna-år där 
jag lyssnar in vad som efterfrågas. Det blir 
inga större förändringar till att börja med, 
men framåt har jag lite funderingar på fler 
stugor och att renovera caféet och service-
huset. Jag hoppas också på idéer och för-
slag från gästerna. 

Campingen erbjuder 41 elplatser, tre stu-
gor och ett rum till gästerna. 
 Försäsongen är i full gång, campingen 
öppnade den 26 april och flera säsongs-
campare har kommit på plats.
 Från mitten av juni till mitten av augus-
ti är det högsäsong och campingen håller 
öppet varje dag.

 – Jag kommer att ha gan-
ska flexibla öppettider och 
anpassa lite efter vädret. Vid 
fint väder och många gäster 
håller jag öppet längre.
 Just vädret är en viktig fak-
tor för en camping.
 – Det går inte att komma 
ifrån att det hänger mycket 
på väder och vind hur många 
besökare som kommer, säger 

Monika.
 Hon funderar på olika sätt att locka 
grupper som till exempel fiskare eller 
cyklare.
 – Inget är bestämt ännu, men jag har 
många idéer och det finns möjlighet att 
utveckla.

YLVA HIDENG

Första året 
blir ett 

lära-känna-år
MONIKA BJELTON



Försäljning 
och  reparation 

av bilar.

Petterssons Bil AB
0325-340 19
0325-343 05 Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70
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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

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

Furulids snickeri & åkeri AB
Med känsla för kvalité

Pensionärer!
Välkomna 

som medlemmar 
i Högvads PRO.

Ring: Gun tel. 0325-330 32 
el. Evy tel. 0325-310 50
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ÄVENTYRENS SKOG. Det gäller a�  smyga tyst och inte ropa för mycket i skogen. Överallt kan det fi nnas mystiska väsen som är  svå-
ra a�  upptäcka med ögat. Noel Johansson och Angel Viktorsson har nyss hört gråvä� en prata under en rot.  FOTO: YLVA HIDENG

 Mjöbäcks skolas F-2 har utedag i skogen varje tisdag .
Mariann Andersson Norrman är ansvarig lärare för äventyren. Eleverna har 
just få�  e�  spännande brev som ska läsas för alla.

Älvor, häxor och gråvättar i skogen

 Stundtals skiner solen, sedan 
kommer en skur och blöter 
ner. Men för elever och lä-
rare på Mjöbäcks skola spe-
lar det ingen större roll. De 
är ute i ur och skur, varje tis-
dag, året om.
  Skogen bakom skolan är 
ingen vanlig skog, här fi nns 
älvor, häxor och gråvä� ar. 
Om man är riktigt tyst och 
ti� ar noga kanske man kan 
få se dem kika fram bakom 
en stubbe eller under en rot.
  – Det är så spännande, vi 
har hört gråvä� en prata, sä-
ger Angel Viktorsson.
  Noel Johansson har också 
hört den främmande rösten.
  – Jag tror ljudet kom från 
en rot i skogen, säger han.
  
Rösten har berä� at  a�  
den behöver hjälp med a�  
hi� a häxans ha�  som behövs 
till förtrollningen. Älvhäxan 
kan nämligen förtrolla en så 
a�  man blir förstenad. 
  – Vi har under alla år som 
skolan funnits, den bygg-
des 1994, använt oss av ut-
omhuspedagogik, säger lä-
rare Mariann Andersson 
Norrman, som är ansvarig för 
planering och genomföran-
de av temat.
  För elva år sedan gjorde de 

e�  projekt som de kallade i 
Linnés fotspår. Det blev upp-
märksammat av Nationellt 
resurscentrum för biologi 
och bioteknik vid Uppsala 
universitet.
  – Det blev början till det ar-
betssä�   med teman som vi 
sedan utvecklat genom åren.
  Varje år, precis  efter skol-
avslutningen, samlas lärar-
na och spånar på komman-
de läsårs tema. 
  – Eleverna medverkar ock-
så till val av tema. Och de ger 
förslag på vilka områden 
inom temat som de vill ar-
beta med. 
 
Årets tema heter  Även-
tyrens skog. Totalt är de  35 
elever från förskoleklass upp 
till årskurs två på Mjöbäcks 
skola och alla elever och pe-
dagoger deltar.
  – Vid e�  fl ertal tillfällen 
under läsåret får eleverna 
meddelande med uppdrag. 
Då händer ibland oväntade 
saker, det kan vara e�  brev 
från någon varelse som be-
höver hjälp, det kanske är en 
drakunge som behöver kär-
lek och omtanke för a�  kun-
na växa, eller en ond häxa 
som vill bli snäll.

YLVA HIDENG

MJÖBÄCK  I elva år har Mjöbäcks skola 
haft sina årliga teman. Skolan ligger 
granne med naturen och varje tisdag 
förmiddag har de utomhuslektioner.

Vi har hört grå-
vätten prata.

ANGEL VIKTORSSON

www.claessonengineering.com



Er bästa investering

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 och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se. 

ENERGIEFFEKTIVA HUS

Villor & Fritidshus  · Tel 0325-186 20

-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 perma-
nentboende 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 | 2013-09-19Tradition 78

Modell: första Näset

Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck  Tel: 0325-18616 Öppettider: Mån-Tors 7-18,  Fred 7-16,  Lörd 9-12Mån-Tors 7-18,  Fred 7-16,  Lörd 9-12Mån-Tors 7-18,  Fred 7-16,  Lörd 9-12

BenganKöp 
trallen hos oss!

Det känns 
tryckt!

VästkustStugan Byggvaror en byggvaruhandel för alla!

Vi erbjuder ett stort sortiment inom bygg! Vitvaror, badrumsmöbler, Marbodalkök, 
fönster, dörrar, skjutpartier, skivmaterial, virke, tryckt trall, kakel/klinkers, Lasol 
fasadfärg, Falu rödfärg, isolering, spik & infästningar, verktyg, elhandverktyg, kap- 
& gersågar, med mera.  Med kvalité och priser som tål att jämföras!



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 2.099.000 kr

Nyckelfärdigt 2.199.000 kr

Nyckelfärdigt 2.199.000 kr

1.0

1.5

2.0

Pris gäller t.o.m. 2017-08-31
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 – Trenden bara ökar och 
ökar. Det handlar nog 
både om miljötänk och att 
man vill spara pengar, sä
ger Stephan Hentzler. 
  Mjöbäcksföretaget 2 
Electrify AB är ett elföretag 
som jobbar med installa
tion och montering av sol
celler. Det drivs av Stephan 
Hentzler och Fredrik Ung. 
Förutom dem finns sju 
anställda som alla sysslar 
med olika typer av elinstal
lationer.
  – Solcellerna började vi 
med för ungefär tre år se
dan.
  
Stephan Hentzler  är  
född och uppvuxen i Öst
tyskland. Till Sverige och 
Öxabäck kom han för elva 
år sedan. Först för sitt fri
tidshus men sedan flytta
de han permanent.
  – Jag undrar varför jag 
inte flyttat hit tidigare, sä
ger han.
  I Tyskland har de haft 
solpaneler i flera år, i 
Sverige blev det populärt 
ganska nyligen.
  – Vi har hunnit instal
lera sex anläggningar hit
tills i år. Den senaste hos 
Arvidhus i Mjöbäck för att 
täcka en stor del av loka
lens belysning och ladd

ning av gaffeltruckar. 
Trenden med solceller sti
ger även inom industrin.
  På årsbasis brukar det 
bli 1520 anläggningar.
  – Men det toppar vi i år 
eftersom efterfrågan ökat.
  Monteringen börjar de 
med så fort det blir torrt 
och isfritt ute. 
  – Vi behöver inte mon
tera året om eftersom vi 
utför många andra sor
ters elarbeten i företaget 
också.  
  Solpanelerna finns i oli
ka utföranden, så att de 
ska smälta in så bra som 
möjligt.
  Det kostar ungefär 20 000 
kronor per kW för anlägg
ning och installation. Men 
en anläggning betalar sig 
inom 815 år, säger Stephan.
  – Det är svårt att veta vad 
en kW är. Vi brukar säga att 
en kWh (kilowatt per tim
ma) motsvarar ungefär en 
krona. Ger anläggningen 80 
kWh på ett dygn så sparar 
man drygt 80 kronor jäm
fört med att köpa elen.
  Han har fått bra träning på 
svaret. Många frågar vad det 
kostar först och sedan när an
läggningen betalar sig.

För att få   ut maximal ef
fekt av sina solceller är det 

bra om taket har en lutning 
på ungefär 2050 grader och 
inga föremål som träd eller 
byggnader som skuggar. 
Det bästa läget är syd men 
det går även bra att montera 
mot öst eller väst. Panelerna 
går att sätta på såväl villor, 
som fritidshus och ladugår
dar. Somrar med mycket sol 
ger bra elproduktion men 
också milda vintrar med lite 
snö. Det går att lagra över
skottsenergin i lagringsbat
terier och använda egenpro
ducerad el när solen inte ger 
tillräckligt. 
  Det finns solcellsbidrag 
att söka för hela investering
en och Rotavdrag för arbe
tet. Också för batterilag
ringsenheter finns bidrag.
  – Men det är ungefär ett 
års väntetid på att bli bevil
jad bidrag. Det är många 
som söker och få handläg
gare.
  Det har pratats om att 
beskatta solenergi men det 
tror inte Stephan på.
  – Tyskarna har försökt läg
ga skatt i flera år men inte 
lyckats för att solceller är 
miljövänliga. Jag tror inte 
att det kommer att bli nå
gon skatt här heller. Inte än 
på 1520 år i alla fall.

YLVA HIDENG

MJÖBÄCK  På fastigheter blir det allt vanligare att vi i Sverige 
sätter solpaneler. Förnyelsebar energi som solceller ligger i  
tiden. Och årstiden vi har framför oss ger bra elproduktion.

Solklart med solpaneler

Stephan Hentzler i företagets lokaler i Mjöbäck. Varje solpanel väger ungefär 18 kilo. På en enda panel 
finns det energi till att belysa 50 LED-lampor eller tio glödlampor.  FOTO: YLVA HIDENG

Om man skulle täcka 
75 procent av Öland 

med solceller skulle elen 
räcka till hela Sverige.

STEPHAN HENTZLER



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

0325-340 07 · 0708-34 16 31

Är din hjälp i vardagen!
Vi erbjuder hushållsnära tjänster.

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

Välkommen! • Mjöbäcks  hembygdsförening

Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck
Onsdag 5, 12, 19 och 26 juli kl. 18-20
Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.
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MJÖBÄCK  Kommunen 
har köpt till mark  
för att kunna göra  
ett större industri- 
område i Mjöbäck. 
Marken ligger utmed 
vägen för att synas bra.

 – Det ska vara som ett skylt-
fönster mot vägen, säger 
Tommy Stensson, trivsel-
bygdsutvecklare på Trivab.
 För ett och ett halvt år se-
dan tog han initiativ till en 
inventering av mark i hela 
Trivselbygden.

  – Vad gäller Svenljunga 
kommun fick vi en bra kon-
takt i Ulrika Nilsson som ar-
betar med planläggning av 
industriområden och tom-
ter, säger Tommy Stensson.
  Hon hjälpte till med in-
venteringen och tankar 
runt att marknadsföra och 
förbättra industrimarken i 
Mjöbäck tog form. Det var 
viktigt att marken låg med 
bra tillgänglighet nära vä-
gen.
  – Kommunen hade en 
möjlighet att byta mark 

med pastoratet. De fick 
mark i Håcksvik och kom-
munen utmed väg 154 i 
Mjöbäck. 
 Marken på båda sidor om 
vägen, strax efter Mjöbäck, 
tilhör nu Svenljunga kom-
mun. Det som återstår är att 
marknadsföra området och 
få någon som vill bygga.
  – Nästa steg blir att Trivab 
samverkar med kommu-
nens  näringslivsstrateg 
Fredrik Dahl för hur vi skall 
marknadsföra området. Det 
kommer att ske under vå-

ren, säger Tommy Stensson.
  Exakt hur marknadsfö-
ringen skall läggas upp är 
inte klart ännu. Inte heller 
när marken kommer att be-
byggas.
  – Det är alltid svårt att sät-
ta en tidsram för när etable-
ringar kan bli klara. Det är 
flera faktorer som påverkar 
men vi kommer att arbeta 
mer aktivt än tidigare för att 
få till etableringar.

YLVA HIDENG

Idag är det bara ett kalhygge på platsen men tanken är att marken ska bebyggas, på båda sidor om väg 154.   FOTO: YLVA HIDENG

Nytt skyltfönster i Mjöbäck

Söderbergs åkeri
Mjöbäck

Krister • 070-379 48 37
Christoffer • 070-380 48 37



AH#022 THOMAS SANDELL  
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 – Det gäller byggprogrammet och blir 
ett samarbete med Marks gymnasiesko-
la, säger Tommy Stensson, trivselbygds-
utvecklare på Trivab. 
  Det började med att han kontak-
tade biträdande rektor på Marks 
Gymnasium, Jonas Andersson, och fö-
reslog att byggprogrammet skulle läg-
gas i Mjöbäck.
  – Enligt en tysk modell med mycket 
lektionstid hos företag och mindre tid 
i skolan. Detta sätt att utbilda är rela-
tivt nytt i Sverige men det är lite på upp-
start på några andra platser också, säger 
Tommy Stensson.
  
Till hösten kör  de igång på prov, fast 
första året bara med tredjeårs lärling-
ar. Det är först höstterminen 2018 som 
utbildningen är tänkt att dra igång på 
riktigt.
  – Det är en bred utbildning som mö-
ter den kompetens som lokala företag 
efterfrågar. Det blir som en kompetens-
försörjning till företagen i bygden, säger 
Tommy Stensson.
  De lokala företagen  kommer att stäl-
la upp med lärlingsplatser. Att hitta in-
tresserade företag har inte varit några 
svårigheter, många har visat intresse.
  Elever och lärare kommer att till-

bringa större delen av tiden på företaget 
och eleven har även en handledare där.  
  De teoretiska lektionerna må vara få 
men några kommer det att bli, som ska 
förläggas till Mjöbäcksgården som hål-
ler med lektionssal. 
  – Fördelarna med denna utbildning 
är många, bland annat så har företagen 
stora möjligheter att påverka innehåll-
et i utbildningen för att de skall få bra 
framtida kompetens.
  
Eleverna ska kunna  välja till oli-
ka kurser som till exempel cad, speci-
alsnickeri, byggnadssnickare eller det 
som var och en är intresserad av.
  – Vi har flera byggföretag med olika 
inriktning. Detta ger eleverna möjlighet 
att välja inriktning och även val av kur-
ser i utbildningen för att täcka de behov 
som finns hos företagen.
  De ska också försöka få till så att elev-
erna får lärlingslön under utbildningen. 
  – Tanken är att utbildningen sedan 
ska leda till jobb. Både företagen och 
eleverna har tre år på sig att hitta var-
andra, säger Tommy Stensson.
  Den första kullen elever kommer bli 
ungefär fem stycken men antalet för-
väntas öka redan kommande år.

YLVA HIDENG

MJÖBÄCK  Till hösten kommer en gymnasieutbildning 
att provas i Mjöbäck. Det är efter en tysk modell som 
går ut på mycket tid hos företag och mindre tid i tradi-
tionell skolbänk.

Tysk modell ger Mjöbäck 
gymnasieutbildning

På Mjöbäcksgården mitt i samhället kommer de teoretiska 
 lektionerna att hållas.  FOTO: YLVA HIDENG

”Tanken är att 
utbildningen 

sedan ska leda 
till jobb.”
TOMMY STENSSON

Tommy Stensson är trivselbygds
utvecklare och delaktig i den gym
nasieutbildning som kommer att 
förläggas till Mjöbäck i höst. 
  ARKIVFOTO: KATARINA JOHANSSON



Stressgrading

Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

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

Kinnavägen 2, Älvsered, 311 63
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 25/6-20/8

Sön-Tor 12–21
Fre-Lör 12–23

BAKNING - KONFERENS - BED & BREAKFAST - KAFFESTUGA
Välkommen till Ulvanstorp

Ka� estugan håller öppet:
– Ekomuseets dag 6/8 kl. 12-17
– Surströmmingspremiären 20/8 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 
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JOBBAR FÖR BYN. Lars Olof Nilsson från vägföreningen, (t.h.)  här med sonen Jakob, och  Torgny Karlsson från 
byalaget (t.v.) gläds åt hur miljön i byn förskönats, bland annat genom a�  det gallrats runt sjön. – Älvsered är inte 
störst, men bäst och vackrast, säger Lars Olof Nilsson.  FOTO:KATARINA JOHANSSON

Jakob Nilsson provar den nya gung-
ställningen som sa� s upp på lekplat-
sen på Rydsvägen.

Bygdegården är nymålad, genom ideellt arbete av bygdegårdsföreningen.

På rundturen genom byn träff ar vi 
Göran Bengtsson, som tillsammans 
med sin kusin rustat upp det gamla 
bussgaraget.

Siktar på att bli Hallands 
vackraste by

Har man besökt Älvsered 
på sistone har man kunnat 
se a�  det hänt mycket i byn. 
Aff ären har startas upp igen, 
och få�  en ansiktslyftning.
Kyrkan har asfalterat en tidi-
gare grusgång.  Anrika Villa 
Manhem har rustats upp 
av de nya ägarna, företaget 
Andersson & Ljungblad.  
 Och dessutom har ideella 
krafter,  i regi av vägförening-

en och byalaget,  gjort mycket 
arbete runt om i byn. 
 Trivselbygdens Tidning 
fi ck följa med  Torgny 
Karlsson från byalaget och  
Lars Olof Nilsson från väg-
föreningen på en tur runt i 
Älvsered.  Första stoppet blir 
vid Horsasjön, som ligger 
som en pärla mi�  i byn. Här 
har frivilligarbetare tillsam-
mans med en entreprenör 

gjort e�  stort arbete.
 – De har gallrat hela vägen 
runt sjön och gjort snyggt. 
Det var väldigt förbuskat 
och tråkigt här innan, säger 
Torgny. 

Färden går vidare  mot 
Ryd, där man hi� ar en av 
Älvsereds tre lekplatser. Här 
har det kommit upp två nya 
lekredskap och en ny gunga. 
 – Vägföreningen har hand 
om lekplatserna, och söker 
pengar för upprustning. Vi 
gör i ordning en i taget, sä-
ger Lars Olof. 
 Lars Olofs son, Jakob, stäl-
ler upp och provar lekredska-

pen för fotografens skull, och 
ger godkänt till både gung-
ställning, karusell och � äder-
gunga.

Nästa stopp är  vid den 
nymålade bygdegården.
 – Det är bygdegårdsfören-
ingen som målat den, och det 
är också helt ideellt arbete.
 På återvinningscentra-
len har det röjts upp och 
belysning är på gång. Det 
har också blivit en bä� re 
och  större parkering  vid 
Centrumvägen, något som 
varit en hjärtefråga för Lars 
Olof. 
 Vid Centrumvägen lig-

ger också  det tidigare buss-
garaget. Där träff ar vi gara-
gets ägare Göran Bengtsson, 
som, förutom a�  vara en av 
frivilligarbetarna, även har 
gjort en privat insats för för-
sköningen av byn. Garaget 
är nymålat, och har få�  nya 
portar samt e�  fi karum och 
en toale� .
 – Jag och min kusin har ga-
raget ihop, vi grejar lite med 
bilar här. Vi hade lite tid a�  
lägga, och det är roligt om 
det blir fi nt, berä� ar Göran.

När rundturen är  slut 
berä� ar Torgny och Lars 
Olof a�  det fi nns fl er pla-

ner för försköning av byn. 
Föreningarna söker alla bi-
drag de kan från kommunen, 
och får de inga bidrag löser 
de det nog ändå, säger de. 

Tar projekten slut  någon 
gång?
 – Nej, det fi nns nya projekt 
hela tiden, annars är det nå-
got som är fel, säger Lars Olof.
 Och det gäller a�  hålla i, 
så det som fi xats inte förfal-
ler igen.
 – Det är mycket jobb, men 
det är bara när det inte sköts 
som det märks, säger Torgny.

KATARINA JOHANSSON

ÄLVSERED  I Älvsered jobbar  ideella 
 krafter med en försköning av byn. – Vi 
kommer a�  bli Hallands vackraste by, 
 säger Lars Olof Nilsson, som är en av alla 
engagerade Älvseredsbor.

Frivilligarbetare: Göran 
Bengtsson, Eddie Carlsson, 
Hans-Olof Eriksson, Gert 
Karlsson och Kent Olsson. 
Gruppen har bland annat  gallrat 
runt sjön tillsammans med 
 entreprenören  Klas Nilsson, 
som även han ställt upp ideellt.
Badplatsen Nabben: Sköts av 
Jan-Åke Andersson.

Det finns 
nya projekt 
hela tiden.
LARS OLOF NILSSON

Engagerade

 Högvadskanot
Hyr kanot och paddla

 i mysig liten å!
I Älvsered 1,5 mil 
norr om Ullared

Lars Andersson 070-660 14 84 www.hogvadskanot.se • 
hogvadskanot@gmail.com • Parkering mitt i mot Ödegärdsvägen 2 i Älvsered

HYR RODDBÅT! 
FISKA HELT GRATIS! 



Salongen för hela familjen. 
Välkommen in!

Hår & SåntÖppettider:Tis & Tors 10-18 • Ons 13-20 • Fre 9-13
Hotellv. 4c, Älvsered • 0325-316 16/072-702 14 21 Jeanette Erlandsson

Följ mig på facebook!

Upplev Ätradalen med sina 84 besöksmål  
samt 12 cykelslingor. Ge dig ut i

vår vackra byggd och upptäck allt det
intressanta som Ekomuseets miljöer  

har att erbjuda!

Broschyrer kan du finna på 
besöksmålen och Turistbyråerna.

En mångfald av 
spännande besöksmål 

i Ätradalen

Ekomuseets marknad på Larsagården 
i Vessigebro 5 augusti 12–17. 

Ekomuseets dag 6 augusti 12–17.

prototyptillverkning   problemlösning 
www.billsmekaniska.se, 0706-346150

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!
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#TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV  
VÄSTERGÖTLAND

Kanotturen startar i Älvsered, och slutar i södra änden av Hackarpssjön . Det tar cirka tre timmar att paddla fram och tillbaka.
  FOTO: LARS ANDERSSON

Avkoppling och naturupplevelser

– Jag tror man ser värdet i 
naturen mer och mer, säger 
han.
 Lars driver sedan fem 
år tillbaka Högvads Kanot 
& Fiskeäventyr i Älvsered. 
Kanotuthyrningen är en bi
syssla, till vardags jobbar Lars 
på Gekås i Ullared. Tidigare 
drev han och hans familj ki
osk i Fegen, och det är däri
från idén till företaget kom.

 – I Fegen hade vi 50 kanot
er, och när  vi slutade där ha
de vi några kvar. Då kom tan
ken att göra något här. 
 Lars köpte till några kanot
er, och har nu tio styck
en, plus två kajaker och tre 
roddbåtar. Turen startar i 
Älvsered, där kanoterna finns 
i Högvadsån intill Älvsered 
Lantmän, och slutar i södra 
änden av Hackarpsjön.

 –  Sedan vill jag gärna ha 
tillbaka kanoterna hit, men 
jag kan också hämta dem om 
man vill det. 
 Med roddbåtarna kan man 
ta sig längre ut i sjösystemet, 
till dem hyr Lars även ut el
motorer.

Närheten till vatten  är 
viktig för Lars. 
 – Jag köpte hus i Mårdaklev, 
mycket för läget, vid den 
gamla golfbanan med dam
marna, och med utsikt mot  
Ätran.
 Han har även en husvagn 
uppställd i Älvsered, på en 
höjd med en fantastisk sjö
utsikt. Här tillbringar han 
en del av sommaren, för att 
komma nära kanotuthyr

ningen. 
 – Jag sköter mycket från 
telefonen, men jag vill gärna 
träffa dem som hyr.

Det finns möjlighet  till 
fina naturupplevelser längs 
turen, berättar Lars.
 – Det är många som skri
ver om sina upplevelser i min 
gästbok. Bland annat berät
tade någon att de sett en orm 
som tagit en mört i vassen, 
och någon hade sett en älg 
stå och beta vid strandkan
ten när de kom runt en krök. 
 Det Lars själv minns bäst är 
dock en mer dramatisk his
toria.
 – Det var en familj med 
barn och en hund som skul
le ut och fiska. Då hoppade 

hunden upp och fick draget 
i munnen, så den turen sluta
de hos veterinären.
 En annan historia är den 
om grabbgäng
et som skulle 
ut på kanottur. 
När Lars kom 
ner för att träffa 
dem vid kanot
erna fick han se 
deras packning 
i bilens baga
geutrymme. 
 – Jag är ju van 
vid att man har 
vildmarksgre
jer med sig,  men där var det 
20 flak öl!
 Det ska poängteras att 
grabbgänget skötte sig fint 
på sin kanotfärd, liksom de 

allra flesta av Lars kunder.
 – Jag har  i alla fall inte hört 
några klagomål, säger han.
 Hans kunder är främst 

barnfamil
jer, mest är det 
svenskar och 
danskar. 
 – Många 
kom binerar 
dett a med ett 
besök på Gekås. 
Högsäsongen 
är under juli 
och augusti, 
när folk är le

diga, men det kommer även 
många på helgerna under 
hösten, om det är fint väder.

KATARINA JOHANSSON 

ÄLVSERED  Att paddla kanot har blivit ett 
alltmer populärt sätt att spendera några se-
mesterdagar eller en ledig helg. Avkoppling, 
fiske och fina naturupplevelser är det som 
lockar, tror Lars Andersson, som driver 
 kanotuthyrning i Älvsered. 

Lars Andersson driver Högvads Kanot & Fiskeäventyr.
  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Någon hade 
sett en orm 
ta en mört 
i vassen.

LARS ANDERSSON
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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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Gödning 25 kg

239:-

Välkommen! Telefon 0325–311 08
Öppet: Måndag–fredag 7.30–17.30

lördag 9.00–13.00

Stor sortering 
för hus och hem!

5 4F
Ö
R

BÄST PÅ 

JORDEN

Vi bjuder på den 

billigaste
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ÄLVSERED  Route 154 Motell 
och Restaurang ligger i 
Älvsered, tolv minuter från 
riksbekanta shoppingmeckat 
Ullared, och drivs av Urban 
Jagestrand.

Du har ägt fastigheten även  
tidigare?
 – Ja, i sex sju år. Tillsammans med 
mina bröder har jag ett logistikfö
retag och tanken var att vi skulle ha 
företaget på andra våningen och 
de som hade varuhuset och restau
rangen skulle vara kvar som hyres
gäster.

Men så blev det inte?
 – Nej, de gav båda upp sina verk
samheter och när Migrationsverket 
hörde av sig om att de behövde rum 
för asylsökande, bestämde vi oss för 
att inreda tolv rum. Med tanke på 
framtiden gjorde vi dem med rik
tig hotellstandard. Sedan hörde vi 
inget mera från Migrationsverket 
och bestämde oss för att starta det 
egna hotellet tidigare än planerat.

Vad har ni för stil på hotellet?
 – Vi har rymliga och jättefina 
rum och kör lite amerikansk stil. 
Jag har varit en hel del i USA och 
det är också därför vi kallar vårt 
ställe för motell. Det ligger utmed 
en stor väg, med stor parkering. Jag 
håller också på en del med gamla 
bilar och i varuhuset har vi ett nos
talgivaruhus med entusiastpry
lar, som både våra gäster och an
dra kunder tycker är kul att besöka.

Du har också hand om  
restaurangdelen?
 – Ja, den har varit igång som 
lunchrestaurang ända sedan den 
förre ägaren slutade, men jag har 
väl varit lite dålig på att marknads
föra den. Men vi har naturligtvis 
frukostservering för våra nattgäs
ter och nu under våren arbetar vi 
även fram en kvällsmeny. 

Hur har det gått så här långt?
 – Det har varit jättelyckat. Så 
snart vi bestämde oss för att lägga 
ut vårt motell på nätet, så kom gäs
terna. Nu arbetar vi vidare på kon
ceptet att vara en hotellanläggning 
med mycket att erbjuda.

ANN-LOUISE KJELLNER

Urban Jagestrand, som vid årsskiftet 
öppnade Route 154 motell i Älvsered. 
  ARKIVFOTO: KATARINA JOHANSSON

frågor till 
Urban Jagestrand5

ÄLVSERED  Längs den gamla 
dansk-svenska  gränsen går 
Vandringsleden  Öst danmark. 
En led där man kan se många 
historiska minnesmärken 
och uppleva ett omväxlan-
de  landskap. 

Vandringsleden börjar vid Hätte
sten i Ålarp, mellan Älvsered och 
Lia, och  slutar vid Ulvanstorps 
Tunnbrödsbageri, mellan Älvsered 
och Älekulla. Här gick en gång 
gränsen mellan Sverige och 
Danmark, och här har många slag 
utspelat sig under krigen mellan 
de båda tidigare antagonisterna. 
 Längs leden finns många histo
riska platser, som en kyrkogård 

från 1300talet, Ulvanstorps gam
la odlingsmarker, samt gränsste
nen Danabäcks sten, med en nära 
tusenårig historia.  35 skyltar finns 
uppsatta för att informera om his
toriska händelser vid leden. Det 
finns även fyra geocachar gömda 
utmed leden.
 
Vandringsleden skapades  i 
projektform, i Projekt Östdanmark, 
och stod klar 2012. Numer sköts le
den av Älvsereds byalag.
 Varje år ordnar byalaget Ledens 
dag, med en guidad historisk vand
ring längs en del av leden. Årets 
vandring arrangeras den 3 sep
tember.

KATARINA JOHANSSON 

Vandraren får uppleva en  varierande natur längs leden, med storskog, beteshagar, bäckar, sjöar och mossar.
  FOTO: PRIVAT

Vandra på historisk mark

Det finns två sträckningar, den ena 
 cirka 17 kilometer lång, den andra 
cirka 9 kilometer. Båda är  uppmärkta 
med stolpar. 



Vi utför det 
mesta inom 

entreprenadjobb
Vi ombesörjer även asfaltering

Tel: 0325-320 62 / www.overlidagrus.com

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!
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#TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV VÄSTERGÖTLAND

NYTT VAR DET HÄR. I förgrunden Noel Efraimsson Sörbom och Kevin Sandin på den nya lekplatsen. Lördagen, den 13 maj, var det 
invigning med massor av lek och byalaget bjöd alla leksugna på fika.  FOTO: YLVA HIDENG

Nemi Efraimsson Sörbom och mamma Lina Efraimsson gungar.

Emilia Sandin tycker om att åka rutschkana.

Nya lekplatsen går hem hos barnen

 Den upprustade lekplatsen i 
Överlida står klar. Den ligger 
lugnt belägen mellan hu-
sen på Ringvägen. Fåglarna 
kvittrar, vårsolen skiner och 
barnens glada skratt är som 

musik för öronen.
  – Det fanns en gammal 
lekplats här tidigare. När 
kommunen lade in förnyad 
lekplats i sin budget fick vi 
möjlighet att utveckla den 

här. Vi tyckte det var bäst att 
rusta upp den som fanns is-
tället för att anlägga en helt 
ny, säger Lina Efraimsson 
från Överlida byalag.
  Hon är på lekplatsen till-
sammans med sina tre barn, 
och gungar tvilling med sin 
dotter Nemi Efraimsson 
Sörbom. Det är svårt att 
gunga i takt. På klätterställ-
ningen åker Emilia Sandin 
rutschkana.

  – Den här tycker jag är ro-
lig att åka, säger hon. 
  Emilia och storebror 
Kevin Sandin bor bara 50 
meter bort.
  – Det är mycket roligare 
här nu än innan, då fanns 
här typ ingenting, säger 
Kevin.

Sandlådan och en  av 
klätterställningarna är kvar 
från den gamla lekplatsen, 

resten är nytt. Byalaget har 
fått mycket för pengarna 
som Svenljunga kommun 
har  sponsrat med.
  – Det är den enda lekplat-
sen i Överlida som alltid är 
öppen för allmänheten, sä-
ger Lina Efraimsson.
  De andra två som finns på 
orten ligger vid skolan och 
vid Överlida camping. 
  – Vi har tidigare haft 
många lekplatser i Överlida 

som en efter en tyvärr lagts 
ner när de blivit slitna. 
Därför ville vi nu ordna en 
ny lekplats för alla våra barn 
i byn, säger Lina Efraimsson.
  Grannarna till lekplatsen 
säger att det är många barn 
som är där och leker.
  – Tornet med rutschka-
norna är mest populärt hit-
tills och har redan blivit en 
favorit.

YLVA HIDENG

ÖVERLIDA  Den gamla lekplatsen på 
Ringvägen är upprustad, byalaget har  
beviljats pengar från kommunen. Den  
har redan blivit en favorit bland barnen.



Ring om du önskar ytterligare upplysning!

Hallångsvägen 1, Överlida  •  info@overlidael.se  •  0325-321 35/070-860 34 31  •  www.overlidael.se

EL  |  TELE  |  DATA  |  SERVICE  |  FIBERBLÅSNING  |  FIBERSVETSNING

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
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ALLT INOM 
BRANSCHEN!

Överlida Byggtjänst
070-860 34 80

Ulf Aronssons 
Bygg AB

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

JPJ BYGGJPJ BYGG
Jan 0735 - 00 88 73 • Per 0709 - 78 17 03

www.jpjbygg.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! 

KAMINER & SMIDE

ADRESS: Skenevägen 4, 512 60 Överlida
TELEFON: 0346-31011, 0739-839355, www.karles.se

Blommor & Presenter
Öppet: mån 15-17.30 • tis-fre 10 - 17.30 • lör 10 - 13 • sön stängt

Sommarstängt från 3/7 • Öppnar igen 11/8

Vi fi nns på facebook och instagram.

Öppet: mån 15-17.30 • tis-fre 10 - 17.30 • lör 10 - 13 • sön stängt

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

Mirjam Johansson och Berit Johansson står bakom sommarutställningen på Överlida Industri- 
och hantverksmuseum. Årets tema är ”Väskor från förra seklet”.  FOTO:KATARINA JOHANSSON

Visar väskor 
från förr

Nu kan man 
gunga på Näset
ÖVERLIDA  Badplatsen Näset, vid sjön Nedre 
Hallången, är en viktig plats i Överlida. 
  – Näset är vår kommunala badplats. Där 
har Överlida byalag sponsrat med gungor så 
barnen kan ha mer att göra på platsen, säger 
Lina Efraimsson från byalaget. 
  Det är kommunen som står som ansvarig 
för gungorna som varit på plats sedan ok-
tober.
  – Det rör sig många människor i det här 
området och det är bra att barnen har mer 
att göra på platsen som också är en badplats. 

FOTO: YLVA HIDENG

ÖVERLIDA  Sommarens 
utställning på Överlida 
Industri- och hantverks-
museum heter ”Väskor 
från förra seklet”. 

 Det här är åttonde året 
Överlida hembygdsfören-
ing ordnar en sommarut-
ställning på museet. Varje 
år har ett eget tema, denna 
gång är det väskor. Bakom ut-
ställningen står föreningens 
ordförande och sekreterare, 
Mirjam Johansson och Berit 
Johansson.
  – Det är inte för att jag själv 
har många väskor att visa upp 
som vi valt årets tema, konsta-
terar Mirjam Johansson, när 
Trivselbygdens reporter ber 
arrangörerna att ta med väs-
kor till fotograferingen.  
 Men en söt svart handväs-
ka lyckades Mirjam i alla fall 
leta upp, medan Berit kom-
mer med en liten koffertlik-
nande brun väska i något äld-
re modell.

 – Det är en väska jag hade 
när jag var barn. Det finns ett 
kort på när jag står och håller 
den hemma i trädgården, det 
kan ha varit runt 1949-50, be-
rättar hon.

Fler sådana  historier hopp-
as Berit och Mirjam ska med-
följa de väskor som lämnas in 
till museet. För det är inte bara 
föremålen i sig utan även his-
torierna bakom dem som fas-
cinerar, något de båda brukar 
ta fasta på vid temautställ-
ningarna. 
 Nu har de skickat ut ett upp-
rop till alla Överlidabor om att 
få låna väskor till utställning-
en. Inlämnandet sker den 22 
maj. Och är det någon från nå-
gon annan ort som vill låna ut 
en väska över sommaren är de 
välkomna, säger Mirjam.
 – Det kan var allt från port-
monnäer till resväskor. Vi har 
satt rubriken ”Väskor från för-
ra seklet”, så de behöver ju fak-
tiskt inte vara så gamla. 

 Utställningen har  vernissa-
ge den 7 juni, och är sedan öp-
pen alla söndagseftermidda-
gar från 11 juni till 20 augusti.  
 – Det går även att ringa och 
boka en tid om man inte kan 
komma när vi har öppet. 
 Utställningssommaren av-
slutas sedan den 25 augusti 
med en grillkväll med allsång, 
dit alla är välkomna.

KATARINA JOHANSSON

Tidigare tema-
utställningar
2010: Detta har jag gjort i slöjden.
2011: Rörstrandsporslin. 
2012: Folkdräkter.
2013: Hattar.
2014: Leksaker.
2015:Brudklänningar.
2016:Tomtar och troll.

#TRIVSELBYGDEN

BESÖK VÅR HEMSIDA
www.trivselbygden.se



Vi har även bastu på campingen! 

100 platser för husvagn • 11 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

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

Allt inom
byggbranschen!

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening • 0325-324 48

MUSÉET - Öppet söndagar 
11 juni - 20 aug kl. 14-17
Söndag 25/6 stängt
Annan tid ring 0325-324 48 
för bokning.

Grillkväll med allsång 
25 augusti kl. 18.00 

TEMAUTSTÄLLNING
VÄSKOR M.M. FRÅN 

FÖRRA SEKLET

Hjortronstigen 10
Överlida

070-587 49 99

Det mesta inom byggnation!
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I Fridhemsberg blev Karles 
snabbt trångbodda.  Lokalen, 
med 180 kvadratmeter 
utställnings yta, räckte dåligt 
till för att visa upp alla företa
gets kaminer och smidesföre
mål. I Överlida, dit de flyttade 
i höstas, fick de lokaler på på 
450 kvadratmeter.   
 – Nu har vi fått ett rum till, 
där vi har allt smide, så sam
manlagt har vi nära 700 kva
drat, berättar Magdalena 
Leczszynska. 
 
I lokalerna har  Rickard 
och Magdalena på flera ställ
en byggt upp olika miljö
er. De har startat samarbe
ten med olika lokala aktörer, 
och visar bland annat möbler 

från Peters Antik i Överlida, 
trädgårdskonst från Bills 
Mekaniska i Älvsered samt 
hästskulpturer från Unic Art 
i Mårdaklev. 
 I utställningrummet med 
smide finns allt från  grin
dar till en hammock och an
dra trädgårdsmöbler. Det 
som går mest är grindar och 
räcken, berättar Magdalena. 
Smidesvarorna finns i stan
dardmodeller, men Mag
dalena designar även  egna 
modeller, utefter kundens 
önskemål. På utställningen 
finns bland annat exempel 
på olika sorters löv, sädesax 
och djurmotiv.
 – Det finns mycket att välja 
på. Eftersom jag ritar mycket 

har jag många referensbilder  
att visa, som kan vara till hjälp 
när man ska välja motiv. 

Var hämtar du inspiration 
till motiven?
 –  Jag gillar historia, och tit
tar mycket på grindar när jag 
är ute och reser. Grindarna  
till gamla hus har ofta krusi
duller, medan hus byggda på 
50talet och framåt har enk
lare grindar. Nu kan man se 
att krusidullerna är på väg 
tillbaka. 
 En del kunder vet själ
va precis hur de vill ha det, 
medan andra kan behöva 
lite hjälp på traven, säger 
Magdalena.
 – En del tar med ett foto på 
huset och säger ”Hjälp”!

Den andra delen  av före
tagets verksamhet är försälj
ning och montering av kami
ner. En verksamhet som man 
skulle kunna tro låg nere på 
sommaren, men så är det 
inte, säger Rickard.
 – Folk köper kaminer året 

runt. Ofta renoverar man ju 
när det är varmt ute.
 De båda verksamheterna 
är också en bra kombination, 
säger han.
 – Om någon köper en grind 
kommer de  ofta tillbaka och 
köper en kamin senare.

Den nya lokalen  har bi
dragit till att företaget ökat 
sin försäljning, berättar 
Rickard och Magdalena.
 – Man skulle ju tro att det 
var bättre att ligga vid stora 
vägen, som vi gjorde innan, 
men det är tvärtom. Kunder 
som återkommit tycker att 
det blivit en stor förbättring, 
när vi kan visa fler grejer nu 
på ett bättre sätt.
 De har känt sig väl mottag
na i Överlida.
 – Vi har fått jättemyck
et stöd både från Trivab, 
Trivselbygdens utvecklings
bolag, och från folk i byn. Vi 
kom direkt med i gemenska
pen, det känns redan som vi 
bott här i 40 år!

KATARINA JOHANSSON 

MASSOR AV SMIDE. Grindar, räcken, hammockar och trädgårdsmöbler. Det mesta i smide finns att se i Rickard Karpiejs och 
Magdalena Leszczynskas nya utställningslokal i Överlida.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Karles samarbetar med andra lokala aktörer. Stolen Magdalena 
sitter i kommer från Peters Antik, och hästhuvudet på spisel-
kransen är tillverkat av Birgitta Ryberg, Unic Art.

Kaminer säljs även så här års, berättar Rickard. – Ofta renoverar 
man ju när det är varmt ute.

Karles hittade hem i Överlida
ÖVERLIDA  För sju år sedan startade  
Mag dalena Leszczynska och Rickard Karpiej 
företaget Karles smidesvaror och kaminer 
hemma i sitt hus i Älvsered. Företaget har 
växt undan för undan, och efter några år i 
Fridhemsberg flyttade de i höstas till nya, 
stora lokaler i Överlida.

En del tar med ett foto på 
huset och säger ”Hjälp”.

MAGDALENA LESZCZYNSKA



Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KLOCKAREGÅRDEN

med de unika målningarna.

HÅCKSVIKS KYRKA
Öppet söndagar 2/7-13/8 kl. 14.00-16.00

Guidade visningar kl. 14.00 och 15.00
Öppet dagligen 17/7-6/8 kl. 14.00-17.00

Konstutställning i kyrkan: Ann-So� e Claesson
Övrig tid ring: 

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

KVARNAGÅRDEN
Mellan Håcksvik och Hid. 

Vattenhjul, såg, smedja m. m.
Bemannad 2/7, 23/7, 6/8 kl. 13.00-16.00

OLOFSBYGGET
Lågstuga nära bygdegården.

Kaffeservering 2/7-13/8 kl. 14.00-17.00

  
OCH0325-475 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!  
0705-422 542 / 0706-968 519

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

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

METARTÄVLING!!!
Lördag 22 juli kl. 14-16 
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
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HÅCKSVIK  Hon hette Britta 
Petersdotter, blev änka tidigt 
och försörjde sig på att brän-
na och sälja brännvin.

 Bri� a Petersdo� er föddes 1803 och 
var gift två gånger, men blev änka 
tidigt och för a�  försörja sig och 
sina tre barn, fi ck hon tillstånd a�  
bränna och sälja brännvin.

Hennes bränneri låg i Bosebo, 
utanför Håcksvik och Bri� a var 
framgångsrik i sin verksamhet. 

Hon blev så förmögen a�  hon kun-
de köpa gårdar till sina barn.
 Brännvinsfabriken, en liten stu-
ga med grästak, är bevarad och 
skänkt till Håcksviks hembygds-
förening av Birger Magnusson, ä� -
ling till Bri� a.
 Stugan fl y� ades 1986 till en 
vacker, om än något avlägsen, 
udde i Ingärdebo. 
 – En fantastisk plats för kaff e-
korgen, tycker Kristina Svensson, 
en av hembygdsföreningens eld-
själar.

 Vid några tillfällen varje år har 
också hembygdsföreningen akti-
viteter vid stugan.
 – Den 21 maj har vi tipsprome-
nad här ute vid udden och i höst 
kommer vi a�  ha en berä� arkväll 
här, när mörkret faller på.
 Så tystnar hon.
 – Lyssna, här är alldeles helt tyst, 
det är fantastiskt.
 Men e�  go�  tips för besökare, 
be om en vägvisare eller se till a�  
ha en noggrann vägbeskrivning.

ANN-LOUISE KJELLNER
Kristina Svensson i Håcksviks hembygdsföreningen är väl förtrogen med Mor 
Bri� as bränneri.   FOTO: VIAVINGA

Mor Brittas bränneri 
- en väl gömd sevärdhet

HÅCKSVIK  Fyra ungdomar, som 
minns hur kul de hade när de själ-
va växte upp. Nu ger de samma 
glädje till dagens unga i samhället.

 Det är syskonen Daniella, Ulrik och 
Simon, alla med efternamnet Zeybrandt, 
tillsammans med kompisen Linnéa 
Bengtsson, som kom på idén med a�  
starta en fritidsverksamhet för barn och 
ungdomar mellan sju och 20 år.

Förra våren gick de alla med i byns 
ungdomssektion.
 – Efter e�  par träff ar gick vi ut med 
inbjudan till barn och ungdomar både 
här i Håcksvik och till byarna runt om-
kring, säger Daniella.
 Sedan dess har de aktiviteter varan-
nan tisdag och hi� ills har de hållit till 
på idro� splatsen Allevi och i klubbstu-
gan där.
 – Men nu börjar deras fotbollssäsong 
med träningar och matcher. Då funkar 
det inte riktigt för oss och vi har få�  en 
lokal på förskolan.

När skolan i Håcksvik lades ner, fi ck 
förskolan ta över lokalerna och skolgår-
den. Där fi nns alltså go�  om utrymme 

både inne och ute.
 – Det passar bra för oss eftersom vi  gör 
många olika saker, leker, spelar bränn-
boll, pysslar, har fi lmkvällar och disco.
 På sommaren ordnas också e�  som-
marläger med överna� ning.
 – Förra året hade vi första hjälpen-öv-
ningar och pratade om vad man gör om 
man går vilse i skogen. I år ska vi bland 
annat träna livräddning.

Simon minns deras egen barndom.
 – Vi var ju alltid aktiva, sa�  aldrig 
inne och det märks a�  ungarna upp-
ska� ar a�  ha någonstans a�  ta vägen.
 Daniella nickar:
 – Det märks så tydligt, de vill ju inte 
gå hem och frågar hela tiden vad vi ska 
göra nästa gång.
 Uppska� ningen fi nns även hos de 
äldre.
 – För dem ordnar vi resor, till exem-
pel till laserdome, bowling eller något 
annat.
 Och glädjen fi nns också hos dem själ-
va.
 – Vi tycker ju själva a�  det här är ro-
ligt och det är skitkul a�  vara tillsam-
mans med barnen.

ANN-LOUISE KJELLNER
Syskonen Ulrik, Daniella och Simon Zeybrandt, tillsammans med kompisen Linnéa Bengtsson (saknas på 
bilden), ser till a�  barn och ungdomar i Håcksvik har något a�  göra på fritiden.  FOTO: VIAVINGA

De fi xade fritidsgård i byn

#TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV 
VÄSTERGÖTLAND

Vi var ju 
alltid aktiva, 
satt aldrig 

inne.
SIMON ZEYBRANDT



Vägkyrkor 

Varmt välkommen!

Kalv, Mårdaklev, Östra 
Frölunda och Håcksvik 
 Kyrkorna i Kindaholm: 17/7-6/8  kl 14-17

Håcksviks kyrka
 Konstutställning: Utställare Ann-Sofi Claesson Håcksvik

   
Mjöbäck, Holsljunga
 Mjöbäck: 26/6-16/7 kl 14-18
 Holsjunga: 26/6-16/7 kl 14-18
 3/7-16/7 Kaffeservering i Holsljunga kyrka,  
 möjlighet till guidning.  Andakt 18.00

KINDAHOLMS-MJÖBÄCK HOLSLJUNGA FÖRSAMLING
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VÅRSTÄDNING. Grenar sågas, löven räfsas, si� platser oljas. Det ska vara ordning och reda på minigolfbanan, tycker fr v Ann-Margret Larsson, Torsten Stanko (i bakgrunden), Henrik Henriksson och 
Hugo Johansson.  FOTO: VIAVINGA

Simon och Ulrik Zeybrandt såg till a�  det blev en snygg trappa 
upp till de nya minigolfbanorna.

Efter grävmaskinen tog Christian Bengtsson och Torsten Stanko 
vid med handkraft.

Minigolfbanan tas till högre nivå 

 Under en kylslagen dag i slu-
tet av april, samlades dussin-
talet av Håcksviks många eld-
själar för en fi xardag.

Grävmaskinen fyller fyr-
hjulingens vagn, det pla� as 
ut och skyffl  as sand, sågas 
ner grenar, räfsas löv och ol-
jas bänkar. 

 – Vi fi ck ta över minigolf-
banan från kommunen för-
ra året. Tio av banorna hann 
vi fi xa till, men två blev 
kvar, berä� ar Ann-Margret 
Larsson och tar en kort paus 
i oljandet av si� bänken.
 Eftersom det inte heller 
riktigt fanns plats för de två 
sista banorna, behövdes en 

kreativ lösning.

Kullen bakom minigolf-
banan blev lösningen.
 En del avverkning, gräv-
ning och markberedning 
var nödvändigt, men fullt 
möjligt.
 Och en trappa förstås, 
för a�  ta sig upp till banor-
na. En kul utmaning tyckte 
bröderna Ulrik och Simon 
Zeybrandt och tog sig an 
den uppgiften direkt.
 – Den blev väl inte så dum, 
vi är riktigt nöjda själva 
också, konstaterar Ulrik.
 Lagom till a�  turistsä-
songen tar sin början, kom-

mer alla tolv minigolf-
banorna a�  vara fullt 
spelbara.

Men den här arbetsdagen 
är det inte bara minigolfen 
som det arbetas med.
 Byns samlingspunkt, lop-
pisen i gamla livsmedelsaf-
fären Siggeberg, med både 
café och turistinformation, 
storstädas och rustas upp.
  Ute i trädgården hörs 
både borrmaskin och ham-
marslag.
 Det är Maria Gunnarsson 
som bygger byns nya lek-
plats för barn.
 – Som en lekstuga men 

med öppen baksida. Tanken 
är a�  barnen ska få utlopp 
för sin egen fantasi. De kan 
hämta saker inne i loppisen 
och leka aff är eller café, el-
ler något helt annat.  Som 
e�  skal för barnens fantasi.
 Till sommaren kommer 
också den planerade sand-
lådan alldeles intill a�  vara 
klar.

Nu är det bara sommarvär-
men som saknas.
 – Och när den kommer vill 
vi a�  många ska komma hit 
och hälsa på hos oss, säger 
Susanne Elofsson och kan ge 
fl era skäl till a�  besöka just 

Håcksvik.
 – Först för att vi är så jäk-
la trevliga här! Men ock-
så för att här finns myck-
et a�  göra på en liten yta, 
minigolf, fika, loppis, ut-
hyrning av kanoter och 
cyklar, vandringsled och i 
våra planer finns också en 
camping.
 Fast campingen blir nog 
inte den här sommaren.
 – Men det löser vi, skriv a�  
camping kan ordnas vid be-
hov!

ANN-LOUISE KJELLNER

HÅCKSVIK  Tio kluriga golfbanor anla-
des redan förra året. De två y� erligare fi ck 
inte plats på gräsplanen mi� emot byns 
samlingspunkt, Siggebergsloppisen. Men 
med en trappa upp till kullen är nu alla 
tolv banorna på plats.

Maria Gunnarsson fi xade nya lekplatsen i Siggebergs trädgård.

Fikastund i 
Olofsbygget
HÅCKSVIK  Olofsbygget är en 
stuga med grästak, från slutet 
av 1700-talet. Den ligger vid 
Håcksviks bygdegård. 
 Förr låg Olofsbygget ovan-
för Drägved, på vägen mot 
Sjötofta, men fl y� ades på 
60-talet till Håcksvik.
 Under sommartid håller 
hembygdsföreningen stugan 
öppen med kaff eservering 
varje söndag eftermiddag och 
den 30 juli blir det antikrun-
da. 

TEXT:ANN-LOUISE KJELLNER
FOTO: VIAVINGA

Här fi nns 
mycket att göra 

på liten yta.
SUSANNE ELOFSSON
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De gula rutorna bildar alla Trivselbygdens ortsnamn och de gröna rutorna bildar ett ord. Vilket är ordet? 
Mejla in rä�  svar till: lena.karlsson@mjobackssparbank.se eller skicka per post till: Mjöbäcks Sparbank, a� . Lena Karlsson, Box 4025, 512 60 Överlida.
Senast 25 augusti vill vi ha di�  svar för a�  du ska vara med i utlo� ning av somriga prylar från banken.

Fina priser!



MAJ

SÖNDAGAR  
14 MAJ-13 AUGUSTI 
LÖRDAGAR  
8 JULI-5 AUGUSTI
Mårdaklev Hembygdsgården och 
lanthandeln kl. 14:00-17:00. Öppet  
i hembygdsgård & lanthandel.

Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening, 
Studiefrämjandet och Ekomuseum 
Nedre Ätradalen

LÖRDAG 20 MAJ
Östra Frölunda Hagavallen 12.00 
Fotboll Div 3 Damer  
Kindaholms FF- Ulricehamn IFK. 
Arr. Kindaholms FF

SÖNDAG 21 MAJ
Öxabäck Samling bygdegården 
9.30. Kyrkresa till Gunnarps kyrka. 
Arr.Öxabäcks PRO

SÖNDAG 21 MAJ
Mjöbäck Hallevi 12.00- 
Föreningsdagen . 
Arr. Högvads BK

SÖNDAG 21 MAJ
Mjöbäck Hallevi  16.00 
Fotboll  Div 5 Högvad -Öxabäck IF. 
Arr. Högvads BK

TORSDAG 25 MAJ
Mårdaklev Metarevägen kl. 08.00-
12.00. Metartävling med fina priser, 
korvgrillning, fiskdamm. 
Arr. Byalaget och Affär’n i Mårdaklev

FREDAG 26 MAJ
Öxabäck Hagavallen 19.00
Fotboll Div 5 Öxabäck IF mot 
Byttorp.
Arr. Öxabäcks IF

LÖRDAGEN 27 MAJ
Östra Frölunda Hagavallen 14.00
Fotboll Div 3 Damer Kindaholms FF- 
Rävlanda/ Bollebygd.
Arr. Kindaholms  FF

SÖNDAGEN 28 MAJ
Östra Frölunda Hagavallen 15.00
Fotboll Div 6 Kindaholms FF -Viskafors 
IF.
Arr. Kindaholms FF

MÅNDAG 29 MAJ
Holsljunga Stråvi  19.00
Fotboll Div 5 Högvad -Bollebygd/
Olsfors.
Arr. Högvads BK

MÅNDAG 29 MAJ
Torestorp Svansövallen 19.00
Fotboll Div 5 TÄFF-Rydboholms SK.
Arr. TÄFF

JUNI

FREDAG 2 JUNI
Östra Frölunda Hagavallen 19.00
Fotboll Div 6 Kindaholms FF - 
Horreds IF.
Arr. Kindaholms FF

LÖRDAG 3 JUNI
Holsljunga Stråvi  11.00
Fotboll Högvads utv lag-Grimsås IF.
Arr. Högvads BK

LÖRDAG 3 JUNI
Älekulla Äbyvallen 14.00
Fotboll Div 5 TÄFF-IFK Örby.
Arr: TÄFF

FREDAG 9 JUNI
Mjöbäck Hallevi 19.00
Fotboll  Div 5 Högvad -Fritsla IF
Arr. Högvads BK

LÖRDAG 10 JUNI
Öxabäck Hagavallen 12.00
Fotboll  Div 5  Öxabäck- Bollebygd/
Olsfors.
Arr. Öxabäcks IF

SÖNDAG 11 JUNI
Överlida Överlida Industri o hant-
verksmuseum 14.00-17.00
Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

MÅNDAG 12 JUNI
Mjöbäck Hallevi 19.00
Fotboll  Högvad utv lag-Lockryd/ 
Svenljunga.
Arr. Högvads BK

TORSDAG 15 JUNI
Torestorp Svansjövallen 19.00
Fotboll Div 5 TÄFF- Sätila SK.
Arr: TÄFF

FREDAG 16 JUNI
Kalv Kalvsjöhof 19.00
Fotboll div 6 Kindaholms FF- 
Ubbhult/ Hällingsjö.
Arr. Kindaholms FF

LÖRDAG 17 JUNI
Östra Frölunda Hids Festplats 
18.00-01.00. Cykelfest, dans, egen 
matsäck.
Arr.Östra Frölunda Byalag ”festkom-
mite” 0325-625093 Joakim

SÖNDAG 18 JUNI
Överlida Överlida Industri o 
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

MÅNDAG 19 JUNI
Kalv Kalvsjöhof 19.00 Fotboll Div 3 
Damer Kindaholms FF- Brämhults 
IK.
Arr. Kindaholms FF

FREDAG 23 JUNI,  
MIDSOMMARAFTON
Mårdaklev Hembygdsgården, 
Klev. Kl. 14:30. Dans kring midsom-
marstången.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening, 
Studiefrämjandet och Ekomuseum 
Nedre Ätradalen

FREDAG 23 JUNI
Öxabäck Träningsplanen 15.00
Midsommarfirande.
Arr. Midsommarkommitén

FREDAG 23 JUNI
Holsljunga Högelycke hembygds-
stuga . Kl 10 klär vi stången, kl 14 
börjar  firandet. Midsommarfirande: 
dans runt midsommarstång, levan-
de musik, lotterier, kaffeservering.
Arr: Holsljunga hembygdsförening

FREDAG 23 JUNI
Östra  Frölunda Östrabo 10.00
Midsommarfirande med  
kaffeförsäljning.
Arr.Östra Frölunda hembygds-
förening

FREDAG 23 JUNI
Älekulla Hembygdsgården 16.00
Midsommarfirande. Tipspromenad, 
dans runt stången,lotterier m.m.
Arr: Älekulla Hembygdsförening

MÅNDAG 26 JUNI
Kalv Kalvsjöhof 19.00
Fotboll div 6  Kindaholms FF- 

Björketorps IF.
Arr.Kindaholms FF

TISDAG 27 JUNI
Kalv Kalvsjöhof 19.00 Fotboll Div 3 
Damer Kindaholms FF-Tvärred/
Vegby FC. 
Arr. Kindaholms FF

TISDAG 27 JUNI
Älekulla Äbyvallen19.00
Fotboll Div 5 TÄFF-Högvads BK.
Arr: TÄFF

TORSDAG 29 JUNI
Mjöbäck Hallevi 19.00
Fotboll  Högvad utv lag-Dannike/
Äspered.
Arr. Högvads BK

FREDAG 30 JUNI
Holsljunga Kajsas loge kl 11-17
Lapptäcksutställning och  
kaffeservering.
Arr: Knallekviltarna

FREDAG 30 JUNI
Öxabäck Hagavallen kl 19.00
Fotboll  Div 5  Kindaholms FF- 
Rydboholms SK. 
Arr. Öxabäcks IF

JULI

LÖRDAG  1 JULI
Holsljunga  Kajsas loge kl 11-17
Lapptäcksutställning och  
kaffeservering.
Arr: Knallekviltarna

SÖNDAG 2 JULI
Överlida Överlida Industri o hant-
verksmuseum 14.00-17.00
Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

SÖNDAG 2 JULI
Holsljunga Stråvi 16.00
Fotboll Div 5 Högvad -Sandared/
Sjömarken.
Arr. Högvads BK

SÖNDAG 2 JULI
Mjöbäck Tokabo Hembygdsgård 
15.00. Friluftsgudstjänst.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening

SÖNDAG 2 JULI
Holsljunga Kajsas loge kl 11-17
Lapptäcksutställning och  
kaffeservering.
Arr: Knallekviltarna

ONSDAG 5 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 
18.00-20.00. Sommarkafé m musik-
underhållning.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening

LÖRDAG 8 JULI
Älekulla Älekulla Kyrka 18.00
Musik i sommarkväll.

SÖNDAG 9 JULI
Överlida Överlida Industri o hant-
verksmuseum 14.00-17.00
Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

ONSDAG 12 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 
18.00-20.00. Sommarkafé m musik-
underhållning.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening

SÖNDAG 16 JULI
Överlida Överlida Industri o hant-
verksmuseum 14.00-17.00

Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

ONSDAG19 JULI 
Öxabäck Servicehuset 15.00
Våffelcafé.
Arr. Öxabäck PRO

ONSDAG 19 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 
18.00-20.00. Sommarkafé m musik-
underhållning.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening

TORSDAG 20 JULI
Holsljunga
Högelycke hembygdsstuga kl 15-17
Utställning av ”Holsljungabilder Nu 
och Då” och Våffelcafe’
Arr: Holsljunga hembygdsförening

SÖNDAG 23 JULI
Mårdaklev Hembygdsgården, 
Klev. 15:00. Friluftsgudstjänst med 
efterföljande kaffe.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening 
i samarb. med Kindaholms församling

SÖNDAG 23 JULI
Överlida Överlida Industri o hant-
verksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr. Överlida Hembygdsförening

ONSDAG 26 JULI
Mjöbäck
Tokabo hembygdsgård 18.00-20.00
Sommarkafé m musikunderhållning
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening

TORSDAG 27 JULI - 
6 AUGUSTI
Östra Frölunda Lerbäcksbyn
Lerbäcksspelen, (se separat annons). 
Christina Nyhage

LÖRDAG 29 JULI
Älekulla Älekulla kyrka 18.00
Musik i sommarkväll.

LÖRDAG 29 JULI
Öxabäck Hagavallen  start kl 9.30
Fotbollsturnering.
Arr. Mjöbäcks Sparbank

SÖNDAG 30 JULI
Överlida Överlida Industri o hant-
verksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr. Överlida Hembygdsförening

AUGUSTI

LÖRDAG 5 AUGUSTI
Öxabäck Hagavallen kl 13.00
Fotboll  Div 5 Öxabäck-Torestorp/
Älekulla FF.
Arr. Öxabäcks IF

SÖNDAG 6 AUGUSTI
Holsjunga Gräne gruva kl 12-17
EKO-museets dag: Gruvan är be-
mannad, musik i gruvan.
Arr: Holsljunga hembygdsförening 
och EKO-museet

SÖNDAG 6 AUGUSTI
Mårdaklev Hembygdsgården, 
Klev. Kl. 14:00. Ekomuseets 
dag.Medtag fikakorg. Invigning 
 bergstrappa.
Arr: MNF, Västkuststiftelsen, 
Studiefrämjandet och Ekomuseum 
Nedre Ätradalen

SÖNDAG 6 AUGUSTI
Överlida Överlida Industri o hant-

verksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Väskor från förra seklet”. 
Arr. Överlida Hembygdsförening

TORSDAG 10 AUGUSTI
Öxabäck Brokvarn 16.00
Tipspromenad.
Arr.Öxabäcks PRO

LÖRDAG 12 AUGUSTI
Öxabäcksloppet Upplysning 
Thomas Abrahamsson 070-337 80 15
Arr. Öxabäck VIK

FREDAG 11 AUGUSTI
Mjöbäck Hallevi 19.00
Fotboll Div 5 Högvad -IFK Örby.
Arr. Högvads BK

LÖRDAG 12 AUGUSTI
Öxabäck Långås kl9.00
Slåttergille , medtag lie och räfsa.
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

LÖRDAG 12 AUGUSTI
Mårdaklev Björkvallen 13.30
Fotboll Div 3 Damer Kindaholms FF- 
Åsarp-Trädet/ Redväg.
Arr- Kindaholms FF

SÖNDAG 13 AUGUSTI
Öxabäck Hagavallen kl 16.00
Fotboll  Div 5 Öxabäck- Sandared/
Sjömarken.
Arr. Öxabäcks IF

SÖNDAG 13 AUGUSTI
Överlida Överlida Industri o hant-
verksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

TORSDAG 17 AUGUSTI
Holsljunga Stråvi 19.00
Fotboll Div 5 Högvad-Byttorps IF.
Arr. Högvads BK

FREDAG 18 AUGUSTI
Älekulla Äbyvallen 18.30. Fotboll 
Div 5 TÄFF-Bolledygd/Olsfors.
Arr: TÄFF 

LÖRDAG 19 AUGUSTI
Holsljunga Holsljungamarchen 
med knytkalas.
Arr: Högvads BK

SÖNDAG 20 AUGUSTI
Mårdaklev Björkvallen 15.00
Fotboll div 6  Kindaholms FF- 
Lockryd/ Sexdrega.
Arr. Kindaholms FF

SÖNDAG 20 AUGUSTI
Överlida Överlida Industri o hant-
verksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Väskor från förra seklet”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

MÅNDAG 21 AUGUSTI
Öxabäck Brokvarn 18.00
Slåtter vid Brokvarn.
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

FREDAG 25 AUGUSTI
Överlida Överlida 
Hantverksmuseum 18.00
Grillkväll med Allsång.
Arr.Överlida  hembygdsförening

LÖRDAG 26 AUGUSTI
Östra Frölunda Hids Festplats
Grisfest- helstekt gris grillas o säljes 
med tillbehör.
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Arr. Östra Frölunda Byalag 
Festkommiten 0325-625093 Joakim

LÖRDAG 26 AUGUSTI
Älekulla Motionsspåret
Rotekamp från kl 12.00
Arr. Rotekampskommitén

SÖNDAG 27 AUGUSTI
Älekulla Lundens Trädgård  kl. 
14.00-17.00. Visning av Dahlior 
Kaffeservering.
Arr. Lundens Trädgård

SÖNDAG 27 AUGUSTI
Öxabäck Hagavallen kl 16.00
Fotboll Div 5  Öxabäck-Högvads BK.
Arr. Öxabäcks IF

SÖNDAG 27 AUGUSTI
Holsljunga Torpvandring 
Nygården, samling  kl15.00
Vi vandrar längs en hålväg.
Arr: Holsljunga hembygdsförening

SÖNDAG 27 AUGUSTI
Älvsered Älvsereds bygdegård 
9.00. Mopperally
Älvsereds moppers

TISDAG 29 AUGUSTI
Mjöbäck Hallevi 18.15
Fotboll Högvads utv.lag-Månstad IF.
Arr. Högvads BK

SEPTEMBER

LÖRDAG 2 SEPTEMBER
Mjöbäck Hallevi 15.00
Fotboll div 5 Högvads BK-Kinnahult.
Arr. Högvads BK

LÖRDAG 2 SEPTEMBER
Mårdaklev Hembygdsgården, lant-
handeln Klev.  Kindaholmsdagarna. 
Se annons!
Arr: MNF, byalaget m.fl . 
Studiefrämjandet och Ekomuseum 
Nedre Ätradalen

LÖRDAG 2 SEPTEMBER
Mårdaklev Björkvallen 14.00
Fotboll div 6  Kindaholms FF- 
Hajoms IF
Arr. Kindaholms FF

LÖRDAG 2 SEPTEMBER
Östra Frölunda
Skogsborg 10.00-14.00
Samling av traktorer,bilar ,lastbilar 
mm traktorparad i byn.
Arr.Kindaholms motorveteraner

SÖNDAG 3 SEPTEMBER
Älekulla Lundens Trädgård kl. 
14.00-17.00. Visning av Dahlior 
Kaffeservering.
Arr. Lundens Trädgård

SÖNDAG 3 SEPTEMBER
Mårdaklev Hembygdsgården, 
Klev. Kl. 14:00-17:00.
Öppet  i hembygdsgård, museum, 
lanthandel.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening, 
Studiefrämjandet och Ekomuseum 
Nedre Ätradalen

SÖNDAG 3 SEPTEMBER 
Älvsered ”Ledens dag”se anslags-
tavla. Promenad. 
Älvsereds byalag

LÖRDAG 9 SEPTEMBER
Öxabäck Hagavallen kl 13.00
Fotboll Div 5  Öxabäck- IFK Örby.
Arr. Öxabäcks IF

SÖNDAG 10 SEPTEMBER
Mjöbäck Hallevi 11.00 Fotboll 
Högvads BK utv lag - Länghem IF.
Arr. Högvads BK

SÖNDAG 10 SEPTEMBER
Östra Frölunda Hagavallen 16.00 
Fotboll Div 3 Damer  Kindaholms FF-
Hemsjö IF.
Arr.Kindaholms FF

LÖRDAG 16 SEPTEMBER
Holsljunga Stråvi 15.00 Fotboll div 
5 Högvads BK-Limmared.
Arr. Högvads BK

LÖRDAG 16 SEPTEMBER
Öxabäck Hagavallen kl 13.00
Fotboll Div 5  Öxabäck- Kinnahults IF.
Arr. Öxabäcks IF

LÖRDAG 16 SEPTEMBER
Öxabäck Brokvarn 14.00
Brokvarnsdagen program kommer.
Arr.Öxabäcks hembygdsförening

SÖNDAG 17 SEPTEMBER
Östra Frölunda Hagavallen 17.00 
Fotboll Div 3 Damer   Kindaholms FF-
Svenljunga IK.
Arr.Kindaholms FF

LÖRDAG 23 SEPTEMBER
Öxabäck Öxaböcks församlings-
hem 12.30. Lördagsmiddag
Arr. Öxabäcks församling

SÖNDAG 24 SEPTEMBER
Älekulla Äbyvallen 16.00 Fotboll 
Div 5 TÄFF-Sandared/Sjömarken.
Arr: TÄFF

SÖNDAG 24 SEPTEMBER
Östra Frölunda Hagavallen 15.00
Fotboll Div 6  Kindaholms FF-  
Svenljunga IK.
Arr.Kindaholms FF

LÖRDAG 30 SEPTEMBER 
Öxabäck Bygdegården 17.00
50-årsjubileums fest.
Arr.Öxabäcks PRO

LÖRDAG 30 SEPTEMBER
Holsljunga Höstmarknad kl 10-13
Lokala knallar och produkter.
Arr: Holsljunga Byalag

OKTOBER

SÖNDAG 1 OKTOBER 
Öxabäck Hagavallen kl 15.00
Fotboll  Div 5  Öxabäck - Limmareds IF
Arr. Öxabäcks IF

SÖNDAG 1 OKTOBER
Mjöbäck Hallevi 15.00 Fotboll div 5 
Högvads BK-Rydboholms SK.
Arr. Högvads BK

ONSDAG 4 OKTOBER
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 
18.30. Viltbuffé.anmälan  
070-637 04 89 senast 28 sep.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening

LÖRDAG 7 OKTOBER
Mjöbäck Mjöbäcks Bygdegård 
Oktoberfest - mer info hemsidan.
Arr. Mjöbäcks byalag

 TORSDAG 19 OKTOBER
Öxabäck Öxabäcks församlings-
hem 15.00. Viscafé.
Arr. Öxabäcks församling

LÖRDAG 21 OKTOBER
Älekulla Skållareds marknad. 
Arr. Älekulla skytteförening och 
Älekulla FF

NOVEMBER

SÖNDAG 12 NOVEMBER
Överlida Långehall 11.00-15.00

Hantverksmässa.
Arr.Överlida hembygdsförening

TORSDAG 16 NOVEMBER
Öxabäck Öxabäcks församlings-
hem 15.00. Viscafé.
Arr. Öxabäcks församling

LÖRDAG 25 NOVEMBER 
Öxabäck Öxabäcks församlings-
hem 12.30. Lördagsmiddag.
Arr. Öxabäcks församling

SÖNDAG 26 NOVEMBER
Mårdaklev Hembygdsgården, lant-
handeln och gästgiveriets lokaler. 
Kl: 13:30 Julmarknad, efterföljande 
jultallrik och musik på Gästgiveriet.
Arr: MNF, Klevs gästgiveri, 
Studiefrämjandet och Ekomuseum 
Nedre Ätradalen

DECEMBER

SÖNDAG 3 DECEMBER
Älekulla Älekulla bygdegård
Tomtepromenad.
Arr. Älekulla bygdegårdsförening

LÖRDAG 9 DECEMBER
Holsljunga Tomtepromenad start 
14-16. Tipspromenad med aktivite-
ter på Näset plus Liten Julmarknad
Arr: Föreningar i Holsljunga 

SÖNDAG 17 DECEMBER
Öxabäck Långås start 10.00-11.00
Jul på Långås Tipspromenad. 
Arr. Öxabäcks hembygdsförening

Ny turistbroschyr fi nns ute! 
Där hitt ar du smultronställen och sevärdheter runt 
om i Trivselbygden. Kan hämtas på off entligaplatser 

som campingplatser, lanthandlare och buti ker.

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 www.trivab.se
Trivselbygdsutvecklare Tommy Stensson, 070-384 42 57

Det som kanske mest slår  
besökaren som kommer hit för 

första gången är nog ändå vår 
fantastiska natur.

Älekulla • Älvsered • Östra Frölunda • Överlida • Öxabäck

Trivselbygdens Utvecklings AB

Stort tack till byalagen i Trivselbygden, som jobbar för den lokala utvecklingen.

www.trivab.se

Det som kanske mest slår  
besökaren som kommer hit för 
första gången är nog ändå vår 

fantastiska natur.

En bra bit av Västergötland!

Upptäck
Trivselbygden

Holsljunga • Håcksvik • Kalv • Mårdaklev • Mjöbäck Älekulla • Älvsered • Östra Frölunda • Överlida • Öxabäck

Trivselbygdens Utvecklings AB

Stort tack till byalagen i Trivselbygden, som jobbar för den lokala utvecklingen.

www.trivab.se

Det som kanske mest slår  

besökaren som kommer hit för 

första gången är nog ändå vår 

fantastiska natur.

En bra bit av Västergötland!

Upptäck

Trivselbygden

Trivselbygdens tio orter:

Holsljunga • Håcksvik • Kalv • Mårdaklev • Mjöbäck  

Älekulla • Älvsered • Östra Frölunda • Överlida • Öxabäck

Trivselbygdens Utvecklings AB

Stort tack till byalagen i Trivselbygden, som jobbar för den lokala utvecklingen.

www.trivab.se

Vi ses i Trivselbygden!



Öppet alla dagar 9-20, Kyrkbyn, 073-697 50 90

KALV

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

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

Besök vår nya hemsida: www.joarsbo.com

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 070-330 10 46.

www.hogsjon.se

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

Kalvs FamiljecampingKalvs Familjecamping

Camping,  
stugor & husbåtar

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

Hyr båt,
kanot & kajak

Kalvs Familjecamping
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TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV  
VÄSTERGÖTLAND

 Skolan är en imponerande tvåvå-
ningsbyggnad mitt i byn och bygg-
des i mitten av 1940-talet.
 Fastigheten fungerade som 
kommunal skola fram till 2001 
och ytterligare i sju år som friskola.
 Därefter köptes skolan av en pri-
vatperson, men den verksamhet 
som planerades gick inte att för-

verkliga. Däremot har skolan hela 
tiden använts för olika kulturella 
aktiviteter, kurser och workshops.

Nya ägare nu är alltså familjen 
Laurén, sedan generationer boen-
de och verksamma i Kalv.
 – Anledningen till att vi köpte 
skolan är att vi vill ha den kvar för 

oss här i byn. Vi vill försöka hyra 
ut den till alla slags möten, kurser, 
utställningar och mässor. Och hu-
set med hela skolgården och natu-
ren med Kalvsjön inpå knutarna är 
perfekt för lägerverksamhet, säger 
Katrin medan vi går på en inspek-
tionsrunda i byggnaden.

I klassrummen finns gamla 
fina planscher och kartor  kvar, 
men några har också komplette-
rats med modern konferensut-
rustning.
 Ett rymligt fullt modernt kök 
med många sittplatser och en soff-

grupp, ett biljardrum och ett min-
dre rum, som ska bli sovrum. Och 
förstås ännu flera klassrum och 
gympahallen i källaren.
 – Kalvfestivalen i augusti är stå-
ende hyresgäster, både för över-
nattning, olika utställningar och 
andra aktiviteter.

Byggnaden är i mycket gott 
skick, tycker Kjell och pekar på 
både golv och väggar.
 – Den är nästan lika bra som när 
den byggdes för 70 år sedan.
 Förutom fönstren kanske, som 
han börjat ta sig an.

 – Det är väl ett par hundra ru-
tor, men jag är ju snickare så det 
ska väl gå.
 Annars, menar Kjell, är det inte 
så mycket som har behövt göras.
 – Vi bytte vindskivor och tegel-
pannor, det var det viktigaste.
 När loppisen öppnar, den 1 juli, 
blir det öppet hus i skolan.
 – Många undrar säkert hur det ser 
ut härinne och många har ju varit 
elever här genom åren. Nu kan de 
komma tillbaka och minnas och 
säkert känner de igen många av sa-
kerna som finns kvar.

ANN-LOUISE KJELLNER

NYA ÄGARE. Kjell Laurén och dottern Katrin Laurén är två av dem som nu tar sig an Kalvs skolhus och ser stora möjligheter till användning i 
framtiden, inte minst för olika lägerverksamheter.  FOTO: VIAVINGA

Köket är modernt och rymligt.

Den gamla jordgloben är bara en av många saker 
som finns kvar.

Nya ägare rustar upp skolan
KALV  När förra ägaren till Kalvs skola ville sälja,  
bestämde sig Kjell Laurén, hans båda döttrar 
Katrin och Annika, samt brodern Tord, för att  
köpa byggnaden.

Gympasalen ger möjlighet till många olika aktiviteter och samlingar.

Många minns säkert de gamla månadsplan-
scherna. I Kalvs skola finns alla tolv bevarade 
och här ser vi juli månad.

Den är nästan lika bra 
som när den byggdes 

för 70 år sedan.
KJELL LAURÉN



Bergsprängning 
Bergborrning

Grävmaskinsarbeten

Kalv • 0325-511 55

Vi tillverkar:

Påsar, slang, 
säckar och folie 

i polyeten

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

www.wastgota-plast.com
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KALV  Förra året var 
första gången som byg-
degårdsföreningen ord-
nade sommarloppis. 
Det blev så populärt att 
det blir en repris i år.

 Loppisen var en idé, som 
byg degårdsföreningens 
sty relse fick, när sommar
aktiviteter kom på tal.
 Men ett krux var lokalen.
 – Vår egen lokal, bygde
gården, hyrs ju ut och då 
skulle vi få plocka ihop var
je gång, säger ordföranden 
Ingela Wendt.
 Lösningen kom när de 
fick låna skolans slöjdhus.
 – Där kan vi ha loppisen 
uppställd hela tiden och lä
get är också mycket bättre, 
utmed genomfartsvägen 
och nära till både camping
en och kyrkan.

Loppisutbudet bestod 
till en början av vad de fick 
av vänner och bekanta.
 – Och en del hade vi ju 
själva också.

 Men allt eftersom ryk
tet spred sig, blev bidra
gen flera.
 – Vi fick in jättemycket 
och vi hade jätteroligt när 
vi arbetade i loppisen, sä
ger Marianne Torén, som 
är vice ordförande i fören
ingen, och är glatt överras
kad över både försäljning
en och antalet 
kunder.
 – Tänk att 
det passerar 
så mycket folk 
genom Kalv. 
Det hade jag 
aldrig trott!

Sortimentet 
är väldigt 
blandat.
 – Mycket 
husgeråd, 
hemtextil, böcker och 
prydnadssaker förstås, och 
till och med julsakerna sål
de jättebra, säger Ingela 
och Marianne skrattar när 
hon lägger till:
 – Nej, man vet aldrig vad 

någon annan behöver eller 
vill ha.
 Däremot, berättar de, 
finns det inte möjlighet att 
ta emot möbler och elek
tronik. 
 – Det finns helt enkelt 
inte plats.

Precis som förra året, 
öppnas loppi
sen första lör
dagen i juli, i 
år den 1 juli, 
och håller se
dan öppet på 
förmiddagar
na, lördag och 
söndag, fram 
till och med 
Kalvfestivalens 
slut den 13 au
gusti.
 Och under 

öppettiderna finns det 
också lotterier och enkel 
fika.
 Behållningen går till för
eningen och bygdegårdens 
underhåll.

ANN-LOUISE KJELLNER
Ingela Wendt och Marianne Torén är två av dem som arbetar med bygdegårdsföreningens sommar-
loppis i vita huset vid skolan.  FOTO: VIAVINGA

Loppisen - en 
favorit i repris

Man vet 
aldrig vad 

någon annan 
behöver eller 

vill ha.
MARIANNE TORÉN

KALV   Festivalen för den nya 
konstmusiken hålls i år för 14:e 
gången. Tidpunkten är som all-
tid andra helgen i augusti och 
årets tema är Ur balans.

Kalvfestivalen har ända sedan starten 
2004 utmanat sina lyssnare. Några har 
störts i sin harmoni och i sina förvänt
ningar, andra berättar om nya jäm
viktspunkter, som musiken och mil
jön skapat. 

Kalvfestivalen 2017 bjuder på mu
sik som utmanar vårt balanssinne, mu
sik som träder över gränser och genrer. 
 Det blir mycket internationellt och 
det blir fokus på jämställdhet. Precis 
som tidigare fortsätter festivalen att ut
forska miljön i Kalv och att sätta in mu
siken i nya sammanhang i samhället.
 Förutom musik finns i programmet 
också föredrag och samtal om musik 
samt den uppskattade pilgrimsvand
ringen med inre klanger.
 Kalvfestivalen stärker i år sin interna

tionella profil med flera utländska gäs
ter. Den första ensemblen som avslöjda
des är engelska Distractfold. 
 En relativt ny, men redan internatio
nellt prisad ensemble, med en tonvikt 
på musik som verkar i gränslandet mel
lan kammarmusik och elektronik.
 Kvartetten består av Rocío Bolaños – 
klarinetter, Linda Jankowska – violin, 
Alice Purton – cello och Emma Richards 
– viola. De kommer att delta under hela 
festivalen, som ensemble in residence 
och framträda i olika konstellationer. 

Distractfold inleder festivalen med 
en konsert fredag kväll, den 11 augusti. 
På lördag kommer de att framföra korta 
minikonserter i fyra klassrum i skolan, 
som publiken kan besöka en och en el
ler i små grupper. Som avslutningskon
sert på söndag blir det soloframträdan
den i kyrkan.
 För mera information om årets festi
val och kontaktuppgifter se www.kalv
festival.se.

ANN-LOUISE KJELLNER

Den engelska musikgruppen Distractfold deltar under hela 
Kalvfestivalen, den 11-13 augusti, som ensemble in residence.   
 FOTO: PRESSBILD

Kalvfestivalen 2017 - Musik ur balans
Kalvfestivalen
Start: 2004
Plats: Byn Kalv med omnejd.
Arrangör: Föreningen Kalvfestivalen med 
säte i Kalv.
Ordförande i föreningen: Martin Lindman.
Festivalchef: Max Käck.
Koordinator i Kalv: Maria Gull.

Det praktiska festivalarbetet sker i 
samarbete med föreningarna i Kalv och 
Svenljunga kommuns kultursekreterare.

Samarbetspartners:
Västra Götalandsregionen, Statens 
Kulturråd, Statens Musikverk, Svenljunga 
kommun, Boråsregionen, RANK, 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Sensus, 
Sweden Festivals, Borås Konstmuseum, 
Mjöbäcks Sparbank, Kindaholms försam-
ling, Kalvs bygdegårdsförening, Kalvs 
Idrottsförening, Kalvs hembygdsförening, 
Kalvs Byalag.



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

SE EL
070-687 26 38

Välkommen till Klev

Öppettider:
Sön 14/5-13/8 kl. 14-17 

Lör 8/7-5/8 kl. 14-17
Övrig tid tel: 070-28 36 871

Mårdaklevs 
Hembygdsgård  

Mårdaklevs Naturskyddsförening

Försäljning i gammaldags lanthandel, 
Lokala hantverk, 

Kvalitetsgodis och Vandringsstigar

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB

070-671 62 24
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 Jodå, det har funnits en trappa 
tidigare också. Den byggdes 
i slutet av 1980-talet, när om-
rådet blev naturreservat, men 
den har sedan många år varit i 
mycket dåligt skick.
 Aina Nilsson vet, hon har 
varit ordförande i Mårdaklevs 
naturskyddsförening alltse-
dan 1979 och tills i år. 
 – Naturskyddsföreningen 
äger hembygdsgården, som 
gränsar till naturreservera-
tet, och vi är också med och 
sköter naturstigen med ut-
sikten.

När Svenljunga kommun 
köpte Klevs anrika gästgive-
ri, granne med hembygdsgår-
den, bildades Stiftelsen Klevs 
gästgiveri och man ansåg att 
hela området borde bevaras.
 – Marken köptes in av 
Västkuststiftelsen år 1981, re-
servatsbildningen ägde rum 
1989 och det var ett ams-lag 
som gjorde iordning den för-
sta promenadslingan, minns 
Aina.
 Då var arealen åtta hektar, 
men den har senare utökats 
till 30 hektar.
 Det går att komma upp till 
utsikten även ”bakvägen”. 
Via promenadstigen som går 

från hembygdsgårdens träd-
gård och det är också där man 
kommer ner, om man går 
slingan med start i trappan.

Den nya trappan är en 
mäktig konstruktion med 
över 100 trappsteg och med 
avsatser för andhämtning.
 Aina ler och säger:
 – Det kan ju tyckas märk-
ligt att bygga en sådan trap-
pa när det går att nå utsikten 
längs promenadvägen, men 
att klättra upp längs en rejält 
brant bergvägg är en fin  na-
turupplevelse.
 Förutom den nya trappan, 
röjs också slingan, nya park-
bänkar placeras ut liksom nya 
skyltar, som berättar om både 
växter och historia.
 Senast den 6 augusti ska 
allt arbete vara helt klart. Då 
firas nämligen Ekomuseets 
dag med invigning och gui-
dad tur längs slingan.
 Aina berättar att 
Naturskyddsföreningen även 
fungerar som Mårdaklevs 
hembygdsförening och är 
delaktig i de flesta av byns 
aktiviteter. 

Därför är hon också sär-
skilt glad över att ha fått en 

både engagerad och drif-
tig efterträdare i Jenny 
Magnusson.
 – Jag kände att nu var det 
dags att lämna över ordfö-
randeskapet, men det är säl-
lan lätt att hitta någon, och 
tänk, då ringer Jenny och 
frågar om hon får vara med.  
Hon är som en skänk från 
ovan! säger Aina och Jenny 
replikerar skrattande:
 – Jag brinner verkligen för 
allt som är gammalt, men jag 
hade ju inte tänkt mig att bli 
ordförande direkt!

Och Jenny har redan gått 
in för sin uppgift med liv 
och lust.
 – Nu när gästgiveriet kom-
mit igång och det rör sig 
mera folk här i området, ska 
vi utöka sortimentet i den 
gamla lanthandeln och vi 
har också fått med oss flera 
hantverkare som säljer där.
 Jenny har många  idéer och 
tror på Mårdaklev.
 – Samhället hade en ned-
åtgående trend i flera år, men 
de senaste åren är vi många 
unga familjer som flyttat hit 
och det känns att det finns 
mycket ny kraft.

ANN-LOUISE KJELLNER

Kjell Börjesson,längst fram, är tillsynsman för Västkuststiftelsen som äger Klevs naturreservat.   
Han har har haft ansvaret för bygget av den nya trappan, som kom till på initiativ av Mårdaklevs 
byalag. Byalaget har även hjälpt till med byggandet. Vid fototillfället var det  dock Bengt-Åke 
Carlsson som var med och snickrade på den 100 steg långa trappan.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Naturskyddsföreningens nya ordförande, Jenny Magnusson, med sin blott tre veckor gamla son, 
och avgående ordföranden Aina Nilsson, som suttit på posten sedan 1979.  FOTO: VIAVINGA

Ny trappa till 
utsikten på 
Klevaberg
MÅRDAKLEV  Svenljunga kommuns förmodligen längsta  trappa 
är den som leder upp till utsikten i Klevs naturreservat. En 
 klättring som är mödan väl värd!

Klevs hembygdsgård 
och lanthandel
Hembygdsgården är en gammal gästgivarbyggnad upp-
förd mellan 1725 och 1750. Idag är den möblerad som ett 
gammalt hem, med möbler och saker till största delen 
skänkta av Mårdaklevsbor.

Intilliggande lanthandel var i drift fram till 1953 och in-
redningen är intakt. Idag säljs här gammaldags kara-
meller i strut, vykort och lokalt hantverk.
 På andra våning ryms ett museum med redskap och 
bruksföremål.

Hembygdsgården och lanthandeln håller öppet sön-
dag eftermiddag från slutet av maj - mitten av augusti. 
Under juli - början av augusti även lördag eftermiddag. 
Visningar på övrig tid efter överenskommelse.

Alldeles bredvid ligger Klevs gästgiveri, som uppfördes 
1836 med sidobyggnader från 1700-talet.

Västkust-
stiftelsen
Västkuststiftelsen köper in mark 
och arbetar för att värdefull natur 
 skyddas som naturreservat.
 Västkuststiftelsen äger drygt 
3 500 hektar mark, med ett anskaff-
ningsvärde på cirka 25 miljoner 
 kronor. Under årens lopp har man 
 bidragit med ytterligare 15  miljoner 
kronor till intrångsersättningar 
 eller bidrag vid köp så att många av 
 naturreservaten kunnat bildas. 
 Västkuststiftelsen har från 
Länsstyrelsen Västra Götalands 
län ett uppdrag som naturvårds-
förvaltare för närmare 200 natur-
reservat, sammanlagt cirka 38 000 
 hektar mark.
Källa: www.vastkuststiftelsen.se



Digitaltryck • Skärning • Fräsning
0325-766 80 

www.alenas-skylt.se

Åsebo Skog AB
Skogsvårdsarbeten 
& plantförsäljning

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

Mårdaklev
www.aseboskog.se

Restaurang  ❂ Sommarkafé  ❂ Logi
Vi anordnar kalas, bröllop, fester m.m.

Välkommen! • 0325-500 25

Gilla oss på 
Facebook

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 

• Nätverk för företagare.
• Mer än 100 företag är anslutna.
• Råd och stöd i olika frågor
• Föreläsningar
• Utveckling i Trivselbygden
•	 Hjälp	att	hitta	etableringslösningar	för	ditt	företag
•	 Hjälp	att	hitta	anpassad	industritomt

www.trivab.se
Trivselbygdsutvecklare	Tommy	Stensson,	070-384	42	57
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MÅRDAKLEV  Helgen när de fyra 
byarna i Kindaholm gör gemen-
sam sak med massor av aktivi-
teter, har blivit en uppskattad 
tradition och populära hemvän-
dardagar.

Kalv, Mårdaklev, Östra Frölunda 
och Håcksvik  är de byar som utgör 
Kindaholm.
 I år är det sjätte året de har sina 
Kindaholmsdagar och alltid första hel-
gen i september. Lätt att komma ihåg.

Byarna turas om att arrangera da-
garnas höjdpunkt, festen på lördags-
kvällen och värdbyn samordnar ock-
så de gemensamma planeringsmötena 
med övriga byar.
 I år är det alltså Mårdaklev med sitt 
byalag som håller i trådarna.
 – Nu har evenemanget gått varvet 

runt och det är andra gången vi är vär-
dar. Förra gången blev det väldigt lyck-
at och det blir det säkert i år också, sä-
ger Elin Andersson, som är ordförande 
i byalaget.

I skrivande stund har ingen av byar-
na  hunnit så långt i planeringen, men 
under dagen kommer det i Mårdaklev 
att finnas en hel del för barnen och te-
mat är också klart.
 – I år blir det countrytema här hos 
oss. Vi har mycket hästar här i områ-
det och flera bra kontakter  inom  wes-
ternridning. Dessutom är det enkelt för 
alla att klä sig temaenligt, säger Jenny 
Magnusson i byalagets styrelse.
 – Det kommer att bli många olika ak-
tiviteter och  prova på-grejer som vi kan 
knyta till temat.
 Festen på lördagskvällen är också spi-
kad.  Den kommer att hållas i  Mårdaklevs 

bygdegård, Valltunagården. Givetvis är 
även festen westerninspirerad.
 
Kindaholmsdagarna har vuxit och 
lockat allt flera besökare för varje år.
 – Framför allt har de blivit populära 
hemvändardagar för alla som har sina 
rötter här. Under de här dagarna är allt 
öppet och man träffar mycket folk.
 Även tidpunkten är väl vald, tycker 
Reine Wallnedal, också han från sty-
relsen i byalaget.
 – I början av september,  alla har kom-
mit hem, det blir som ett avslut på som-
maren och semestern.
 Men evenemanget har också fört by-
arna närmare varandra.
 – Vi har mera samarbete och pratar 
mera med varandra, även om andra sa-
ker.

ANN-LOUISE KJELLNER

Byalagets ordförande Elin Andersson tillsammans med styrelsekollegorna Jenny Magnusson och Reine Wallnedal. I bakgrunden 
hembygdsgården och den gamla lanthandeln, som utgör centrum i Mårdaklev under Kindaholmsdagarna.  FOTO: VIAVINGA

Mårdaklev årets värd för 
Kindaholmsdagarna

MÅRDAKLEV  År 2009 lade affä-
ren i Mårdaklev ner, till stor sorg 
för byns invånare. Nu är det åter 
verksamhet i den gamla butikslo-
kalen, där Isabella Demserius och 
Inger Johansson startat en servi-
cebutik med café. Och snart även 
en saloon.

Det började när Isabella Demserius, 
som bott länge i USA, åkte med sin sam-
bo Mikael på besök hos hans kompis 
Anders i Mårdaklev. 
 – Det var det vackraste stället jag sett, 
säger hon.
 Anders sambo är Inger Johansson, 
som driver frisersalong i Mårdaklev, 
i samma byggnad som den gamla af-
färslokalen. Isabella och Inger fann var-
andra, och förenades i idén att väcka den 
nedlagda affären till liv igen. Isabella och 
Mikael köpte huset där affären legat, och 
sedan drog renoveringen igång. Nu är 
halva lokalen servicebutik, och i an-
dra halvan finns ett café, inrett i ame-
rikansk stil.
 – Det är en svensk handelsbod i coun-
try & westernstil, säger Isabella.
 
Namnet på butiken  är Affär’n i 
Mårdaklev, och cafédelen kallar de 
Route 66.
 – Väg 1559 som går här förbi är Sveriges 
äldsta bevarade väg. Eftersom jag bott i 
USA kom jag att tänka på Route 66, för-
klarar Isabella namnvalet.
 Affär’n är   utlämningsställe för DHL 

och Schenker, samt apoteksombud. Den 
är också en  infopoint för turistbyrån, 
något de tror kommer att bli uppskat-
tat i sommar.
 – Det är många som stannat till hos 
mig i frisersalongen och frågat om vä-
gen till olika platser, säger Inger.
 
Mycket är på  gång, och verksamheten 
utvecklas undan för undan. En ny frys-
box för frysvaror har kommit på plats, 
och de har också  byggt en altan med 
nära 40 sittplatser, där gästerna ska kun-
na sitta under varma sommardagar. 
 – Det händer saker hela tiden, så det 
är riktigt roligt!
 Inger och Isabella har också planer 
på att starta en saloon med matserve-
ring. Köket är under byggnation i skri-
vande stund.

 – Vi håller också på att lägga in ett 
nytt golv, och har satt upp en stalldörr, 
så man kan stänga till mellan livsmed-
elsbutiken och saloonen.
 Tanken är att saloonen ska bli en sam-
lingspunkt, både för Mårdaklevsbor och 
besökare utifrån.
  –  Vi vill att man ska kunna komma 
hit och ta en öl och en hamburgare, och 
kanske titta på en Elfsborgsmatch till-
sammans.
 Förhoppningen är även  att de ska kun-
na dra igång den tidigare affärens ben-
sinmack igen. 
 – Det är målsättningen, men vi får 
ta en sak i sänder. Det är inte mycket 
pengar att tjäna på bensinen, men det 
skulle vara en enorm service för både 
Mårdaklevsbor, företag och turister.

KATARINA JOHANSSON 

Isabella Demserius och Inger Johansson  har startat servicebutik och café i Mårdaklev. 
Nu planerar de även för en saloon med matservering.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Har öppnat servicebutik och café

Vi vill att man ska 
kunna komma hit 

och ta en öl och en 
hamburgare.



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

Smålandsstaket
Från 180:-/m

Finns även med vidjor

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

Vi kan värme och vatten!
Falkenbergsvägen 1 Östra Frölunda 
Sebastian 070-645 59 76
Anders 070-645 56 61
Telefon 0325-303 27

Mölneby

Behöver du hjälp? Kontakta Sta� an, 0706-88 51 91

Utför entreprenadarbeten 
Skogsbilvägar • Enskilda avlopp m.m.
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EN BRA BIT AV VÄSTERGÖTLAND

ÖSTRA FRÖLUNDA  Det 
lustfyllda och mustiga  
teaterstycket om 
Lerbäcksbyns storhets-
tid som förläggargård, 
får sin repris i sommar.

Systrarna Christina och 
Carin Nyhage, hade haft 
tanken om en sommartea-
ter i flera år. 
 Lerbäcksbyn är unik som 
plats, med alla byggnader 
från förläggarverksamheten 
bevarade. Systrarnas familj 
har funnits på gården i ge-
nerationer och har både his-

torien och många härliga be-
rättelser bevarade.

Christina skrev manus 
och tillsammans med Carin, 
ett gott knippe hugade ama-
törskådespelare och annat 
kunnigt folk från trakten, 
blev tanken för två år sedan, 
inte bara verklighet utan 
också en succé.
 I år kommer spelet tillba-
ka och har premiär den 29 
juli.
 Vi ringde upp Christina 
och ställde några frågor om 
årets upplaga.

Varför sätter ni upp spelet 
igen?
 – Det har funnits en efter-
frågan och så tyckte vi alla 
att det var så fantastiskt ro-
ligt att jobba med det.

Är manuset detsamma som 
för två år sedan?
 – I stort sett, men vi har 
gjort en del smärre föränd-
ringar, till det bättre hopp-
as vi. Annars är det den san-
na historien om livet här i 
Lerbäcksbyn, kryddat med 
anekdoter och dråplighet-
er, som vår farmor berätta-

de för oss och som Carin var 
klok nog att skriva ner.

Är även ensemblen densam-
ma?
 – Ja, det är bara två perso-
ner som är utbytta och vi är 
25 personer totalt i år också.

Är det några nyheter i årets 
föreställning?
 – Ja, i år kommer vi att er-
bjuda en introduktion i ca-
fé-tältet en timma före fö-
reställningen. Det kanske 
inte är så lätt att hänga med 
i persongalleriet eller hand-

lingen, om man inte är från 
trakten eller vet vad en för-
läggarverksamhet var.

Har ni börjat j1obba med fö-
reställningen ännu?
 – Klädgruppen är igång 
och vi har börjat med att olja 
in scenen, sätta upp lite flera 
räcken och annat praktiskt. 
Övningarna börjar vi med 
alldeles snart och kommer 
att öva varje söndag fram till 
slutet av juni. Vi får väl hopp-
as att vi minns en del sedan 
förra gången, annars har vi 
god hjälp av att hela före-

ställningen filmades.

Hur många föreställningar 
blir det?
 – Premiären den 29 juli 
och sedan fem ytterliga-
re föreställningar fram till 
den 6 augusti och det är lika 
många som förra gången.

Hur många besökare hade 
ni då?
 – Mellan 800 och 900 och 
vi hoppas det blir minst lika 
många i år.

ANN-LOUISE KJELLNER

Lerbäcksbyspelet handlar om livet i Lerbäcksbyn under förläggartiden, med många inblandade från patron till pigor och gårdsspöke.
  FOTO: ARKIV/VIAVINGA

Lerbäcksbyspelet kommer tillbaka
Christina Nyhage, som alltjämt bor i Lerbäcksbyn, har skrivit 
 manus och regisserar. 

Det är den sanna 
historien om livet här 

i Lerbäcksbyn.
CHRISTINA NYHAGE



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 0325 - 300 40 eller besök www.svenskabadrumsinredningar.se
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VALT MED OMSORG. I sin hälsobutik Uveboden säljer systrarna Anneli och Lilian Druve pro-
dukter de själva prövat.  FOTO: VIAVINGA

Systrarna öppnade egen hälsobod

 Lilian och hennes man 
Peter Loong, bor tillsam-
mans med Anneli på gården 
Uvebo, strax utanför Östra 
Frölunda och därmed har 
systrarna kommit tillbaka 
till sin hembygd.

Det lilla huset, där deras 
nyöppnade Uveboden nu 
finns, har ett förflutet som 
både bastu åt Röda korset 
och hönshus. Men nu är det 
renoverat och fräscht, som 
det anstår en hälsobod.
 – Vi har jobbat med häl-
sa på olika sätt sedan 1999, 
säger Lilian och berättar 
att de också själva använ-
der många av produkterna.
 – Vi kände att vi gärna 
ville dela med oss av våra 
erfarenhet och de produk-
ter som vi mår bra av.

På hyllorna samsas en 
mångfald av varor. Fröer, 
nötter, mörk choklad, ka-
kao, hälsoteer, örter och 
kryddor, allt ekologiskt. 
Och här finns tandpulver 
för skonsam rengöring.
 – Inga kemikalier alls och 
med kalk och bra salter för 
hela kroppen, bara att bor-

sta och svälja.
 Hudvårdsprodukterna 
är också utan gifter och 
tillverkade i Kungsbacka. 
 – Det ena leder till det an-
dra och vårt sortiment väx-
er, säger Lilian och så har 
vi hamnat vid 
hyllan med 
magnetpro-
dukter.
 – För oss 
har det varit 
som en posi-
tiv doping, vi 
har blivit av 
med myck-
et skador på 
det sättet. 
Man hjälper 
sin egen förmåga att läka 
sig själv.

Lilian och Anneli idrot-
tar på världsnivå.  De är 
lag-världsmästare i racket-
lon, multi-sporten där man 
spelar pingis, badminton, 
squash och tennis. 
 Lilian är dessutom fler-
faldig individuell världs-
mästare och tillsammans 
har systrarna tolv VM-guld. 
 Anneli och Lilian är re-
gerande svenska mästare i 

damdubbel och Lilian vann 
2016 års världscup.
 – Det är viktigt att hålla 
oss skadefria och må bra, 
för att kunna prestera både 
som idrottare och sångare, 
menar Anneli.

För visst är de sångare 
också, sopransångare med 
en repertoar som de stän-
digt breddar.
 – Just nu har vi gått från 
att sjunga klassiskt till att 
göra egen musik, att inte 

vara lika seri-
ösa. I den egna 
musiken kan vi 
göra lite mera 
som vi själva 
vill och man 
kan väl säga att 
vi nu framträder 
med musik nå-
gonstans mel-
lan klassiskt och 
visa.
 Som sagt, 

många strängar att spe-
la på och många resor blir 
det förstås också. Så när är 
butiken öppen?
 – Nu under sommaren 
är det främst på helgerna, 
men det kan hända att det 
är öppet andra dagar ock-
så. Det är bara att titta ef-
ter skylten utmed vägen. 
Är den på plats, då är det 

öppet.

 ANN-LOUISE KJELLNER

ÖSTRA FRÖLUNDA  Anneli och Lilian 
Druve är tvillingsystrar med många 
strängar på sina lyror. Nu har de lagt till 
ytterligare en, som ägare till kommunens 
enda registrerade hälsobod.

Man hjälper 
sin egen 

 förmåga att 
läka sig själv.

LILIAN DRUVE



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

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.

VÅR VISION.

Kinds Elteknik ska vara en av  världens ledande tillverkare 

och underleverantörer av styrutrustning för hissar. 

Detta genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster 

till ett konkurrenskraftigt pris.

KÄNNER DU DIG TRÄFFAD? 

Vi har alltid plats för ambitiösa människor som vill framåt! 

kontakta Andreas på andreas@kindel.se

Telefon: +46 (0) 325-18700
Isabergsv. 11   |   51263 Östra Frölunda   |   SWEDEN

E-Mail: info@kindel.se
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– Vi har gjort en utveck-
ling de senaste åren. Det be-
ror mycket på våra spa-bad 
och att vi börja-
de bygga dem 
för svenskt kli-
mat. Det slog 
vi igenom med 
för kanske fyra 
år sedan, sä-
ger Mikael 
Karlsson, del-
ägare i svenska 
badrumsinred-
ningar. 
 Han menar att deras spa-
bad är unika eftersom de är 
anpassade till svenskt kli-

mat, med varma somrar och 
kallare vintrar.
 – Det har gjort oss till 

marknadsle-
dande i Sverige. 
Vi både tillver-
kar egna och 
köper in spa-
bad men vi 
sätter vårt va-
rumärke och 
kvalitetsstäm-
pel på alla. 
 På ett år säl-

jer  de ungefär 2 000 spa-bad.

Ett spa-bad  är  ett sorts 
badkar, vars funktion är att 

värma upp och bubbla vatt-
net, speciellt på ryggsidan.
  Enligt sajten spabadskol-
len så kan ett spabad dra ner 
på stress, lätta på muskelvärk 
och förbättra blodflödet.
  Det finns en branschor-
ganisation för certifierade 
spabad och poolföretag i 
Sverige, SVPP Sveriges pool-
producenter.  Det gör att  
man som kund har en in-
stans att vända sig till för att 
få hjälp med att hitta seriösa 
aktörer på marknaden.

YLVA HIDENG
redaktion@stthuset.com

Mikael Karlsson på Svenska badrumsinredningar i Östra Frölunda.  ARKIVFOTO: VIAVINGA

Trendigt med värmande badkar
ÖSTRA FRÖLUNDA  Spa-bad är  trendigt sedan några år tillbaka. 
Svenska  badrumsinredningar är ett företag som anammat trenden.

Spabad är trendigt sedan några år tillbaka.

Vi har gjort en 
utveckling de 
senaste åren.

MIKAEL KARLSSON



Bli en av de nöjdaste företagarna du också
Självriskcheck till befintliga och 
nya företagskunder.
 
Brandutrustning när du köper 
försäkring för företaget, bilarna 
och ditt privata boende.

www.dina.se

För mer info KLICKA HÄR!
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och ditt privata boende.

www.dina.se

För mer info KLICKA HÄR!Självriskcheck till be� ntliga och nya företagskunder.

Brandutrustning när du köper försäkring för företaget, 
bilarna och ditt privata boende.

Bli en av de nöjdaste företagarna du också
Självriskcheck till befintliga och 
nya företagskunder.
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försäkring för företaget, bilarna 
och ditt privata boende.

www.dina.se

För mer info KLICKA HÄR!
Bli en av de nöjdaste företagarna du också

Självriskcheck till befintliga och 
nya företagskunder.
 
Brandutrustning när du köper 
försäkring för företaget, bilarna 
och ditt privata boende.

www.dina.se

För mer info KLICKA HÄR!
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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.

BADPLATSER i TRIVSELBYGDEN
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FILMARE. Jan Anderssons film om Älekulla kyrka är cirka 20 minuter lång, och finns att se på 
Youtube.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

När Jan hittade papper hans mamma skrivit ner om släkten 
väcktes hans intresse för släktforskning.

I filmen får man bland annat veta mer om kyrkans takmålningar, ljuskronor och golvur.

Jan gjorde film om Älekullas största sevärdhet

Bakgrunden till filmen är att 
Jan för ett år sedan började 
släktforska, efter att ha hittat 
papper där hans mamma skri-
vit ner uppgifter om släkten, 
som hon fått berättade för sig 
av sin mor, Jans mormor.
 Jan har hittat släktingar 
ända tillbaka till 1600-talet.
 – Det var då de började föra 
kyrkböcker. Sedan kommer 
man inte längre tillbaka i ti-

den, om man inte är adlig, be-
rättar han.
 
Jan blev förra året   tillfrå-
gad av Älekulla hembygds-
förening om han ville visa en 
film från sin resa till Madeira. 
Frågan om filmvisning åter-
kom även i år.
– Då ville jag göra en film som 
passade bättre till hembygds-
föreningen. 

Valet föll på kyrkan, som han i 
filmen kallar ”Älekullas störs-
ta sevärdhet” Han hade hittat 
många uppgifter om den un-
der sin forskning, så det fanns  
en hel del intressanta historier 
att förtälja. 
 – Det jag har med i filmen är 
mest kuriosa, det är inte något 
heltäckande dokument.
 
Men nog får  man veta myck-
et om Älekulla kyrka, som sägs 
vara från tidig medeltid. Jan 
berättar bland annat om ut-
byggnaden som gjordes på 
1600-talet, om när man köp-
te in de två kyrkklockorna, och 

om vilka som står bakom de 
fantastiska takmålningarna.
 I filmen får man också se 
utrymmet mellan kyrkans in-
nertak och yttertak,  där Olof 
Olsson Österberg, vida be-
ryktad stortjuv på 1830-talet,  
gömde sig undan polisen. 
 – Han låg här vid prediksto-
len och hörde på när prästen 
sa var man skulle söka efter 
honom, berättar Jan i filmen.
 Stortjuven Österberg stal 
bland annat uret som satt i 
kyrkans altartavla. Nu sitter 
det i ett golvur, tillverkat av 
Gunnar Högfeldt och Arthur 
Andersson, den senare farfar 

till Jan. 
  I filmen får man veta att 
Arthur, efter  att ha gjort kro-
nan till klockan, upptäckte att 
den inte var exakt lik den kro-
na som satt på altar tavlan och 
nummertavlorna.
 – Då slängde han den i ved-
spisen, berättar Jan.

Vad skulle du själv säga är 
mest intressant med Älekulla 
kyrka? 
 – Det mest intressanta är 
nog att kyrkan innan tillbygg-
naden på 1600-talet var en fyr-
kantig byggnad, antagligen 
med bara två fönster om det 

inte fanns några på den vägg 
som revs vid tillbygget.
 Mycket arbete har det varit 
med filmen. Mest tid har re-
digeringen tagit, säger Jan. 
 – Forskandet lägger man 
också mycket tid på, men det 
är ju för att det är roligt! 
 Någon ny film har han inte 
med i planeringen.
 – Men kanske det blir änd-
ringar och tillägg i den här fil-
men om några år, om jag hit-
tar mer grejer.
 Vill man se kyrkfilmen går 
den att hitta på Youtube, sök 
på Älekulla kyrka.

KATARINA JOHANSSON 

ÄLEKULLA  Jan Andersson började med 
släktforskning för ett år sedan. Det ledde  
till att han nu gjort en film om Älekulla 
 kyrkas historia.

ÄLEKULLA  Även i år kommer Lars-Håkan 
Hansson och Lena Ferm Hansson på Lundens 
gård i Älekulla att visa upp sina dahlior för 
besökare. 
  Två sensommarsöndagar kommer det att 
vara visning i Lundens trädgård, den 27 au-
gusti och den 3 september. Förutom att besö-
karna får vandra runt i trädgården kommer 
det även att finnas ett våffelcafé, samt försälj-

ning av honung och marmelad från gården.
  Det är nu tredje året för de populära dah-
liedagarna. År för år har paret utökat dahlie-
planteringarna i sin trädgård, och i år har de 
inte mindre är 125 (!) olika sorters dahlior att 
visa besökarna.
  – Vi har beställt en massa nyheter direkt 
från Holland,  berättar Lars-Håkan Hansson.
 FOTO: KATARINA JOHANSSON

DAHLIEDAGAR I LUNDENS TRÄDGÅRD
ÄLEKULLA  Älekulla byalag och bygde-
gårdsförening planerar att gå ihop till en för-
ening. Anledningen är dels att det är svårt att 
få folk att räcka till till alla föreningsstyrelser 
i en by av Älekullas storlek, dels att man redan 
börjat samarbeta allt mer mellan f öreningar-
na, bland annat genom att anordna gemen-
samma After Work-kvällar.
  – Det faller sig ganska naturligt, och om 
man är en större grupp behöver inte alla vara 

med på allt, utan man kan komma som gäst 
ibland också, säger styrelsemedlemmarna.
  På årets årsmöten beslutade föreningarna 
att ett arbete för att starta en sammanslagning 
ska påbörjas med målet att  ytterligare kun-
na öka samhällsservicen, ha fler evenemang 
och skapa ny utveckling i bygden. Hur arbe-
tet  ska gå till kommer att tas fram under året.
  –  Vi hoppas det ska ge en positiv nystart!

FOTO: KATARINA JOHANSSON

FÖRENINGAR PLANERAR SAMMANSLAGNING

I styrelserna för byalaget och bygdegårdsföreningen sitter sammanlagt 15 personer, av dem var sju 
med och träffade Trivselbygdens tidning. Bakre raden fr.v. Ida Johansson, Lars-Håkan Hansson, 
Lars-Gunnar Svensson, Axel Börjesson och Anders Jönsson. Främre raden fr.v. Yvonne Johansson, 
Eva Noack och Robyn Wilkes.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Predikstolen: Har blivit flyt-
tad vid något tillfälle, så på 
målningarna kan man nu bara 
se Jesus och tre av evang-
elisterna. – Markus står nog 
och tittar rätt in i väggen, sä-
ger Jan.
Bänkarna: 1685 byggdes bän-
karna, och det bestämdes vem 
som skulle sitta i varje bänk, 
eller ”stol” som man sa då. På 
stol nummer 1 satt fältväbeln i 
Gäddarp, Niclas Wurtzel.
Äldsta föremål: Dopfunten 
i täljsten, som sägs vara från 
1300-talet.

Kuriosa



Följ oss på Facebook

www.bocksaseko.se • 070-555 78 08 •

Ekologiskt 
nötkött

Bocksås eko 

Ny- om- & tillbyggnad

DAHLIOR
Välkomna till oss söndagarna 

27/8 och 3/9 kl. 14-17 
Kaffeservering

Älekulla 0703-36 98 06

KaffeserveringKaffeserveringKaffeserveringKaffeserveringKaffeservering

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

Arnoldssons 
Skogstjänst 

Arnoldssons 
Skogstjänst 
- Beståndsgående gallring

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

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
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ÄLEKULLA  Kenneth Ivarsson 
jobbade länge som anställd 
bilmekaniker, men valde för 
några år sedan att starta eget. 
I företaget står han på tre ben: 
Skog, snickeri och dessutom 
en bilverkstad, som han driver 
på föräldragården i Älekulla.

Det fi nns inga skyltar vid den lilla 
grusvägen som går in vid Älekulla 
kyrka, han har ingen hemsida och 
annonserar inte ut sin verksamhet. 
Men kunderna hi� ar till Kenneth 
Ivarssons bilverkstad ändå. 
 – En del kunder har jag kvar från 
när jag var anställd, och  en del nya 
kommer till. När någon kund är här 
kanske den berä� ar för sin granne, 
så även grannen kommer hit när 
den får problem med sin bil. Och 
på den vägen är det, kundkretsen 
växer, säger Kenneth. 

Kenneth  bor i  Holsljunga, men 
han är född och uppvuxen i Älekulla. 
Han började sin bana som egenfö-
retagare 2010, och startade företa-
get F:a Kenneth Ivarsson. I företaget 
får han den omväxling han sakna-
de som anställd. Delvis jobbar han 
i skogen, dessutom är han snickare, 
och han startade också  en bilverk-
stad i e�  mindre garage på föräldra-
gården i Björnås. Hans pappa, som 
är 93 år gammal, bor för övrigt kvar 
på gården, och servar Kenneth med 
elvakaff e varje dag han är i verksta-
den. E�  arrangemang till glädje för 
både far och son.  
 
Verkstaden var inte  så stor från 
början, men den har vuxit alltef-
tersom. 

 – De sista åren har jag byggt till  
på alla håll, både längden, höjden 
och bredden, och skaff at en bä� re 
lift. Nu kan jag även ta in traktorer 
och skogsmaskiner.
 Kenneth säljer också däck i sin 
verkstad, och han uppska� ar a�  
han lägger ungefär en tredjedel av 
sin arbetstid här. Resten är jämnt 
fördelat på skogen och snickran-
det. En bra uppdelning tycker han.
 – Dels är det omväxlande, och dels 
har jag lite ont i axlarna efter tiden 
som bilmekaniker på heltid. Det har 
blivit mycket bä� re nu när jag kan 
ha mer varierat arbete.

En annan fördel  med a�  vara sin 
egen är friheten.
 – Man kan lägga upp arbetet själv. 
Ser jag a�  det ska bli en fi n dag kan 
jag vara hemma om jag jobbat in 
tiden, och kanske gå ut och jaga is-
tället.
 En nackdel är a�  det blir mer ar-
bete när man är egenföretagare än 
som anställd.
 – Det är det där svåra med a�  säga 
nej, så det blir gärna mer än heltid.

Kunderna kommer från  sto-
ra delar av Trivselbygden, med om-
nejd. De som bor i Holsljunga, el-
ler på Kenneths väg från hemmet 
till verkstaden kan få den extra ser-
vicen a�  Kenneth tar med sig deras 
bil på morgonen och kör hem den 
på kvällen. En lösning som dock har 
e�  litet aber för Kenneth själv.
 – Får jag inte ihop bilen under da-
gen kommer jag inte hem...

KATARINA JOHANSSON

Kenneth Ivarsson trivs med jobbet som egenföretagare, där han varvar mellan jobb i skogen, som snickare och på bilverk-
staden i Älekulla. – Det blir väldigt omväxlande, och man kan lägga upp arbetet själv, säger han.
  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Kenneth startade bilverkstad i Björnås

NU HAR ÄLEKULLA FÅTT FIBER
ÄLEKULLA  I februari i år fi ck de första invånarna i 
Älekulla fi beruppkoppling, och sedan har fi bern kopp-
lats på efterhand i de olika delarna av byn under våren. 
  – Det enda som är kvar är Prästhult, där vi måste dra en 
sjökabel. Det får vi inte göra förrän i juni, när fåglarna har 
häckat, berä� ar Benny Larsson (till höger), vägansvarig 
för sträckan mellan kyrkan och Bostebygd. 
  På bilden är Benny ute och gör det sista arbetet med 
återställning efter fi bernedläggningen hos Kalle Persson 
i Björnås (till vänster). FOTO: KATARINA JOHANSSON

#TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV 
VÄSTERGÖTLAND

Får jag inte 
ihop bilen 

 under dagen 
kommer jag 

inte hem.
KENNETH IVARSSON



Vi hjälper företagare med bokföring, 
administration och deklarationer 
Vi kan också sköta din fakturering och betalning av 
fakturor. Genom personlig service hittar vi lösningarna för 
dig! Välkommen att besöka oss för mer information! 

www.svans.se | info@svans.se | Tel 0320-590 70 Överlidavägen 5, 511 95 Öxabäck

Mån-fre 9-21, Lör 10-21, Sön 10-19 • 0320-59010

ÖXABÄCK

Diplomerad Avloppsentreprenör

0703-29 29 42

Mark- och 
grundarbeten

Även hembesök
073-042 17 69

Även vaxning & 
öronhåltagning

Även hembesök
i Antikhuset

Öxabäcks 
Fotvård

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.

30år

    V
i firar 30 år

            1987-2017

Vackraste 
smycken av  
de finaste 

bestick

Lisa Lundberg 
Öxbäck

0320-59488
070-6217590

Två  
hantverk
i samma
smycke

Personlig 
gåva till
någon 

speciell

Smycken
med äkta

svensk
design

www.lejssmycken.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
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Det är Sandra och Thomas Arnagård 
från Öxabäck, som nu driver verk-
samheten tillsammans tillsammans 
med Ingela och Niklas Lundell från 
Torestorp. 
 – Thomas och jag har talat om a�  ta 
över ända sedan det lades ner. När vi 
fi ck reda  på a�  Ingela och Niklas ock-
så var intresserade slog vi våra påsar 
ihop, berä� ar Sandra.
 De fyra startade förra året företaget 
Stockasjöarna AB, och den 1 april i år 
drogs verksamheten igång. Det fi nns 
två sjöar, i båda simmar regnbåge. Och 
a�  få fi sk här är inte svårt, säger de.
 – De som hi� ills har varit här och 
 fi skat har inte gå�  hem besvikna, 
 säger Ingela.
 
Om man är  intresserad av a�  pro-
va fi sket i någon av Stockasjöarna bo-
kar man på hemsidan och köper e�  
fi skekort. På e�  dagskort får man dra 
upp två regnbågar. 
 – Vi har e�  begränsat antal platser 
varje dag, sammanlagt 15 personer på 
de två sjöarna, så alla ska få god plats, 
säger Niklas Lundell.
  I Lilla Stockasjön är endast fl ugfi s-
ke tillåtet och i Stora Stockasjön både 
fl ug- och spinnfi ske. Allt mete är för-
bjudet.
 – Vår målgrupp  är främst fl ugfi s-
kare. Öxabäck har andra sjöar som 
lämpar sig för mete, fi skekort köper 
man då av fi skevårdsföreningen,  sä-
ger Sandra.

A�  Lilla Stockasjö  helt är reser-
verad för fl ugfi ske beror på a�  fl ug-
fi skarna behöver mer tid på sig än 
spinnfi skarna.
 – Vi ville reservera en sjö helt för 
dem. De kan si� a och ti� a en halv-
timme för a�  se var regnbågen äter, 
och klura på vilken fl uga som gäller 
för dagen, säger Niklas.  
 Det fi nns även  möjlighet a�  hit-

ta på mer än a�  fi ska vid sjöarna. 
En grillkåta fi nns a�  hyra, och man 
kan även hyra hela anläggningen, 
till exempel för e�  företagsevent. 
Överna� ning vid sjöarna är inte tillå-
tet, men Stockasjöarna AB samarbetar 
med överna� ningsställen i närområ-
det, så det går a�  lösa. Om man vill ha 
mat serverad går det också a�  ordna. 
 – Vi samarbetar bland annat med en 
cateringfi rma i Öxabäck. För oss är det 
viktigt a�  gynna bygden och visa vad 
mer den erbjuder. 
 Finns det personer med i sällska-
pet som inte är så fi skeintresserade så 
fi nns det en motionsslinga runt sjö-
arna för joggning eller promenader. 
Och på höstkanten är  skogen runt sjö-
arna full med svamp. 
 – Det är bra svampmarker här,  säger 
Sandra.

All bokning sker  för enkelhetens 
skull via hemsidan. Men det blir en 
del arbete ändå. Området ska ses till 
med jämna mellanrum, och de ord-
nar också olika event.
 – Vi har haft en fl ugfi skekurs, och 
talar om a�  ha en svampkurs i höst. 
Och kanske en whiskyprovning, sä-
ger Thomas.
 På första metaredagen, Kristi 
Himmelsfärdsdag, ordnar de e�  fi ske-
evenemang.
 – Då vill vi gärna a�  familjer kom-
mer hit, det kommer a�  fi nnas spön 
a�  hyra om man inte har själv, säger 
Sandra.
 Familjeeventet är e�  sä�  a�  sprida 
intresset för fi ske till en ny generation. 
För det är ju så roligt, säger familjerna 
Arnagård och Lundell.

Hinner ni själva med a�  fi ska något 
i sjöarna?
 – Jo, vi kan vårt va� en. Men vi hade 
nog fi skat mer om vi inte haft hand 
om det.

KATARINA JOHANSSON

Stockasjöarna är två till antalet, och ligger strax utanför Öxabäck, på vägen mot Överlida.  FOTO: LINNEA LUNDELL

Nystart för fisket i Stockasjöarna
ÖXABÄCK  I 17 år drevs fi skeverk samheten vid 
Stockasjöarna av Öxabäcks Fiskevårdsområde innan 
den lades ner år 2010. Nu har två familjer tagit över, 
och den 1 april i år startade de upp verksamheten vid 
sjöarna igen.

Fr v. Niklas och Ingela Lundell samt Sandra och Thomas Arnagård 
som tilllsammans driver Stockasjöarna AB. Alla är de utbil-
dade  fi sketillsyningskontrollanter, en utbildning de gå�  via 
Länsstyrelsen. 

Stockasjöarna AB
Drivs av: Sandra och Thomas Arnagård, 
samt Ingela och Niklas Lundell.
Sjöar: Lilla och Stora Stockasjön.
Fiske: I Lilla Stockasjön är endast fl ugfi ske 
tillåtet och i Stora Stockasjön både fl ug- och 
spinnfi ske. Allt mete är förbjudet.
Övrigt: I Lilla Stockasjön fi nns en handi-
kappbrygga. I området fi nns även en grillkå-
ta, som kan hyras. Det fi nns även möjlighet 
att hyra hela anläggningen, man kan också 
få maten levererad .
Säsong: 1 april till runt slutet av oktober.  
- Vi får se vad vädret tillåter.  

Vår målgrupp är 
främst fl ugfi skare.

SANDRA ARNAGÅRD



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

10.20 BK Viljan/ IF Älvéna (2 stra� ) – Högvads BK A
 Kindaholms FF (1 stra� ) – Öxabäcks IF B

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

11.55 Högvads BK – Öxabäcks IF A
 Torestorp/Älekulla FF – BK Viljan/IF Älvéna (2 stra� ) B

12.55 Torestorp/Älekulla FF – Öxabäcks IF A
 Kindaholms FF (1 stra� ) – Högvads BK 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 29 juli 2017 
Hagavallen, Öxabäck 

MJÖBÄCKS SPARBANKS

FOTBOLLS-
TURNERING

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

www.elmelidsmaleri.com

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

Närproducerat Hängmörat Kvalitetskött

www.oxabackskott.se • Roland 070-620 66 68, Hans-Olof 070-576 80 39
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Khulud Tarshahni och Ahmad al Krdi trivs med att arbeta ihop. – Vi är lika, båda älskar vi vårt jobb och att ta ansvar.
  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Paret bodde då i Göteborg, 
och var på jakt efter en egen 
verksamhet. De fick genom 
en vän, bosatt  i Öxabäck, 
veta  att ägaren till affä
ren  på orten planerade att 
hyra ut den.   Efter ett besök 
där de fick veta att de kun
de få köpa huset där affä
ren ligger var de tveksam
ma. Huset var slitet och det 
skulle krävas mycket reno
vering.
 –  Vi satt och räknade på 
hur mycket det skulle kom
ma att kosta, men vi bestäm
de oss till slut för att ta ste
get. Det var en chansning, 
säger Khulud Tharshahni.
 De tog över i mars  2015, 
och gjorde en grundlig re
novering.
 – Det var otroligt mycket 
jobb! Vi gjorde en totalre
novering, där vi också gjor
de om mjölkdelen, som då 
var öppen. Vi byggde in den 

med glasdörrar och nya hyl
lor och lampor.

I juli 2015  stod butiken klar 
för öppnande. Nu skulle det 
visa sig om chansningen gått 
hem. Och det hade den. 
 – Vi blev otroligt väl
komnade, det är jättegoa 
människor här, och vi kän
ner oss som en del av byn nu.
 För Khulud är detta en 
dröm som gått i uppfyllelse.
 – Det har alltid varit mitt 
mål att öppna eget. Jag job
bade som undersköterska i 
vården i 15 år, och älskar att 
jobba med människor. Det 
gör man i en affär också, men  
på ett annat sätt.
 Paret bor med sina fyra 
barn på övervåningen i hu
set där affären ligger. Att 
flytta från Göteborg till lil
la Öxabäck var ett stort steg.
 – Det fanns en liten oro 
för hur det skulle funka, 

men det går jättebra, och 
barnen trivs. När vi bodde i 
Göteborg  jobbade vi myck
et och var stressade. Jobbar 
mycket gör vi här med, men 
på ett annat sätt. 

De arbetar bra  ihop, säger 
Khulud och Ahmad. En an
ledning tror de är att de är 
lika som personer.
 – Vi älskar båda vårt jobb, 
och att ta ansvar. 
 För närvarande är Khulud 
mammaledig med yngsta 
barnet, och Ahmad tar hu
vudansvaret för affären. 
 – Men vi hjälps åt,  jag finns 
ju på andra våning om det 
behövs hjälp i butiken. Och 
de stora  barnen  hjälper till 
så mycket.
 Tanken är att Khulud snart 
ska börja jobba igen, men så 
småningom kommer hon 
åter att bli mammaledig, 
berättar hon, barn nummer 
fem är på väg.
 
Kunderna kommer  bå
de  från Öxa bäck och från 
andra orter i när området. 
Det är många som passerar 
Öxabäck, bland annat på väg 

till eller ifrån Ulllared, som 
passar på att handla i buti
ken. Khulud och Ahmad för
söker anpassa sitt sortiment 
så det passar deras kunder, 
och tanken är att  ha allt 
som kan behövas i ett hus
håll. Bland annat har de sat
sat på egengrillad kyckling 
och bake offbröd.
 – Förra månaden tog vi 
bort 250 artiklar, för att istäl
let ta in andra, säger Ahmad.
 – Vi har också infört ett sys
tem, där alla som registrerar 
sig i butiken får fem procents 
rabatt. Nu har vi 250 registre
rade kunder, säger Khulud.
 I butiken har de även kaf
feservering, och när våren 
kommer sätter de fram ute
möbler där kunderna kan slå 
sig ner och fika och umgås 
en stund.

Butiken tillhör  kedjan 
Handlarn, och Ahmad är 
även delägare i Handlarn 
i Kalv. Kommer det att bli 
ännu fler butiker för paret 
framöver?
 – Det kanske det gör, säger 
Khulud. 

KATARINA JOHANSSON 

ÖXABÄCK  – Vi känner oss som en del av 
byn nu, säger Khulud Tharshahni och 
Ahmad al Krdi, som tog över livsmedels-
affären i Öxabäck 2015. 

Handlare som trivs i Öxabäck

REGNBÅGE ÖVER KYRKAN
ÖXABÄCK  Den här vackra regnbågen över Öxabäcks kyr
ka fångades på bild av IngBritt Helgesson förra sommaren.

FOTO: ING-BRITT HELGESSON

NYA SKYLTAR VÄLKOMNAR BESÖKARE
ÖXABÄCK  Förra året fick infarterna till Öxabäck nya, fina skyl
tar som välkomnar besökare till bygden. Konstnären bakom 
motiven är Siw Ivarsson, Torestorp. FOTO: ING-BRITT HELGESSON

Vi blev otroligt 
välkomnade.

KHULUD TARSHAHNI
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Välkommen till en bank nära dig!

www.mjobackssparbank.se

Kontakta oss så 
får du veta mer!
Ring till vårt bankkontor i 
Överlida, 0325-327 00.

Vi svarar vardagar mellan 
9.00-16.00  
(mån och tors 9.00-18.00)

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

Vi bjuder på  

till dig som 
fyller 18 år. 

– Det ligger i tiden med närproducerat, 
och att det är ekologiskt gör det än bätt-
re, säger handlaren Göran Fransson.
 – Här kan vi peka på kartan var djuren 
går och betar, och man kan åka och titta 
på åkern där de går.

Bocksås Eko i  Älekulla drivs av Mikael 
Mild. Han har drivit gården Bocksås se-
dan 2004, och startade med produktion 
av ekologiskt nötkött för tio år sedan. 
 Besättningen består för närvarande 
av 36 dikor som föder var sin kalv varje 
år, dessutom köper Mikael in 10-20 kal-
var per år. 
 Djuren föds till största delen upp på 
gräs, vilket bidrar dels till att köttet blir 
saftigare, dels till att hålla markerna 
öppna. På Bocksås finns långt ifrån till-
räckligt med betesmark för djuren, så 
Mikael arrenderar mark i både Älekulla, 
Torestorp och Gunnarsjö. Dock inte i 
Mjöbäck.
 – Men jag köper in en del kalvar häri-
från, berättar han.
 Djuren slaktas också på nära håll, på 
Öströös slakteri i Sibbarp. 
 – Det har lokal prägel hela vägen, sä-
ger Mikael.

Sedan sex år  tillbaka säljer Mikael köt-
tet  direkt till konsument. Från början 
sålde han enbart 30-kiloslådor, i samar-
bete med Älekulla livs. 
 – Men det blev ingen hit, säger Mikael.
 Han säger att de flesta inte vill köpa 
på sig så stora kvantiteter, och får med-
håll av Göran, som har koll på människ-
ors köpvanor.
 – Numer köper folk bara mat för da-
gen.
 Lådorna finns fortfarande  att köpa, 
men på senare tid har Mikael också bör-
jat leverera kött till flera butiker i Mark.  

Och nu har han alltså även sträckt sig 
över kommungränsen, till Mjöbäck.
 – Jag tycker det är roligt att kunna er-
bjuda detta till folk i närområdet, säger 
han.
 
Köttet som säljs  hos Monicanders 
kommer färdigförpackat från slakteri-
et, något som varit en förutsättning för 
att butiken skulle kunna ta in det.
 – Det är så mycket dokumentation och 
märkning med en öppen chark, det är 
inte lönsamt för oss små butiker, säger 
Göran.
 Monicanders kommer att ha alla 
styckningsdelar i sortimentet.
 – Allt från köttfärs till fina filén, säger 
Göran.
 – Men vi kommer förstås att känna in 
vad folk vill ha och anpassa sortimen-
tet därefter.

På Monicanders säljs  sedan tidigare 
en del närproducerade matvaror, som 
honung och morötter, samt mjölk från 
närliggande Källsjö mejeri. 
 – Det har frågats efter mer lokalpro-
ducerat men det finns inte så mycket 
häromkring, så detta blir perfekt, säger 
Göran.
 Efterfrågan på ekologiskt och närpro-
ducerat har ökat, i och med att konsu-
menterna blivit allt mer medvetna på se-
nare år. Många väljer att betala lite mer 
för att få  mat  som produceras på nära 
håll, med mindre påverkan  på miljön. 
Det är något Mikael också märkt av. 
 – Det går i pustar, men nu har jag sett 
en smått stigande efterfrågan, säger 
Mikael. 
 – Och för lantbruket i stort känns det 
verkligen positivt nu, just att det svens-
ka fungerar på ett annat sätt än tidigare.

KATARINA JOHANSSON
Göran Fransson, Monicanders, har startat ett samarbete med Mikael Mild som driver Bocksås eko. Till höger 
Mikaels son Isak.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

MJÖBÄCK/ÄLEKULLA  Monicanders i Mjöbäck har inlett 
ett samarbete med Bocksås Eko i Älekulla. Nu kan kunder-
na köpa nötkött från djur uppfödda bara någon mil från 
butiken.

Butiken har inlett samarbete 
med lokal köttproducent

MJÖBÄCK/ÖVERLIDA  Det glada symötes-
gänget på bilden firade i våras sitt 60-årsjubi-
leum. Men syr, det gör de inte längre. 
 – Nu kallar vi det tjejträff, och  äter tre-
rätters middag när vi träffas, berättar Karin 
Lundberg, som är en av dem som varit med 
sedan starten.  
 De flesta i gänget är födda och uppvuxna 

i Mjöbäck, och de har fortsatt att hålla ihop 
trots att några lämnat bygden. 
 Från vänster i bild: Berit Trulsson, 
Överlida, Mona Larsson, Mjöbäck,  Marianne 
Johansson, Överlida, Ulla Mårtensson, 
Falkenberg, Karin Lundberg, Mjöbäck och 
Jeanette Gudmundsson, Falkenberg.  
 FOTO: KATARINA JOHANSSON

SYFÖRENING SOM TRÄFFATS I 60 ÅR

#TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV VÄSTERGÖTLAND



DAGS ATT KÖPA VILLA  
ELLER FRITIDSHUS?

Välkomen att kontakta  
Mjöbäcks Sparbank.  

Vi kan finansiering av hus.

www.mjobackssparbank.se

KINDAHOLMSDAGARNA
Massor utav 
aktiviteter 

i Håcksvik, Kalv, Mårdaklev 
och Östra Frölunda.

SEPTEMBER
1•2•3  

Kom och spring 
Kindaholms- 
maran 42km

BYGDEFEST
Mårdaklev

Lördagen 2/9 kl. 19.00
Välkomna!

Följ oss på 
kindaholm.org

Följ oss på facebook 
Kindaholmsdagarna

FLYTTA TILL BOFAST
VI HAR LÄGENHETER I TRIVSELBYGDEN

KONTAKTA OSS PÅ 0345-408 40 www.bofast.se
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Lena Karlsson, till vänster, tar över som Trivselbygdssamordnare efter Hanna Börjesson.  
  FOTO: KATARINA JOHANSSON

– Jag tycker det är roligt att 
engagera mig, och att man 
gör saker i gemenskap, sä
ger hon.
 Lena Karlsson har bott 
större delen av sitt liv  i 
Trivselbygden.  Hon är född 
och uppvuxen i Öxabäck, 
och kom till Överlida 1989  
efter att ha bott två år i Skene. 
 Hon har länge haft ett en
gagemang för bygden, och 
har varit med i Överlida bya
lag i över tio år.
 – Men numer är jag bara 
suppleant, så jag har back
at lite.
 
Tidigare i vår  började 
Lena   sin anställning på 
Mjöbäcks Sparbank, där 
hon arbetar i kundtjäns
ten. När det stod klart att 
Hanna Börjesson skulle läm

na Mjöbäcks Sparbank för 
ett annat arbete var Lena det 
självklara valet att axla upp
draget som Trivselbygds
samordnare.    
 Och att sam
arbetet har stor 
betydelse för 
Trivsel bygdens 
tio byar är hon 
övertygad om.
 –  Det är vik
tigt att arbeta 
för att ha vår 
bygd kvar, med 
lite rörelse och 
service. Genom 
Trivselbygden träffar man 
andra byalag, kan diskute
ra saker och arbeta åt sam
ma mål.

Hanna Börjesson,  som  
nu lämnar över till Le

na Karlsson, ser tillba
ka på tiden som Trivsel
bygdssamordnare med 
glädje.
 – Det har varit en jätterolig 
tid, med många roliga min
nen, allt från bussturer runt 
i Trivselbygden till femkamp 
på Påarps gård. Jag kommer 
att sakna det, men jag bor 
ju kvar i Överlida, och kom
mer fortfarande att vara 

aktiv i frågor 
som rör hem
bygden och 
Trivselbygden.
 Hanna är 
glad att Lena 
blir den som 
tar över upp
draget.
 – Hon är jät
tebra till att ta 
över stafett
pinnen, hon 

har alltid varit aktiv i byalag 
och föreningar. Och ska man 
göra något sådant här måste 
man tycka att det är roligt!

KATARINA JOHANSSON

Lena tar över  
som Trivselbygds-
samordnare
TRIVSELBYGDEN  Lena Karlsson är ny  
samordnare för Trivselbygden. Hon tog över 
uppdraget efter Hanna Börjesson i mitten 
av maj, och ser fram emot att arbeta tillsam-
mans med Trivselbygdens byalag.

Jag tycker det 
är roligt att 

 engagera mig.
LENA KARLSSON



 I matsalen står e�  stort blå-
grå�  rokokobord. Det är in-
köpt från Salnecke slo�  i 
Uppland.
  – Kungen och kronprin-
sessan Viktoria har su� it vid 
bordet och ätit när de be-
sökt slo� et, säger Ingegerd 
Blomkwist.
  Vi befi nner oss på det snart 
e�  år gamla och annorlunda 
rock’n roll-motellet Mandy’s 
Inn i Mjöbäck.

Det här med  gamla möb-
ler och saker ligger paret 
Ingegerd Blomkwist och 
Peter Lundin varmt om hjär-
tat. Särskilt från 50- och  
60-talet. All dekor och alla ut-
ställningsobjekt är original.
  – Här får inte fi nnas något 
plagiat och det är vi unika 
med, säger Ingegerd.
  Här syns nummerplåtar 
från olika stater, bensinsta-
tionsskyltar och så kläder 
och prylar från Beatles, Elvis, 
Michael Jackson med fl era. 
 
Parets gemensamma  
historia tar sin början i 
Göteborg. Staden de båda 
föddes i men som sjuksköter-
skan Ingegerd lämnade för 
jobb på annan ort. På återbe-
sök hos vänner i Göteborg fl e-

ra år senare träff ades hon och 
Peter. De var båda singlar och 
Peter fl y� ade så småningom 
till Ingegerds dåvarande lä-
genhet i Överlida. 
  En tur till Ullared och de 
såg den gamla bensinstatio-
nen i Älvsered som var till 
salu. Först drev de bensinsta-
tion under sex år. Tills oljebo-
laget inte ville satsa på den lil-
la stationen längre. Då fi ck de 
idén a�  göra om macken till 
en amerikansk diner. Peter 
är genuin gammal ragga-
re och Ingegerd kan design 
och matkultur. De komplet-
terar varandra bra.

Idag har do� ern  Sanna 
och hennes sambo Rickard 
tagit över driften av res-
taurangerna, Mandy’s 
Diner, som vuxit till två, en 
i Älvsered och en i Töreboda. 
Sonen Tommy sköter ga-
tuköket Mandy’s fast food i 
Skene och själva har de på-
börjat en ny bana, den som 
Inn ägare. För två år sedan 
köpte de Mjöbäcks präst-
gård, renoverade och öpp-
nade i somras Mandy’s Inn. 
En satsning som ledde till 
a�  de för andra gången pri-
sades för Årets företagssats-
ning i Trivselbygden. Förra 

gången  var 2011, då de fi ck 
det allra första förstapriset 
för Mandy’s Diner. 
  Mandy’s Inn är e�  bed & 
breakfast med plats för 15 
gäster. Nio på övervåningen 
i prästgården och sex i huset 
på gården, det som en gång 
var pastorsexpedition. Det 

mesta jobbet har de gjort 
själva, lagt golv, målat och 
tapetserat.
  – En bilmekaniker och en 
sjuksköterska mi�  ute på lan-
det, säger Ingegerd.

De bor själva  på nedervå-
ningen i huset, i köket fi xas 

frukost till gästerna, sedan 
städar och bäddar de efter 
besökarna. De gör allt själva. 
Men de är båda överens, nu 
är de nöjda och kommer inte 
ge sig in i några fl er projekt.
  – Nu blir det inget mer byg-
gande, nu får det vara färdigt, 
säger Peter.

  Efter två diners, e�  ga-
tukök och e�  bed & break-
fast kan de kanske slå sig till 
ro och njuta. Fast deras barn 
tror inte på dem. De ska tyd-
ligen ha sagt exakt så förut!

YLVA HIDENG
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ANNORLUNDA MOTELL. Ingegerd Blomkwist och Peter Lundin  i e�  av rummen på prästgårdens övervåning, vilka alla  har olika 
teman. Här fi nns Elvisrummet, Beatlesrummet och Rock’n rollrummet med fl era.  FOTO: YLVA HIDENG

Elvis och Beatles på Mandy’s Inn
MJÖBÄCK  Diners på två orter, e�  gatukök 
och e�  bed & breakfast står paret Blomkwist-
Lundin bakom. De delar intresset för gamla 
möbler och saker.

ÅRETS FÖRETAGSSATSNING

Grundades: I början av 50-talet 
och inriktade sig då huvudsak-
ligen på byggverksamhet. Med 
åren kom dock arbetet med ma-
skiner att få en allt mer fram-
skjuten position inom företaget, 
vilket tvingade byggarbetet att 
stå tillbaka. 
Ägare: Tore Löfström  började 

sin bana inom företaget som 
chaufför i slutet av 70-talet. 
1997 övertog han, tillsammans 
med sin fru Siv, verksamheten 
från den föregående ägaren, 
familjen Hellström . Under 
2010 gick sönerna Peter och 
Stefan in som delägare.  
Anställda: Förutom de fyra 

delägarna är sex personer an-
ställda i företaget.
Verksamhet: Företaget utför 
det mesta inom markentrepre-
nad. På senare tid har verk-
samheten allt mer gått över 
mot projektledning, främst 
inom anläggande av bensin-
mackar.

Överlida Grus & Transport AB

– Fram till för e�  år sedan tog 
vi på oss alla jobb, stora som 
små, men nu satsar vi enbart 
på de större projekten, säger 
Peter Löfström.
 Bland de senaste projekten 
fi nns en Lidl-butik i Ljungby, 
men  främst handlar det om 
anläggande av bensinmack-
ar. Företaget har just påbör-
jat byggandet av sin femte 
OKQ8-mack, i Nynäshamn,  
och jobbar även med en 
Circle K-mack i Ulricehamn. 
 – Vi hade svårt a�  kombi-
nera hemmamarknaden och 
jobben på bortaplan, och 
därför  valde vi a�  satsa på 
de större jobben.  

Eftersom projekten ofta 
 fi nns långt från Överlida är 
det inte lönsamt a�  ta med 
egna maskiner.  Därför har fö-
retaget nu börjat sälja av  en 
del av maskinparken.
 – Vi hyr in på plats istället, 
säger Tore Löfström.
 A�  Överlida Grus säljer 
av maskiner har le�  till a�  

det ryktas om a�  det går då-
ligt för företaget. De� a vill 
Tore och Peter bestämt de-
mentera.
 – Den nya inriktningen har 
varit positiv för oss.

Så många projekt  på hem-
maplan blir det inte numer. 
Jobben för privatpersoner 
har man dragit ner på, och 
annars händer  det inte så 
mycket i trakten, säger Tore. 
E�  av de senaste jobben i när-
området var den vägbro som 
byggdes i Kalv förra året.
 – Det var e�  kul projekt!  
 Tore har passerat de 60, 
och har mer och mer lämnat 
över ansvaret för företaget till 
sönerna.  Han har dock inte 
tänkt lämna företaget i för-
sta taget.
 – Jag hoppas kunna fortsät-
ta här som hustomte.

Överlida Grus &  Transport 
fi ck i december e�  andrapris 
i Årets Företagssatsning i 
Trivselbygden. En utmärkel-

se som gläder Tore.
 – Det är hemskt roligt a�  
det man gör uppska� as. 
Priset är en � äder i ha� en för 
oss! 
 Utmärkelsen fi ck företa-
get bland annat för allt ideellt 
arbete de gör i Överlida. De 
har till exempel grusat upp 
en gångväg vid badplatsen 
Näset, de sponsrar idro� sför-
eningen och hjälper byalaget 
med olika uppdrag, som a�  
sä� a upp ortens julgran. Det 
ideella arbetet är en självklar 
sak för företaget, säger Tore. 
 – Det är roligt a�  hjälpa till 
med a�  få byn mer a� raktiv.

Just nu jobbar  Överlida 
Grus & Transport för a�  få till-
baka en bensinmack till orten.
 – Det började när mack-
en här lade ner förra året. 
Byalaget visste a�  vi hade 
mark, och frågade oss om vi 
var intresserade. Det var vi, 
och vi började ta kontakt med 
olika bolag. 
 E�  bensinbolag nappade, 
och just nu ligger ärendet hos 
kommunen.
 – Vi hoppas a�  bygget av 
macken ska komma igång i 
höst.

KATARINA JOHANSSON

Tore Löfström och sönerna Peter och Stefan på Överlida Grus & Transport har ändrat bana och sat-
sar nu på större projekt.  FOTO: FREDRIK ANDERSSON

ÖVERLIDA  Tore Löfström har drivit 
Överlida Grus & Transport tillsammans 
med sin fru Siv sedan 1997. Sedan 2010 är  
sönerna Peter och Stefan delägare, och nu 
styr de in företaget på en ny bana.

Överlida Grus 
på nytt spår

 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.

2:a pris
 – Mandy’s Inn  –

2:a pris
 – Överlida Grus & Transport  –



 Det var under prisutdelning-
en som UPH kuppade och 
valde a�  ge bort prissumman 
till Älvsereds byalag. 
  – Vi ville  visa vår uppska� -
ning och satsa på bygden för 
deras fi na bemötande av oss. 
Vi har ungefär 100 elever per 
läsår och uppska� ar verkli-
gen a�  de blir så väl mo� ag-
na i Älvsered, säger skolchef 
Linda Tovek.

I motiveringen till   för-
stapriset stod det bland an-

nat a�  UPH har planer på 
fortsa�  utveckling och ut-
byggnad. När det gäller ut-
vecklingen kommer de a�  
starta något ny�  under höst-
terminen; e�  hundrehab ut-
anför Varberg.
  – Det är en före de� a elev 
som kommer a�  driva det 
och vi kommer a�  förlägga 
vissa praktiska lektioner där, 
säger Linda Tovek.
  Tidigare låg deras hundre-
hab i en källarlokal på UPH 
men den lokalen har de vux-
it ur.
  Några övriga förändringar 
fi nns inte på gång i nuläget.
  – Vi driver skolan utefter en 
förordning och det är inte så 
lä�  a�  göra några större för-
ändringar under en förord-
ning, säger hon.
  Skolan håller som bäst på 
med rekrytering av elever till 
hös� erminen. Den 15 maj var 
sista ansökningsdagen.
  – Det ser bra ut, vi tror a�  vi 
får ihop fulla klasser till hös-
ten, säger Linda.

Anledningen till a�   de 
vann företagssatsningen tror 
Linda Tovek beror på a�  de är 
rikstäckande.

  – Elever från hela Norden 
kommer till Älvsered för den 
här utbildningen. Kanske 
vann vi också för a�  det är 
unikt a�  satsa på den här ty-
pen av verksamhet i inlan-
det. Många liknande skolor 
ligger vid kusten men också 
i större tätorter. 

  Prispengarna, som byala-
get fi ck av UPH, var e�  utbild-
ningsstipendium på 10  000 
kronor.
  Karin Karlsson är ordfö-
rande i Älvsereds byalag. 
Hon, och övriga styrelsen, 
blev gla�  överraskade över 
de skänkta pengarna.

  – Vi kom i chock, men i en 
trevlig sådan, och pengarna 
var väldigt välkomna.
  Hon säger a�  de inte an-
vänt pengarna till något sär-
skilt ännu. Det mesta av by-
alagets kassa har gå�  åt 
till Valborgsmäss och till 
Veterandagen.

  – Pengarna får gå in i den 
allmänna kassan så a�  säga, 
säger hon.
  Hon är glad för a�  UPH valt 
a�  etablera sig i Älvsered.
  – Det är en fi n skola och det 
känns bra a�  hotellet har få�  
en mening igen.

YLVA HIDENG

TRIVSELBYGDEN  För 
sjunde året i följd söker  
Mjöbäcks Sparbank kan-
didater till utmärkelsen 
”Årets företagssatsning 
i Trivselbygden”. 

– Det är jä� eroligt a�  åter-
igen kunna genomföra 
Årets företagssatsning, sä-
ger Tomas Andrén, vd på 
Mjöbäcks Sparbank.
 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 
satsning värd a�  uppmärk-
sammas. På nominerings-
blanke� en fi nns stöd för vad 
man kan lyfta fram i nomine-

ringen, säger Tomas Andrén, 
vd på Mjöbäcks Sparbank. 
 
Byalagen på  respekti-
ve  ort har ansvar för a�  det 
kommer in nominering-
ar, men alla som vill får no-
minera företag till priset. 
Nomineringsblanke�  fi nns 
på Mjöbäcks sparbanks hem-
sida och 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. Förstapriset  
består av e�  utbildningssti-
pendium på 10 000 kronor, 

och de två andrapristagarna 
får stipendium 3 000 kronor 
vardera. 
 Trots a�  utmärkelsen  de-
lats ut i sex 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�  uthålligt  intres-
se, och vi får varje år in no-
mineringar av hög kvalitet. 
Som jurymedlem blir man 
varje år imponerad över 
bredden som fi nns bland 
företagen i bygden. 
 
2016 års pristagare,  som 
mo� og sina priser vid en lu-
cialunch på Påarps gård i 
Håcksvik, är högst välförtjän-
ta, säger Tomas Andrén.

 – Mandys, som varit med 
innan, men som nu startat 
upp en ny gren av sin verk-
samhet genom öppnandet 
av e�  motell, visar a�  man 
kan få priset fl era gånger om 
man gör nya satsningar.
 – Även Överlida Grus & 
Transport gör en helt ny 
satsning, med en bensin-
mack, som vi hoppas blir 
verklighet under året.
 Tomas Andrén gläds ock-
så åt den överraskande ges-
ten av förstapristagaren, 
UPH Education.
 – De gjorde en ny, annor-
lunda grej, i och med a�  de 
skänkte  sin prissumma till 
Älvsereds byalag för a�  visa 
sin tacksamhet över det fi na 
mo� agandet de få�  i byn.

KATARINA JOHANSSON
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Tomas Andrén, vd på Mjöbäcks Sparbank, hoppas på många 
 nomineringar till Årets företagssatsning även i år. 
  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Söker nya kandidater till företagspriset

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. Överlida camping
2. Lenas Kost & Träning, Holsljunga.

Tidigare pristagare1:a pris, UPH Education AB:
I topprenoverade lokaler vil-
ka andas nostalgi bedrivs ut-
bildning om fyrfotade vänner 
för tvåbenta elever. Satsningen 
ger inte bara arbetstillfäl-
len på orten utan sätter även 
Trivselbygden på kartan, då cir-
ka 100 personer lockas hit var-
je termin. Planer på fortsatt ut-
veckling och utbyggnad fi nns 

och vi hoppas naturligtvis att 
även denna nysatsning hamnar i 
Trivselbygden!
 
2:a pris,Mandys Inn:
Turismen är viktig för Trivsel-
bygden och närheten till Gekås 
och Ullared ger vår bygd extra 
luft under vingarna. Denna po-
tential har våra nästa pristaga-
re tagit tillvara och gjort en lo-

gi-satsning som för tankarna till 
50-talets Amerika.  Genuin reno-
vering, unika föremål med myck-
et historia och ett personligt en-
gagemang som genomsyrar hela 
verksamheten gör detta till en 
satsning väl värd att prisa.
 
2:a pris, Överlida Grus och 
Transport:
Detta företag har lång historia 

i Trivselbygden och har nu ut-
ökat verksamheten, både ge-
nom ny lokal och ökad perso-
nalstyrka. Utöver sin vanliga 
verksamhet har de stöttat sin 
ort genom att göra i ordning 
badplatsen och bredda gångs-
tigar. Förhoppningsvis kommer 
de även kunna upplåta mark för 
att få tillbaka en mycket saknad 
bensinstation. 

Motiveringar för vinnarna i förra årets företagssatsning

I det gamla hotellets lokaler i Älvsered ligger UPH Education. UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hund-
utbildning samt humanutbildning.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

ÄLVSERED  UPH Education är  e�  utbild-
ningscentrum för häst, hund- och human-
vård. I julas fi ck de första pris i Årets före-
tagssatsning i Trivselbygden. De valde a�  
skänka bort hela prissumman.

UPH skänkte bort prissumma

Vi ville visa vår 
uppskattning.

LINDA TOVEK

1:a pris
 – UPH Education AB  –



Det ligger inga stora föränd
ringar bakom rekordet, tvärt
om, säger Tomas Andrén.
 – Vi är som vi alltid varit, 
till skillnad från storbanker
na som verkar göra föränd
ringar och neddragningar 
inom sina koncept. 
 – Med ökningen kom
mer ett behov av mer perso
nal. Så när Hanna Börjesson, 
som gjort förtjänstfulla in
satser hos oss under många 
år, sade upp sig för att gå till 
nya utmaningar tog vi tillfäl
let i akt att utöka personal
styrkan och passade på att 
anställa, inte bara en, utan tre 
nya medarbetare. Med ett ök
ande antal kunder behöver vi 
vara fler för att kunna fortsät
ta upprätthålla servicenivån.
 
Vid tidigare  tillfällen  har 
det varit svårt  att rekrytera 
personal. Dock inte denna 
gång, säger Tomas Andrén.
 – Nu fick vi väldigt många 
kvalificerade sökande, vil
ket var glädjande. Man kan 
hoppas att det beror på att 

även mindre banker upp
fattas som intressanta ar
betsgivare.. (Mer om de nya 
medarbetarna kan man läsa 
i vidstående presentation.)
 
Men även om  det går bra 
för Mjöbäcks Sparbank nu, så 
finns det utmaningar, berät
tar Tomas Andrén.
 – En utmaning är att behål
la ungdomarna 
som kunder. 
Eftersom vi sak
nar gymnasium 
och högskolor i 
närområdet 
flyttar ungdo
marna ofta ut. 
Det är ju dock 
fullt möjligt för 
dem att behålla 
Mjöbäcks Sparbank som sin 
bank, med de digitala lös
ningar som finns nu.

En viktig del   i Mjöbäcks 
Spar banks verksamhet är 
samhällsengagemanget i byg
den där de verkar. Ett exempel 
är att banken står bakom ut

givningen av Trivselbygdens 
tidning. En tidning som tjä
nar det dubbla syftet dels att 
stärka gemenskapen i byg
den, och dels att presentera 
för besökande turister ett ur
val av allt som finns att göra i 
Trivselbygdens tio orter.  
  Andra exempel är den 
fotbollsturnering banken 
anordnar varje sommar, 
som ger bygdens fotbolls
klubbar ett välkommet till
skott i kassan, och de bidrag 
Mjöbäcks Sparbanks stiftel
se ger till Trivab som arbetar 
med näringslivsutvecklingen 
i Trivselbygden.    

En nyhet för  i år är den 
kundresa banken inbjudit 
till i september. Ett uppskat

tat ini tiativ, vi
sade det sig.
 – Vi bjöd in 
till en reseträff 
i februari, och 
det blev så stort 
intresse att vi 
fick utöka till 
två träffar, be
rättar Camilla 
Persson, kund

tjänstansvarig på Mjöbäcks 
Sparbank.
 46 personer är anmälda till 
den åtta dagar långa resan, 
som går till Kroatien. Resan 
anordnas av ett reseföre
tag som arbetar ihop med 
många andra banker.
 Camilla Persson kommer 

att vara bankens represen
tant på resan, dessutom kom
mer det att medfölja en värd 
från reseföretaget, samt en 

sjuksköterska.
 – Det blir en trygg och inne
hållsrik resa, med många ut
flykter. Det ska bli spännan

de, och vi hoppas det ska falla 
väl ut!

KATARINA JOHANSSON

Välkommen till 
nya rådgivare!

www.mjobackssparbank.se • 0325-327 00

Anders Hjort, rådgivare privat 
Linnea Wiseby, rådgivare privat 
Frans Hansson, rådgivare företag
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TRIVSELBYGDEN  Nu 
kan man både ansöka 
om lån och ansluta sig 
som kund  hos Mjö bäcks 
Sparbank hemma i sin 
egen soffa. Detta tack 
vare två nya digitala 
tjänster: DCL och DOB.  

DCL står för Digital custo
mer loan, vilket kan över
sättas med ”Digitalt kund
lån”.
 – Med DCL kan kunden 
själv söka ett blancolån i 
Internetbanken, be rättar 
Ca milla Pers son, kund
tjänst ansvarig  på Mjö
bäcks Spar bank.
 
Kriterierna för att  få 
söka ett lån är bland annat 
att man är över 18 år, kund 
i Sparbanken är ensam lån
tagare, samt att man har ett 
giltigt BankID .
 – Man får inte heller ha 
någon annan pågående lå
neförfrågan.
 Att Mjöbäcks Sparbank 

satsar på DCL beror på att 
man vill möta alla snabb
lån som numera finns att 
tillgå. 
 – Kunderna vill att det ska 
gå snabbt, vad det än gäl
ler. Många drar sig också 
för att komma hit för rena 
konsumtionslån, med alla 
de uppgifter som vi är skyl
diga att begära in. På det 
här sättet kan de göra det 
själva.

Finns det inte en risk med 
dessa snabba lån, att 
människor faller för im-
pulsen att låna utan att ha 
tänkt igenom det?
 – Lånar man enbart här, 
så tycker vi det är bättre än 
att ta ett snabblån på an
nat håll där räntorna ofta 
är väldigt höga. 

Den andra nya  tjänsten 
heter DOB, vilket står för  
Digital Onboarding. Detta 
innebär att kunden själv 
kan ansluta sig som kund 

till banken via hemsidan. 
 – Det sparar tid, till ex
empel alla uppgifter kring 
kundkännedom som vi är 
skyldiga att gå igenom kan 
kunderna nu smidigt göra 
själva.

Satsningen på dessa 
 nya digitala tjänster beror 
inte på att Mjö bäcks Spar
bank vill hålla kunder
na ifrån sig, säger Camilla 
Persson.
 – Man får gärna göra an
sökningarna här då det för
enklar både för kunden och 
banken, därför har vi köpt in 
Ipads som kunder lånar här.
 Någon stor tidsbesparing 
är det dock inte säkert att det 
blir.
 – Men det blir mer kund
vänligt. Utvecklingen får 
inte stå still. Det händer så 
mycket på den digitala si
dan, och då vill vi vara med.

KATARINA JOHANSSON 

Nya digitala tjänster

Uppåt för Mjöbäcks Sparbank

Man får gärna göra 
ansökningarna här 

på banken.
CAMILLA PERSSON

Kundtjänstansvariga Camilla Persson och vd Tomas Andrén gläds åt allt som  händer på Mjöbäcks 
Sparbank nu. Rekordmånga kunder, utökning av personalstyrkan, och dessutom, för första gången,  
en kundresa i höst.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

TRIVSELBYGDEN  2016 blev ett rekordår 
för Mjöbäcks Sparbank, både vad gäller 
 volym och antal kunder. 
  – Vi känner oss väldigt glada för att vårt  
 lokala småbankskoncept tilltalar både 
 gamla och nya kunder, säger bankens vd, 
Tomas Andrén.

Vi är som vi  
alltid har varit.

TOMAS ANDRÉN



tidningTRIVSELBYGDEN 2017 39Trivselbygden

Nya ansikten på banken
I artikeln härintill kan man läsa om Mjöbäcks Sparbanks expansion, som lett till flera nyanställningar. Vd Tomas Andrén är nöjd med nyrekryteringarna
 – Vi har en bra mix, både vad gäller åldrar, kön och hur länge man arbetat på banken. Det känns utmärkt!  Här nedan presenterar vi de nya tillskotten i personalstyrkan:

Anders Hjort började på Mjöbäcks 
Sparbank i mars. Han är bosatt i Borås, 
och har arbetat hela sitt yrkesliv på bank, 
de senaste 11 åren på Nordea i Alingsås.

Hur kommer det sig att du sökte job-
bet på Mjöbäcks Sparbank?
 – Det jag blev trött på i mitt tidiga-
re jobb var att man inte fick ha kontakt 
med kunder i möten eller per telefon på 
det sätt som jag är van vid – den gamla 
banken försvann. Jag saknade de per-
sonliga kontakterna, och de får jag här.. 

Skiljer sig ditt jobb här mycket från 
det du gjort tidigare?
 – Själva arbetsuppgifterna är ganska 
lika, förutom att här gör man allting, 
medan man där hade olika avdelning-
ar, så det blir lite mer egen adminis-
tration nu. 

Vad är dina intryck av Trivselbygden 
såhär långt?
 – Det är väldigt trevliga arbetskam-
rater, och mycket trevligt folk som bor 
häromkring. Jag känner mig väldigt väl-
komnad här!

Lena Karlsson, som bor i Överlida sedan 
1989,  började på Mjöbäcks Sparbank i 
mars. Hon har tidigare arbetat med för-
säljning, senast i 16 år på en garnbutik i 
Överlida. 

Vad var det som lockade dig att börja på 
Mjöbäcks Sparbank?
 – Jag hade känt ett tag att jag ville göra 
något annat, och fick se att Mjöbäcks 
Sparbank sökte personal. Jag hörde av 
mig till banken, och då öppnade sig en 
möjlighet för mig att börja arbeta inom 
kundtjänst. 

Har du hunnit komma in i jobbet?
 – Det var mycket att sätta sig in i, men 
nu har jag börjat komma in i det. Jag trivs 
jättebra. Det känns kul att göra något 
nytt, och det var roligt att få lite fler ar-
betskamrater än jag hade tidigare.

Du har lång erfarenhet av att både bo 
och arbeta i Trivselbygden?
 – Ja, jag bodde ju här redan innan 
Trivselbygden blev Trivselbygden år 
2003. Det är en välkomnande och om-
händertagande bygd, där alla kan kän-
na sig delaktiga.

Frans Hansson kommer ursprungligen från 
Stockholm, och  har jobbat på Swedbank 
i fem år, senast i Trelleborg. På Mjöbäcks 
Sparbank började han i maj i år.

Vad förde dig från Trelleborg till ett 
jobb på Mjöbäcks Sparbank?
 – Jag såg en annons, och tänkte att 
det var en bra chans för mig. Jag vil-
le jobba med företagskunder, och 
det fanns inte någon sådan tjänst i 
Trelleborg. Mjöbäcks Sparbank ger 
mig möjlighet att lära mig och utveck-
las i den rollen.

Du har bosatt dig i Trivselbygden?
 – Ja, jag köpte ett hus i Mårdaklev. 
Jag har just flyttat in, men jag tror jag 
kommer att trivas bra där, det är fin na-
tur och lugnt och skönt.

Var det inte lite chansartat att köpa 
hus, innan du ens börjat jobba och 
hunnit känna dig för?
 – Nej, jag kände direkt när jag kom hit 
på intervju att det här var rätt för mig.

Linnéa är redan ett välkänt ansikte på 
Mjöbäcks Sparbank, hon har nu jobbat i 
kundtjänsten på banken i två år. Men se-
dan en tid tillbaka har hon en ny tjänst, 
som privatrådgivare.

Hur kommer det sig att du bytt 
tjänst?  
 – Jag tar över efter Hanna Börjesson 
som slutat i banken. Hon har lärt upp 
mig och jag övertar både hennes ar-
betsuppgifter och kontakter med 
kunder. 

Hur känns det med de nya arbetsupp-
gifterna?  
 – Det är jätteroligt och spännande! 
Det känns kul att få egna kundkontak-
ter, och att ha hela biten med försäk-
ringar, lån och sparande.  Kunderna är 
väldigt trevliga, och förstående med 
mig som är ny.

Anders Hjort Rådgivare Privat Lena Karlsson Kundtjänst Frans Hansson Rådgivare företag Linnéa Wiseby Rådgivare privat
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Trivselbygdens största matbutik!
Vi har alltid fi na erbjudanden, färska varor och trevlig personal.

En ombyggd och utbyggd butik på cirka 500 m2, med ny inredning, nya hyllor, 
kylar och frysar och ett slitstarkt vackert golv vilket har gett:

Vi har 
Bocksås eko 

Nötkött i kund-
förpackningar. 
Lokalodlat så 

det förslår!

ÖPPETTIDER
Vardagar  
Lördag  
Söndag  
Midsommardagen

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 ännu fl er varor
Lättare att hitta med logisk planering
Bredare gångar

kylar och frysar och ett slitstarkt vackert golv vilket har gett:

med mera

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

9-19
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10-15
stängt

Monicanders
www.ica.se/monicanders
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