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Vandra på 
vackra naturstigar

FÅGLARNA TRIVS HOS JENNIE GLÄDS ÅT NY VERKSTADSHALL ODLING ÄR GUSTAFS GREJ
Jennie Jansson i Älekulla driver ”Björkelunds Gårdsbutik å lite 
mera” där man bland annat kan se papegojor och påfåglar.
 Läs på sidan 20-21

Johan och Karl-Erik på K-E Berg skogsentreprenad är nöjda 
med nya verkstadshallen som underlä� at företagets arbeten.
 Läs på sidan 28

Gustaf Söderlind trivs med lantlivet i Holsljunga, där han får 
utlopp för si�  stora odlingsintresse. Läs på sidan 5

vackra naturstigar
Näsetrundan i Överlida är en av många vackra promenadleder i Trivselbygden. 
Nu arbetar frivilliga krafter med belysning till rundan. Läs på sidan 29
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Trivselbygden är e�  sam-
arbete mellan tio byar i tre 
olika kommuner i både 
Västergötland och Halland. 
Kommun- och länsgränser 
kan innebära svårigheter för 
samarbete men inte för bya-
lagen i Trivselbygden. Denna 
tidning är e�  exempel på e�  
lyckat samarbete. 

I tidningen kan du läsa 
vad som händer i de oli-
ka byarna. Du får också tips 
på besöksmål som du kan 
upptäcka och dit du kanske 
kan ta cykeln, husbilen eller 
kanoten. 
 Om du är på besök tror jag 
a�  du kommer hi� a minst 
e�  ställe där du trivs bra. 
Det fi nns många vackra sjö-
ar som gli� rar i solnedgång-
en där du kan stanna och fi ka 
och bada. Glöm inte a�  ti� a 
i turistbroschyren för a�  få 
ännu mer tips.

Trivselbygden bildad-
es eftersom det fanns en 
vinning i a�  samarbeta. A�  
tillsammans arbeta för a�  
minska utfl y� ningen, öka 
infl y� ningen och a�  byarna 
skulle ha bra service. 
 Dessa utmaningar fi nns 
kvar för Trivselbygden och 
för större delen av svensk 
landsbygd. Vi behö-
ver alla vara ta-
lespersoner för 
Trivselbygden ge-
nom a�  berät-
ta om fördelar-
na med a�  leva 
och upptäcka 
vår bygd. 
Tillsammans 
kan vi hjäl-
pas åt a�  öka 
intresset för 

bygden genom a�  välkom-
na nya personer hit. 

Det uppstår hela tiden 
nya utmaningar som gör a�  
Trivselbygdens byalag, före-
tag, föreningar och invåna-
re måste fortsä� a samarbe-
ta. Det gör vi bäst genom a�  
dela idéer och erfarenheter 
med varandra. 
 Därför tycker jag a�  du 
ska säga till di�  byalag om 
du har en idé, kanske något 
du vill genomföra, som skul-
le utveckla Trivselbygden. 
 Tillsammans formar vi 
den bygd vi lever, bor och 
trivs i, så a�  fl er vill upp-
täcka den. Vi är alla en del av 
Trivselbygden.

MATILDA JOHANSSON
ansvarig utgivare

Tillsammans 
gör vi skillnad!
Nästa år är det 20-års jubileum för 
Trivselbygden och då ska vi fi ra! Jag 
 hoppas a�  rekommendationer om 
a�   hålla avstånd då är borta och a�  vi 
 återigen kan  samlas i större grupper. 

Det fanns fl era syften 
med initiativet, säger 

Carolina Skogsberg, 
vd på Mjöbäcks 
Sparbank.
 – Vi ville anordna 
en hållbarhetsakti-
vitet för en renare 
Trivselbygd, och 
en skräpmarsch 

ger ju både lite motion och 
är positiv för miljön.

Från början var tan-
ken a�  alla som ville delta i 
skräpmarschen skulle sam-
las samma dag och tid i varje 
by för en gemensam skräpp-
lockning. 
 Coronakrisen sa� e dock 

käppar i hjulet för planer-
na, och man fi ck tänka om. 
Istället för en gemensam 
samling uppmanades del-
tagarna a�  ta med sig en 
skräppåse på promena-
den under en helg i april. 
De som anmälde si�  delta-
gande till byalagen var med 
i utlo� ningen av e�  pris från 
Mjöbäcks Sparbank. Priset 
bestod av 500 kronor a�  
handla för i en valfri butik 
i Trivselbygden. 
 Deltagande byalag fi ck 
också varsi�  bidrag på 2 500 

kronor från banken. 

Carolina Skogsberg är 
imponerad över den stora 
uppslutningen.
 – Det blev över 200 perso-
ner, trots a�  vi fi ck ställa om 
med kort varsel.
Eftersom skräpmarschen 
slog så väl ut kommer man 
a�  fortsä� a med den, säger 
hon.
 – Vår tanke är a�  det ska 
bli en återkommande akti-
vitet varje år. 

KATARINA JOHANSSON

Älekulla 4H  fi ck en härlig promenad och hi� ade massor med 
skräp.  FOTO: EVA-LENA KARELYCKE

Lena Bengtsson plockade skräp i Holsljunga tillsammans med 
barnbarnet Olivia Berlin.  FOTO: SANDRA BENGTSSON 

Margaretha och Finn Bangs gaard samt Kristina Dower Larsson 
plockade skräp i Älekulla.  FOTO: HÅKAN LARSSON

TRIVSELBYGDEN  Över 200 personer del-
tog när Mjöbäcks Sparbank tillsammans 
med byalagen under våren anordnade en 
skräpmarsch i Trivselbygdens alla tio byar. 

Marscherade för en renare Trivselbygd 
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Öxasjön Mjöbäcksvägen
 En badplats med  fina gräsytor.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

X

X X

X

Övre Hallången 
Överlida Camping

Brygga Toalett

Småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

X

X

X

Vitasjön Ängasjö

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

X

X X

X

Skäremosjön Skäremo, Håcksvik
Härligt, lugnt läge och sandstrand.

Brygga Toalett

Småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

X

X X

X

Kalvsjön Kalv

Brygga Toalett

Småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

X

X X

X
X

Näset Nedre Hallången
I korsningen Svenljunga-Östra Frölunda

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

X

X
X

X

X

Holsjön Holsljunga camping
 Handikappsanpassad brygga och 
vacker sandstrand.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

X
X

X X

X
X

Sandsjön Torestorp
Kommunal badplats, 5 km från Älekulla.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

OmklädningsrumX
X

Korrasjön Öxabäcksvägen
Ta vägen upp vid brandstation.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum
X X

X
X

Horsasjön ”Nabben”
Ny fin brygga.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum
X X

X
X

Högsjön Öxabäcksvägen
På vägen mellan Älekulla & Älvsered.

Brygga Toalett

Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn

Kiosk Grillplats

Omklädningsrum

X

X X

X

X

Vilket är ditt  
smultronställe  
i Trivselbygden?

Vi fortsätter vår kartläggning av vackra 
platser som är tillgängliga för alla!
Tipsa oss om platser vi inte får missa!   
info@trivab.se

Skicka in
 ditt  

förslag med  

förklaring
 och bild 

till 

info@trivab.se

tbTRIVSEL
BYGDENTRIVSELBYGDEN

En bygd att trivas i
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BADPLATSER
Välkommen till vår vackra Trivselbygd! I våra tio byar fi nns gott om fi na badplatser, och här nedan får du tips på 
var du kan ta dig ett dopp under varma sommardagar.

HÄR HITTAR DU LOKALA 
GÅRDSBUTIKER
Runt om i Trivselbygden � nns många trevliga gårdsbutiker med lokala livsmedel. 
Här kommer ett axplock:

Öppetttiderna på gårdsbutikerna kan variera, kolla innan du åker för att handla.

• Joarsbo naturprodukter, Kalv: Krav-märkt saft och sylt av egen tillverkning. 
Även honung.

• Lindsbo gård, Mjöbäck: Ägg
• Hemma på Klev, Mårdaklev: Vakuumförpackade styckdetaljer av lamm. 

Under sensommaren även nyslungad honung.
• Björkelunds gårdsbutik å lite mera, Älekulla: Inredningsdetaljer samt försälj-

ning av avelsägg, matägg och vaktelägg
• Lillegård fårfarm, Älekulla: Grönsaker från egen odling
• Bocksås eko, Älekulla: Ekologiskt nötkött från gården samt lammkött från 

trakten.
• Ulvanstorps B&B/tunnbrödsbod, Älvsered: Här kan man själv prova att 

baka tunnbröd på jämtländskt vis. 
• Karsbo hjort, Östra Frölunda: Viltkött, sortimentet består av styckdetaljer, 

köttlådor, korv och hamburgare.
• Överlida bageri: Hembakade färska frallor och bullar.
• Brohage kött, Öxabäck: Lokalproducerat nöt- och � äskkött. Bland annat korv, 

hamburgare, smörgåsmat, allt för grillsäsongen samt köttlådor.

KINDS PASTORAT
www.svenskakyrkan.se/kind 

e-post. kinds.pastorat@svenskakyrkan.se 
Klockaregatan 2 Svenljunga • 0325-61 20 00

VÄLKOMMEN ATT GÅ EN 
MEDITATIONSVANDRING

vid Östra Frölunda kyrka eller Mjöbäcks kyrka

Vandringen är ett alternativ till bön och 
reflektion under den tid vi inte har möjlighet 

att fira gudstjänst som vanligt.

Vandringen startar vid kyrkporten 
och är begränsad till kyrkogården. 

Du följer anvisningar och pilar. 
Gå i lugnt tempo, på egen hand eller 

tillsammans med någon annan, 
men på behörigt avstånd.

Vandringarna är tillgänglighetsanpassade.
Efter två veckor finns ett nytt tema på plats.

Om vandringen väcker tankar och 
funderingar tveka inte att höra av dig, 

för att få någon att tala med.
0325-61 20 00

Har du tänkt på att ditt barn
vill ha eget boende en dag?

– Va bra!

Vi hjälper dig att komma igång med ett 
sparande som ger ditt barn en bra start som vuxen.

LÄGG UNDAN LITE OMTANKE
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 Skolpolitiken i Svenljunga 
kommun har de senaste 50 
åren varit mer eller mindre 
otydlig, i alla fall vad gäller 
byskolornas existens i de söd-
ra delarna. 
 Vid hös� erminens inle-
dande föräldramöte 2019 
fi ck man veta a�  skolan skul-
le läggas ner efter vårtermi-
nen 2020. Då var det många 
huvuden som slokade - men 
de� a var starten på något 
ny� . Kanske skulle man kun-
na ge både barnen och skolan 
bä� re förutsä� ningar för a�  
lyckas? 
 Man hade långt tidigare 
skojat om a�  man borde star-
ta en friskola istället, för a�  
skapa en långsiktig plan för 
skolan i Holsljunga. I höstas 
blev dock dessa fundering-
ar av mer seriös karaktär och 
en grupp föräldrar och an-
dra intresserade samlades 

för a�  ”prov-tänka”. Är det-
ta ens möjligt a�  genomfö-
ra? Har vi stöd från resteran-
de föräldrar? Har vi politiken 
på vår sida? 

En av de mest drivande för-
äldrarna i gruppen är Johan 
Claesson. Han har själv två 
barn som inom några år når 
skolåldern och tycker a�  
engagemanget för skolans 
framtid var en självklarhet. 
 Redan tidigt tog han 
kontakt med en konsult 
som hjälpt andra frisko-
lor i Sverige med ansö-
kan till Skolinspektionen. 
Friskolegruppen bjöd också 
in bya lagets styrelse för a�  
bolla idéer och hur vi kunde 
hjälpas åt i denna fråga. 
 I slutet av november bjöd 
arbetsgruppen och byala-
gets styrelse in till en infor-
mationskväll i skolans mat-

sal. Många hade anammat 
inbjudan och lyssnade in-
tresserat på gruppens fram-
förande. 

Mängden intressean-
mälningar visade på a�  
det fanns e�  stöd för a�  fort-
sä� a arbetet med en ansökan 
till skolinspektionen. Men 
det började bli ont om tid då 
ansökan för friskolor endast 
sker en gång om året och sista 
datum a�  skicka in var 31 ja-
nuari. Dessutom kostar ansö-
kan 35 000 kronor oavse�  om 

man får tillståndet eller inte. 
 Det diskuterades i vilken 
form skolan skulle drivas 
och man fi ck rådet a�  starta 
e�  aktiebolag med särskild 
vinstbegränsning (läs mer i 
faktarutan). 
 I början av januari bildades 
så e�  aktiebolag med en sty-
relse och valdes in en revisor. 
 Konsulten Göran Hillgren 
var en oerhört viktig pussel-
bit i arbetet för a�  framstäl-
la ansökan till skolinspektio-
nen, en gedigen ansökan på 
28 sidor och med dryga 10 bi-
lagor som komplement. 
 Bland materialet skulle 
gruppen svara på ekonomis-
ka kalkyler, hur rekrytering 
av behörig personal ska ske, 
lokalfrågan, styrelsens kom-
petens och mycket annat. 
Holsljunga byalag valde a�  
ge bolaget e�  lån om 35 000 
kronor för a�  täcka ansök-
ningskostnaden tills vidare. 

Efter a�  ansökan skick-
ades in har friskolegrup-
pen bjudit in samtliga par-
tier i kommunen till samtal 
för a�  diskutera framtiden. 
Hur skulle man kunna undvi-
ka det eventuella ”glapp-år” 
som skulle uppstå om sko-
lans verksamhet lades ner 

efter vårterminen i år och 
friskolans, förhoppningsvis, 
uppstart hös� ermin 2021? 
 E�  bra och konstruktivt 
samtal med politikerna re-
sulterade i e�  positivt beslut, 
med tilläggsanslag i budge-
ten för a�  täcka kostnaderna 
som det medför a�  ha skolan 
igång det extra året. 

Innan skolinspektio-
nen tar si�  slutgiltiga be-
slut, vilket kommer någon 
gång mellan juni-augusti, 
ska kommunen lämna si�  
y� rande i frågan. I skrivan-
de stund inväntar gruppen 
de� a beslut. 
 Arbetsgruppen försöker 
jobba på med de frågor som 
går, trots a�  man inte kan 
göra så mycket mer innan det 
slutgiltiga beslutet kommer. 
 Man hade planer på a�  
göra studiebesök på andra 
friskolor i jämförbar storlek 
för a�  få inspiration och in-
formation, men i och med 
situationen med covid-19 är 
de� a skjutet på framtiden. 

Man har hi� ills valt a�  
inte aktivt marknadsfö-
ra sig till familjer utanför 
Holsljunga, då syftet inte är 
a�  ”ta” barn från andra håll. 

Trots de� a har det kommit 
in ansökningar från famil-
jer som inte bor i Holsljunga. 
 De ekonomiska kalkyler-
na är baserade på intresse-
anmälningarna som kommit 
in, vilket är e�  större antal 
barn än som idag går på sko-
lan. Intresseanmälningarna 
är ju inte bindande men ger 
ändå en hint om graden av 
intresse. 

För framtiden är det väl-
digt viktigt för Holsljunga a�  
det fi nns en skola på orten, 
eftersom det är en stor pus-
selbit i arbetet för ökad in-
fl y� ning. 
 Gruppen har lagt ner e�  
enormt arbete hi� ills och 
det är med skräckblandad 
förtjusning som man väntar 
på beskedet. Om allt går som 
det ska och man får tillstån-
det a�  starta Ljunghaga sko-
la hös� erminen 2021 börjar 
det verkligt stora men också 
roliga arbetet a�  forma den 
nya verksamheten med allt 
vad det innebär!

Fortsä� ning följer…

 SOFIA LINDGÅRDE

HOLSLJUNGA  När Holsljunga skola stod in-
för nedläggning  beslutade byborna sig  
för a�  starta en friskola. 
 Här nedan berä� ar Sofi a Lindgårde om 
friskolegruppens arbete, som om allt går 
enligt plan  innebär a�  Ljunghagaskolan 
kan startas upp hös� erminen 2021.

Friskola i Holsljunga?
Holsljunga skola med omgivningar.   FOTO: SOFIA LINDGÅRDE

Sista klassfotot i Holsljunga? Inte om gruppen som arbetar för 
a�  starta en friskola i Holsljunga får råda:Stående fr. v.  Johan 
Claesson, Claes-Göran Claesson, Therese Söderlind, Lisa Sjöqvist 
och  Inger Lindberg Hedin. Si� ande fr.v Ann-Margreth Karlsson 
(byalaget) Martina Christiansen, samt Sofi a Lindgårde (byalaget). 

FOTO: KATARINA JOHANSSON

HOLSLJUNGA BYALAG
I sköna Holsljunga pausar förbipasserande på vår fi na rast-
plats vid sjön som dagligen städas av ideella krafter från 
byn. Här i byn arbetar föreningarna även tillsammans 
för att få behålla och utveckla de tillgångar vi har. 
Vi arbetar till exempel för skolans fortlevnad, 
att Näsetrundan är iordning för fritidsmotio-
närer, att det ska vara rent och fi nt runt om i 
byn och med en mängd med olika arrange-
mang under året. Exempelvis arrangeras det 
Loppis, Midsommarfi rande, Traktorrally, 
Holsljungamarsch, Musikquiz och 
Tomtepromenad. Vid valborg delar vi ut ut-
märkelsen ”Årets Frivilligarbetare”. Två gång-
er per år ger vi ut vår fi na tidning ”Spegeln”. 

Vill du vara med och 
engagera dig i byalaget? Kontakta
Sofi a Lindgårde, 
0702-21 93 59, 

Under en informationskväll fi ck deltagarna chansen a�  skriva ner 
sina förhoppningar och farhågor sinför vad en eventuell friskola 
skulle kunna innebära. 

Aktiebolag med 
särskild vinst-
begränsning
Aktiebolag med särskild 
vinstbegränsning är en spe-
ciell typ av privat aktiebolag 
som ofta används i verksam-
heter som tidigare drivits i of-
fentlig regi, exempelvis sko-
la och sjukvård. De särskilda 
reglerna ser till så att vinsten 
huvudsakligen stannar i bo-
laget och inte kan tas ut av 
aktieägarna. Det � nns också 
krav på revisor för att säker-
ställa kvalitén. 

Start:  Om man får ett positivt besked från skolinspektionen kan 
skolan startas höstterminen 2021.
Målsättning:  Att det ska � nnas en långsiktig plan som skapar 
 arbetsro för såväl pedagoger som elever. Man vill dra nytta av den 
fantastiska utomhusmiljön som � nns bara runt hörnet i sin pro� lering. 

Ljunghagaskolan Styrelsen:Ledamöterna i styrelsen har en bredd av  kompetenser 
inom pedagogik, företagledning och skoljuridik vilket ger en bra 
grund att stå på. 
Rekrytering:  Gruppen har fått indikationer på att det � nns ett 
 intresse från pedagoger att jobba på en liten friskola med korta 
 beslutsvägar, vilket ses som positivt inför den framtida rekryteringen.  

... deckarförfattaren Birgitta Höper Agardsson från 
Holsljunga har skrivit en trilogi, Eksjöfallen –  dessa 
� nns nu även att lyssna på som ljudböcker.

... På youtube kan du se när 
Åke Johansson, Holsljunga, 
 patron startar en Field Marshall 
Fowler. Klippet är 10 år gammalt, 
men har över 5,4 miljoner visningar.
(Sök på Patronstart Field Marshal 
Fowler, uppladdat av  misterleffe) www.
youtube.com/watch?v=CJpZfp0Ss2U

... Holsljunga 
är med i 
tävlingen 
om att bli 
Sveriges 
Grymmaste 
Håla. Vinnaren 
kommer koras i 
februari 2021. 

VISSTE DU ATT?

Man vill 
dra nytta av den 

fantastiska 
 utomhusmiljön i sin 

 pro� lering.

I sköna Holsljunga pausar förbipasserande på vår fi na rast-
plats vid sjön som dagligen städas av ideella krafter från 
byn. Här i byn arbetar föreningarna även tillsammans 
för att få behålla och utveckla de tillgångar vi har. 

 FOTO: SOFIA LINDGÅRDE

TRIVSELBYGDEN
En bygd att trivas i

tb
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Ålder: 9 år
Familj: Mamma, pappa och 
syskonen Axel, Olle, Josef 
och Alfred

Bor: Sjögården, 
Holsljunga

Vill bli när jag blir stor: 
Grävmaskinist

Gustafs odlingstips
• Våga prova
• Ge mycket vatten och gödsel
•Växelbruka, byt plats  mellan 
åren så att odlingen får bra 
 näring från jorden.

Gustaf Söderlind

9-åriga Gustaf Söderlind är 
iklädd varselkläder med logo 
från familjeföretaget, så han 
är redo för arbete. Han är 
yngsta sonen i syskonskaran 
och mamma Therese berä� ar 
a�  alla barnen mer eller min-
dre varit delaktiga i odling-
arna på gården genom åren, 
e�  intresse som hon själv ock-
så har. 
 – Det roligaste är a�  köra 
traktor, säger Gustaf. 
 – Men jag gillar a�  odla 
också, det är kul a�  ha något 
a�  ta hand om och så ser man 
hur det växer. 

Han berä� ar a�  han skö-
ter om sina växter varje dag. 
Ännu bä� re är det på helger-
na när man får extra mycket 
ledig tid, som han kan lägga 
ute på gården. Gustaf trivs 
med a�  bo på landet, för här 
fi nns det så mycket saker man 
kan göra. 
 Planerna inför denna sä-
song är bland annat a�  odla 
potatis, solrosor och pumpor. 
Förra året kom han på idéen 
a�  så solrosor, hur många 
blommor kunde det bli av 
en säck solrosfrön? 
 Ganska många visade det 
sig, på en yta av ungefär 60 
kvadratmeter. Solrosorna 
trivdes bra och stod ståtliga på 
sin åker. Så var det någon som 
frågade om man inte kunde få 
köpa e�  par stycken? Jo men 
det skulle väl gå bra. 

Gustaf gav sig då ut på fäl-
tet och tog av några stycken 
och sa� e i en hink hemma 
som kunden kunde hämta. 
Therese lade ut inlägg på sin 

instagram om sonens odling 
och genom det fi ck han fl er 
beställningar under somma-
ren. Personer som exempelvis 
ville köpa hem, ge i present el-
ler ta med sig till jobbet. 
 På Holsljungas höstmark-
nad stod Gustaf och brodern 
Axel med e�  bord och sålde 
kärvar inför vintern. De sål-
de slut allt de hade med sig 
och tog också beställningar 
på fl er. Förhoppningsvis blir 
det marknad även i höst, där 
Gustaf har tänkt sälja sina 
pumpor. 

Ny�  för i år är också a�  
Gustaf ska så honungsört. 
Det är en blå blomma som 
alla bin tycker mycket om, 
den ger dem extra mycket 
energi till a�  göra honung. 
 I grönsakslandet är storfa-
voriten sockerärtor. Redan 
som liten fi ck han e�  eget li-
tet land a�  prova a�  odla på. 
Han fi ck prova a�  odla majs, 
först så frön i kruka sedan 
plantera ut på friland efter a�  
de växt till sig. Efter lite vat-
ten, gödsel och mycket kärlek 
kunde majsen skördas under 
hösten. 
 Gustaf var då så fascine-
rad över hur något kan bli 
så mycket, av e�  ynka li-
tet frö. Det är det som är 
det roliga och spännande 
med odling, a�  man inte 
riktigt vet hur det blir.

Vi får hoppas på en fi n vår 
och sommar, med inslag av 
regn, så a�  hans odlingar får 
bra förutsä� ningar a�  blom-
ma ut ordentligt. 

SOFIA LINDGÅRDE Gustaf på sin Porsche Junior.  FOTO: SOFIA LINDGÅRDE

HOLSLJUNGA  Hemma på Sjögården  råder 
det full aktivitet när jag kommer på 
 besök. Naturen följer årstiderna  oavse�  
vad som händer runt om i världen, så 
 vårbruket är i full gång. 

Det våras för Gustafs odlingar 
I år ska Gustaf så 
honungsört för a�  
hjälpa alla bin a�  
få extra energi.

Från förra årets solrosodling.   FOTO: THERESE SÖDERLIND

Det 
roligaste är att 
köra traktor.

GUSTAF SÖDERLIND

t TRIVSEL
BYGDENb

PROVA FISKELYCKAN i Holsljunga FVO

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

Köp digitala fiskekort på Köp digitala fiskekort på 
www.ifiske.sewww.ifiske.se

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

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

Holsljunga 

CAMPING & CAFÉ VID  
HOLSLJUNGA BADSTRAND

Gymmet erbjuder!
• Stor maskinpark (övre våning)
• Konditionsträning 
• Fria vikter
• Funktionell yta (nedre våning)  (nedre våning)  (nedre våning)

20 m konstgräs, träningsrigg 
med 4 styrkestationer m.m.

Vi erbjuder:
• Månadsavtal • Halvårsavtal 
• Helårsavtal

Autogiro med 3 eller 12 mån 
bindningstid. OBS! Ingen extra OBS! Ingen extra OBS!
uppläggningskostnad.

Gymmet är öppet dygnet runt! Ligger utmed väg 154 i Holsljunga, Idrottsvägen 2

Även husbilar
behöver tänka
på hjulinställning.
Kom in till oss så hjälper vi dig med hjulinställning och 
service på din husbil. Vår nya utrustning är anpassad för 
husbilar och större bilar som skåpbilar etc.

Holsljunga Bilservice AB
Företagsvägen 5, Holsljunga
0325-333 03

Vi förstår bilar. Vi förstår dig.

Även husbilar
behöver tänka
på hjulinställning.
Kom in till oss så hjälper vi dig med hjulinställning och 
service på din husbil. Vår nya utrustning är anpassad för 
husbilar och större bilar som skåpbilar etc.

Holsljunga Bilservice AB
Företagsvägen 5, Holsljunga
0325-333 03

Vi förstår bilar. Vi förstår dig.

Kom in till oss så hjälper vi dig 
med hjulinställning och service 
på din husbil. Vår nya utrustning 
är anpassad för husbilar och 
större bilar som skåpbilar etc.
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Mycket har åstadkommits 
under de tre år som arbe-
tet pågå�  med a�  rusta upp 
den gamla fältspatsgruvan 
och omgivningarna runt 
omkring. Skogen har röjts, 
vägen förbä� rats, en gene-
rös parkering anlagts med 
intilliggande grillplats och 
två vandringsleder på 1,8 res-
pektive 3,6 kilometer har ska-
pats. 

Men områdets   eldsjä-
lar arbetar oförtrutet vida-
re, med markägaren Christer 
Johansson och Holsljunga 
hembygdsförening i spetsen.
 I år tar man sig alltså an 
en 300 meter lång trollstig. 
Själva stigen är redan an-
lagd och under sommaren 
kommer den a�  komple� e-
ras med bergatrollet Gruves 
berä� else om si�  berg och li-
vet där.

Linda Lundin, lärare och 
en av de mest engagerade i ar-
betet med området, kommer 
a�  svara för den pedagogiska 
utformningen.
 – Här är verkligen trolskt 
med skogen och alla mossbe-
vuxna stenar. Vi kommer a�  
ge några av dem ögon och  ha 
små berä� elser och uppgif-
ter för barnen längs vägen, 
säger hon och klappar på en  
mysigt mossig sten, tänkbar 
som troll.
 – Vi vill a�  det ska vara en 
lustfylld, inspirerande och 
spännande miljö för barnen, 
där de kan lära sig om både 
träd och insekter. Vi ska för-
söka få igång några insekts-
hotell här också.

Christer har sagan om 
bergatrollet så go�  som klar.
 – Jag tänker mig a�  trollet 
låg och sov tryggt här i tusen 

år, men för 120 år sedan, allt-
så när gruvdriften startade, 
började det knacka 
i berget och trollet 
vaknade. Sedan har 
han förstås en fa-
milj också med fru 
och små trollbarn.

Där trollstigen 
vänder  är det den 
här dagen febril 
aktivitet. Curt och 
Birgit Johansson 
jobbar för fullt med 
a�  plantera rhodo-
dendronbuskar, 
250 stycken! Vita, 
röda och lila.
 – Och där, längre ner längs 
bäckfåran har vi sa�  vitsip-
por, gulsippor och vårlök, så 
det blir lite färg även på vå-
ren och det kommer a�  bli 
lite vintergröna växter ock-
så, säger Birgit.

I en jämn ström anländer 
nya besökare till området. 
Familjer med picknick-korg, 
några för a�  ta en prome-
nad med hunden, andra för 
en stunds löpträning eller 
bara för en skön stund ute i 
det fria.
 – Och någon kanske för a�  
geocasha, säger Linda och 
berä� ar a�  längs vandrings-
lederna fi nns inte mindre än 
22 olika geocashar, varav hon 
och hennes man lagt ut 21.
 – Den som fi nns i själva 
gruvan har funnit här länge, 
det är en av Sveriges äldsta, 
men numera sköter vi om den 
också.
 Så visst har Gräne gruva 
något för alla, i alla åldrar. 
Öppet dygnet runt, året runt 
och helt gratis.

ANN-LOUISE KJELLNER

Markägaren Christer Johansson och Linda Lundin från Holsljunga hembygdsförening, planerar för sommarens arbete med hur troll-
stigen ska gestaltas.  FOTO: VIAVINGA

Curt och Birgit Johansson (i mi� en) har tagit på sig det digra ar-
betet a�  plantera 250 rhododendronbuskar. Under arbetet fi ck de 
besök av Siv och Tore Löfström. Det är Tore som svarar för det myck-
et omfa� ande och krävande grävarbetet i området.

Den 100 meter långa träbron är en del av 3,6-kilometersleden, 
men ligger nära utgångsplatsen och går utmärkt a�  besöka utan 
långvandring.

HOLSLJUNGA  Området kring Gräne gru-
va fortsä� er a�  utvecklas och i år har 250 
rhododendronbuskar planterats och snart 
kommer den spännande trollstigen a�  ta 
form. Stigen blir en pedagogisk vandring 
för hela familjen och invigs i samband med 
Gruvans dag den 2 augusti. 

Gräne gruva utökar med 
 trollstig och rhododendronpark

Här är 
verkligen 
trolskt.
LINDA LUNDIN

Sjögården Entreprenad AB
Filip 070-380 57 33 • Andreas 070-246 48 22

•  Bygg &  
anläggning 

• Skog & lantbruk  
•  Vägskötsel,  

buskröjning   
& högröjning 

Gräv-
entreprenad 

inom:
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Man ska hinna 
jobba, träna, 
ha e�  rikt so-
cialt liv, göra 
allt det man 

åtagit sig a�  göra, tid a�  
bara vara och gärna ganska 
många timmars sömn. 
 Det är svårt a�  få ihop allt 
men för mig är de� a pre-

cis vad det ideella arbetet 
handlar om, man prio-

riterar det som man 
tycker är viktigt. 

Varför är då det 
 ideella  arbetet 
 viktigt?
Vi alla som bor 
i Trivselbygden 
har aktivt valt 
a�  vi vill bo här, 
på landet. 

 Vi vet vilka fördelar och ut-
maningar våra byar har, men 
det innebär inte a�  man bara 
måste acceptera a�  saker är 
som de är. Det ideella enga-
gemanget bygger på a�  man 
har en vision som är bä� re än 
verkligheten är just nu. Hur 
kan vi utveckla och förädla 
det som redan är bra? 

A�  bo i en ”håla” har av nå-
gon anledning ofta en ne-
gativ klang, vilket är synd. 
Vi har istället alla förutsä� -
ningar till a�  forma vår by till 
det som vi vill, även om det 
många gånger kräver myck-
et energi och tid! Det som vi 
idag tar för givet har någon 
före oss kämpat för a�  få. Om 
30 år kommer nästa genera-
tion ta för givet allt som det 
vi kämpar för nu. Är inte det 
häftigt?
 Hos många fi nns det nog 
en känsla av a�  vilja visa upp 
sin by som något a�  räkna 
med – vi är inte något man 
bara kör över!

Föreningslivet i stort har 
e�  starkt fäste i Sverige jäm-
fört med många andra län-
der. På landsbygden fyller 
föreningslivet e�  stort och 
viktigt syfte. 
 I alla våra byar har vi många 
aktiva föreningar som jobbar 
på med diverse olika projekt 
och frågor, så väl samhälls-
viktiga projekt som mer so-
cialt viktiga evenemang. 
Alla de� a sammantaget ska-
par den starka sammanhåll-
ning som fi nns. Dessutom är 
det ju väldigt roligt a�  job-
ba tillsammans mot gemen-
samma mål! 

Dessvärre är det få i min 
generation som engagerar 
sig. Kanske vill de inte, anser 
sig inte hinna eller vet inte 
vad det innebär. A�  si� a med 
i en styrelse och ha möten lå-
ter väl inte så exalterande i sig 
kanske men det är en så liten 
del av det hela. 
 Se det som din chans a�  
vara med och påverka och 

låta fantasin fl öda, tänker 
man aldrig utanför boxen 
sker inte heller förändring. 
 Det behövs en mix av 
unga, medelålders och äld-
re. Kvinnor och män. Olika er-
farenheter och bakgrunder. 
Det är så vi gemensamt sam-
las och enas kring strategier 
för hur vi ska kunna utveck-
la vår bygd. 

Men jag har inte tid a�  
 engagera mig? 
Vi alla lever våra stressiga var-
dagsliv och det är svårt a�  
hinna med a�  engagera sig 
i något, som man dessutom 
inte tjänar några pengar på. 
Men det är också svårmoti-
verat, till och med korkat, a�  
gnälla på hur saker och ting 
är om man själv inte försöker 
förändra det. 
 Precis som med det mesta 
så handlar det om priorite-
ringar. Jag kom över e�  citat 
för e�  tag sedan som sade: Jag 
engagerar mig inte för a�  jag 
har tid, utan för a�  jag tyck-

er det är viktigt. Vilket jag in-
stämmer med helt. 
 Trots a�  man inte tjänar 
några pengar på a�  engage-
ra sig får man något annat 
tillbaka; tacksamhet, gläd-
je, utlopp för intressen, ge-
menskap, förbä� rad livskva-
lité, sammanhållning och en 
massa andra saker. För mig är 
det så oerhört mycket värt!  

Jag hoppas med denna 
text a�  kunna bidra till po-
sitivitet a�  engagera sig i sin 
by. Man kan alltid vara med 
på sina villkor, alla kan el-
ler vill inte lägga hur myck-
et tid som helst och det är 
helt okej. Men vi alla drar 
vårt strå till stacken på vårt 
vis. Det är genom det ideella 
engagemanget som våra byar 
och Trivselbygden kommer 
a�  fortsä� a utvecklas även i 
framtiden!
 

SOFIA LINDGÅRDE 

Ideellt engagemang – en prioriteringsfråga?
Jag står i tvä� stugan och ska hänga tvä� . 
Funderar på allt och inget. Tänker på a�  jag 
borde skrivit klart denna text för länge sen 
men hela tiden kommer annat emellan. 

De ljusgröna rutorna bildar alla Trivselbygdens ortsnamn och av bokstäverna i de mörkgröna ramarna kan man bilda ett ord. Vilket är ordet?
Skicka in ditt svar till: lena.karlsson@mjobackssparbank.se eller via brev till Mjöbäcks Sparbank, att. Lena Karlsson, Box 4025, 512 60 Överlida. 
Senast 31 augusti 2020 vill vi ha ditt svar för att du ska vara med i utlottning av vinsterna.
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Det var 2012 som den nya 
idro� shallen, Ajabhallen, 
invigdes.
 – Det gav oss fantastis-
ka möjligheter till e�  antal 
olika idro� er, som tidigare 
hade varit svåra a�  utöva på 
orten, säger Gustav.

Inför säsongen 2014-2015 
anmälde Gustav HIF till se-
riespel i bordtennis i divi-
sion 6.   
 Gustav själv börja-
de spela redan 1983, då i 
Smålandsstenar. Till sam-
mans med do� ern Lisa 
Aronsson och bordtennis-
kompisen Robert Ericsson  
bildade Gustav nu  e�  eget 
Håcksvikslag.
 – Första säsongen slutade 
med en andraplats för oss, 
vilket innebar avancemang 
till division 5.
  
Inför den kommande  
säsongen behövde laget för-
stärkas, eftersom division 
5 spelar med fyrmannalag. 

Kjell Poulsen och Jim Theorin 
från Smålandsstenar anslöt 
och bidrog till a�  laget gick 
obesegrat genom säsongen 
och vann division 5. Därmed 
var steget till division 4 klart.
 Taggade av framgången 
gick laget igenom även sä-
songen 2016-2017 utan för-
lust.
 – Under tre år spelade vi i 
det nationella seriesystemet 
i division 3 och laget har för-

stärkts med y� erligare tre 
spelare, Ma� ias Johansson, 
Lars Fridén och Rasmus 
Edenfall, berä� ar Gustav och 
fortsä� er:
 – Under innevarande sä-
song, som fi ck e�  för tidigt 
avslut på grund av corona, 
blev vi klara för division 2.

Som veteran med  över 
30 år som bordtennisspela-
re, vad är det som fascinerar 
dig med just bordtennis?
 – Det är sport som går a�  
hålla på med länge och du 
möter spelare i olika åldrar.
 Däremot har lagets fram-
gångar inte i dagsläget smit-
tat av sig till ungdomar på 
orten.
 – Nej, tyvärr inte för stun-
den, men det beror mest på 
a�  det är svårt a�  hi� a led-
are.
 Och vad fi nns det för tan-
kar kring framtiden för 
Håcksviks framgångsrika 
lag?
 – Vi har inte sa�  upp någ-
ra mål inför nästa säsong 
ännu, men det är bra sam-
manhållning i laget och en 
go’ stämning på träningar 
och matcher.

ANN-LOUISE KJELLNER

HÅCKSVIK  Den nya idro� shallen i Håcksvik 
gav HIF:s Gustav Aronsson inspiration till 
seriespel i bordtennis. Sedan starten 2014 
har laget avancerat från division 6 till a�  
den här säsongen bli klara för division 2.

 I boden fi nns kartor för 
vandringsled och utfl ykts-
mål, klubbor och bollar för 
minigolfbanan, tips om se-
värdheter och annan turist-
information för området. 
Eventuella avgifter swishas 
till angivet mobilnummer 
och vill man ha mera infor-
mation fi nns e�  journum-
mer a�  ringa. E�  journum-
mer som också gäller om man 
vill hyra kanoter och cyklar.

I skrivande stund är öp-
pe� iderna för loppisen, som 
också har kaff eservering, 
inte helt fastlagda.
 – Men från mi� en på maj 
är det öppet på helgerna 
och öppe� iderna står all-
tid på anslagstavlan, berät-
tar Maria Gunnarsson, som 
är en av dem i byalaget som 
håller i trådarna.
 Mycket känns förstås osä-

kert såhär i corona-tider, 
men Maria ser ändå po-
sitivt på sommaren för 
Håcksviks del.
 – Vi har ju mycket a�  er-
bjuda för alla som vill ha nå-
got spännande a�  göra, men 
ändå ha social distans.

Förra året   kartlades en ny 
vandringsled. Hela leden är 
cirka en mil lång, men det 
går lika bra a�  bara ta sig till 
någon av punkterna, som 
den imponerande skrevan i 
Kisteberget.
 Flera av sevärdheterna är 
också utmärkta med de nya 
enhetliga blå skyltarna.
 Håcksviks IF har ock-
så gjort iordning motions-
rundor, där loggbok fi nns 

i en brevlåda på väggen till 
Siggeberg. 
 – Skriv in dig där och du 
deltar i e�  lo� eri med drag-
ning vid sommarens slut, be-
rä� ar Maria och lägger till 
a�  även idro� shallen går a�  
hyra.
 A�  byalaget tog över den 
gamla lanthandeln var e�  
verkligt lyckokast, tycker 
Maria.
 – Den har verkligen blivit 
en samlingspunkt och navet 
här i byn och med den nya 
turistboden vill vi göra det 
enkelt även för våra besöka-
re a�  fi nna sig till rä� a här i 
Håcksvik.

 
 ANN-LOUISE KJELLNER

HÅCKSVIK  Den 
gamla lanthandeln 
mi�  i byn, som 
numera är loppisen 
Siggeberg och ägs 
av byalaget, har i 
år få�  sällskap av 
turistboden. Boden 
är alltid öppen 
och här fi nns all 
information för 
besökare samt 
mobilnummer 
till jourhavande 
turistlots.

Ny turistbod lotsar 
besökare rätt

Håcksviks IF:s bordtennislag i koncentrerat spel, fr v Ma� ias Johansson, Lars Fridén och Kjell Poulsen.
  FOTO: PRIVAT

... det � nns 99 SJÖAR i Håcksvik och � era 
av dem är � na badsjöar.

... det vid  restaureringen av Håcksviks 
kyrka år 1941 hittades EN KVINNA 
I  BRÖLLOPSKLÄDER under 
korgolvet.

VISSTE DU ATT?

Stora framgångar för 
Håcksviks IF i bordtennis

Det är en 
sport som 

går att  hålla 
på med 
länge.

GUSTAV ARONSSON

De nya blå hänvisningsskyltarna som visar vägen runt om i 
 samhället. I bakgrunden den nya turistboden och karta 
över   området.  FOTO: VIAVINGA

I pusselbitarna gömmer sig tio olika annonser från olika sidor i tidningen. Kan du lista ut vilka 
de är? Fyll i vilken sida pusselbitarna hör hemma på och skicka in ditt tävlingsbidrag till oss!

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

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

Postnr:.......................Ort:......................................

Telefonnummer:........................................................

Fyll i vilken sida varje pusselbit hör hemma på, 
klipp ut och skicka in ditt bidrag senast  
31 augusti 2020 till: Mjöbäcks Sparbank, Box 
4025, 512 60  Överlida. Du kan också ta ett foto 
av din ifyllda tävlings kupong och skicka till: 
lena.karlsson@mjobackssparbank.se

Fina priser utlovas till 4 stycken vinnare!

t TRIVSEL
BYGDENb

Sommaröppet - juni, juli & augusti!

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

Eller ring och boka!  
0705-422 542

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

KALVS SKOLHUS
Vandrarhem och  

kursgård vid Kalvsjön
www.kalvsskolhus.se

KALVS SKOLHUS
Vandrarhem och  

kursgård vid Kalvsjön
www.kalvsskolhus.se

Vi utför Röjning 
& Plantering
Även stängsling, lättare 
renovering och 
målning.

Tobias Andreasson tel. 0739-54 92 57

MONTERINGSFÄRDIGA HUS 
NYBYGGNATIONER & RENOVERINGAR   

    BYGGA OM
BYGGA NYTT!

eller

Stora som små jobb är välkomna!
Vi är mycket flexibla! 

NYTT UTERUM

Diplomerad 
Avloppsentreprenör

0703-29 29 42
Mark- och grundarbeten

tb@tbschakt.se

Öppetider lör & sön 10-14

vaktel- och ankägg samt vaktel- och ankägg samt vaktel- och ankägg samt 
heminredning med mera.heminredning med mera.heminredning med mera.heminredning med mera.heminredning med mera.heminredning med mera.

Öppetider lör & sön 10-14

heminredning med mera.heminredning med mera.

Öppettider Mån-fre 10-17. Metarev. 5, Mårdaklev Tel: 0325-322 90

Stick- och virkgarner.
Vävgarner och vävtillbehör.

Välkommen att bli inspirerad!
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Reflexologi
Massage

Regndroppsmassage

Monika Söderberg
0705-20 52 82 

Mikaelas Fotvård
070-595 30 12 
0325-530 16
Mikaela Larsson  

Dipl. med fotterapeut / USKSommaröppet - juni, juli & augusti!

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

Eller ring och boka!  
0705-422 542

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

Fantastiskt, tycker Maria när 
hon visar runt i den nybygg-
da lokalen. En del maskiner 
och verktyg hade hon redan 
förut, men inte tillräckligt 
och inte en helt egen lokal.
 – Min sambo, som är snick-
are, byggde verkstaden och 
jag har också få�  hjälp av 
Leader Sjuhärads Ta ste-
get-projekt för a�  växla upp 
maskinparken en del.

För pengarna från Leader 
Sjuhärad blev det bland an-
nat en mycket användbar 
slipmaskin.
 – Den går a�  bredda upp 
till en meter, vilket underlät-
tar väldigt mycket.
 Maria visar också en 
handslip med dammsuga-
re, som hon är mycket glad 
för. Särskilt sedan hon börja-
de arbeta med kombinatio-
nen trä och epoxyplast.
 – Dammet från plasten 
ska man vara väldigt försik-
tig med.
 Hon ser sig om bland ma-
skinerna och verktygen.
 – Men ännu återstår en del, 
framförallt a�  hi� a arbets-
fl ödet.

Arbetat med trä  har Maria 
förstås gjort hela tiden, men 
mest som hobby och för hem-
mabruk. 
 Nu när hon har få�  stör-
re möjligheter, har hon gå�  
ner i arbetstid till tre da-
gar i veckan och kan vara i 
snickeriet två dagar i veck-
an. En del fritid blir det för-
stås också, när idéerna pock-
ar på. Som den senaste med 
”river table”.
 – Det är trä med infäll-
ningar av epoxyplast. Som 
en fl od i bordsskivan, jä� e-
spännande a�  jobba med! 
säger Maria och stryker med 
handen över bordsytan med 
den blå ”fl oden i mi� en”.

 – Det går a�  göra massor 
av roliga saker med trä och 
plast tillsammans. 
 Plasten köper hon ofär-
gad och färgar själv med 
pigment.
 – Bara det är e�  spännings-
moment i sig, jag vet aldrig 
riktigt hur det kommer a�  
bli.

Många idéer får  hon från 
Instagram, Youtube och 
Facebook.
 – Där fi nns hur mycket 
som helst från hela världen! 
Både inspiration och tips om 
hur man gör. Undrar jag över 
något, är det bara a�  lägga ut 
en fråga, så är det alltid nå-
gon som kan ge tips och trix.

Men hennes hjärta  fi nns 
förstås hos träet. E�  levande 
material, som ständigt lock-
ar till nya tankar och utma-
ningar.
 Maria visar skålen hon 
nyss gjort färdig.
 – Den är i sälg, e�  träslag 
som inte är så vanligt a�  man 
arbetar med. Sälgen är väl-
digt vacker, men seg.
 Andra träslag hon tycker 
om är gullregn, plommon, 
äpple och päron.
 – Trä är skönt a�  ta i och jag 
vill a�  träet ska vara natur-
ligt, det ska ge en go’ känsla.

Och som den lärare hon är, 
vill hon förstås gärna föra 
sina kunskaper vidare.
 – Jag planerar a�  ha svarv-
kurser, jag har hört mig för 
och intresset är stort. Många 
har ju svarvat lite i slöjden, 
men inte sedan dess och det 
verkar som om intresset är 
särskilt stort bland kvinnor.

ANN-LOUISE KJELLNER

Maria Gunnarsson med två bord i tekniken ”river table”, där epoxyplast fälls in i trä. Träslagen i borden är alm respektive ek.
  FOTO: VIAVINGA

Skål i tunt svarvad sälg.

HÅCKSVIK  Ända sedan Maria Gunnarsson 
utbildade sig till slöjdlärare i trä och me-
tall för mer än 20 år sedan, har hon haft 
drömmen om e�  eget snickeri, där hon 
kan förverkliga sina idéer. Nu står snicke-
riet där, hemma på tomten.

Maria tog steget – satsar på 
eget snickeri

Ostbricka med tårtspade i lönn och osthyvel i ek, alla med infäll-
ningar av epoxyplast.

HÅCKSVIKS BYALAG
Håcksviks byalag arbetar för sammanhållning och trivsel genom: 
Familjefestligheter, utveckling av aktivitetspark i centrum, 
tidningen Håcksviks Allehanda,  främjar samarbete mellan olika för-
eningar samt driver Siggebergs loppis, som är i ständig utveckling. 
Vi tror på en positiv utveckling av bygden. En utarbetad vision om 

framtiden ligger som grund för vår strävan. 

Vill du vara med och engagera dig i byalaget? Kontakta
Håcksvik byalag , Tel: 0705-42 25 42, 

hacksviksbyalag@hotmail.com, www.hacksvik.se

Det går att göra 
massor av

roliga saker med 
trä och plast 
tillsammans.

MARIA GUNNARSSON

HÅCKSVIKS BYALAG

Vi tror på en positiv utveckling av bygden. En utarbetad vision om 
framtiden ligger som grund för vår strävan. 

Vill du vara med och engagera dig i byalaget? Kontakta
Håcksvik byalag , Tel: 0705-42 25 42, 

hacksviksbyalag@hotmail.com, www.hacksvik.se  FOTO: JEANÉTTE ZEYBRANDT
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Kyrkbyn, KALV  •  0325-512 58  •  kalvscamping@telia.com  •  www.kalvscamping.se

Kalvs Familjecamping
Välkommen till

CAMPING • STUGOR • HUSBÅT
Båt-, kanot- & kajakuthyrning. Nära till vildmarksäventyr, vandring, fiske m. m.

med massor av aktiviteter för familjen!
Vi tillverkar:

Påsar, slang,  
säckar och folie  

i polyeten

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

www.wastgota-plast.com

Caféet på Backa loge öpp-
nar för säsongen den 23 maj, 
och vid Trivselbygdens tid-
nings besök håller Bengt-
Åke  Carlsson på a�  ställa i 
ordning på logen. 
 I dessa tider gäller det a�  
hålla avstånd, och det har 
man alla förutsä� ningar för 

här, säger han.
 – Vi har en stor terrass, som 
är nylagd för i år. Vi  glesar 
ut lite bland borden, och blir 
det många besökare kan vi 
fl y� a  ut bord på gräset. Folk 
brukar alltid sprida ut sig, så 
jag tror inte det blir någon 
större skillnad.

 I vandrarhemmet har man 
också få�  ställa om.
 – Vi tar bara emot e�  säll-
skap åt gången, och håller 
två dagar mellan varje uthyr-
ning. Det tror vi blir bra både 
för vår del och för våra gäster. 
 
Hur denna speciella som-
mar kommer a�  arta sig är 
svårt a�  sia om, säger Bengt-
Åke. Men möjligheterna a�  
röra sig ute i naturen på oli-
ka sä�  kan kanske vara något 
som lockar lite extra i det rå-
dande läget. Vid Backa loge  
fi nns ju både vandrings- och 
cykelleder, samt möjligheter 

till paddling och fi ske.
 – Den ena vandringsleden 
har blivit restaurerad i höst, 
av Kenneth i Joarsbo, det ska 
han ha en eloge för.
 
På caféet serverar 
Bengt-Åke och Eva ekolo-
giska anrä� ningar i mesta 
möjliga mån. Mycket kom-
mer från deras egen gård, 
Ammamossen, där de har får, 
bin och höns, samt odling av 
grönsaker och jordgubbar. 
 – Vi är ekocertifi erade för 
honung, lammkö� ,grönsa-
ker, bär och ägg. Vi har också 
ansökt om godkänt äggpack-

eri på gården, något som är 
e�  måste för a�  kunna an-
vända äggen i caféet, berät-
tar Eva. 

Ammamossens produkter 
säljs förutom på Backa loge 
även via rekoringar, och Eva 
och Bengt-Åke har få�  en stor 
kundkrets.
 – Det är roligt, för vi har för-
stå�  a�  Ammamossen börjat 
bli e�  begrepp.
 Nu har paret också 
byggt e�  tillagningskök på 
Ammamossen, och utökat 
verksamheten med eget bröd. 
 –  Vi säljer brödkassar på 

Backa loge, och även hemi-
från gården. Men då måste 
man beställa innan.

I sommar har paret också 
planerat in en matmarknad 
och tre vandringar på logen 
(se faktaruta). 
 Det ser alltså ut a�  bli en 
ganska intensiv sommar, 
men Eva och Bengt-Åke trivs 
som bäst när de har mycket 
för händer.
 – Vi kan inte släppa allt och 
bara ta det lugnt!
 

 KATARINA JOHANSSON

Bengt-Åke Carlsson ser fram emot en ny säsong på Backa Loge.  FOTO: KATARINA JOHANSSON Hemma på gården har Eva och Bengt-Åke byggt upp e�  kök för 
brödbakning.

KALV  Eva Allgulander och Bengt-Åke Carlsson  
driver både Backa loge, med café och vand-
rarhem, samt företaget Ammamossens 
gårdsprodukter. I år har de utökat verksam-
heten y� erligare, och byggt e�  ny�   kök för 
brödbakning hemma på gården.

Eva och Bengt-Åke 
utökar verksamheten
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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

www.joarsbo.comMitt 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  ·  0325-540 64  ·  www.joarsbo.com

KALVS SKOLHUS
Vandrarhem och  

kursgård vid Kalvsjön
www.kalvsskolhus.se

KALVS SKOLHUS
Vandrarhem och  

kursgård vid Kalvsjön
www.kalvsskolhus.se

Kalv • Tel. 0325-511 55

GrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbetenGrävmaskinsarbeten
Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning Bergsprängning • Bergborrning 

Grävmaskinsarbeten
Bergsprängning • Bergborrning 

7 juni:  Matmarknad. Förutom Ammamossens gårds-
produkter medverkar även Revesjö gårdsmejeri, 
Sjuhäradskassen, Karsbo Hjort, Joarsbo Naturprodukter 
(sylt och saft), samt Michaela Williamsson (naturbeteskött 
och kaninkött).

12 juni, 26 juni och 10 juli:  Naturvandringar med 
tema hållbarhet och biologisk mångfald.
– Vi kommer att anpassa oss efter corona, och ha regler 
för att aktiviteterna ska kunna genomföras på ett säkert 
sätt, säger Eva.

Aktiviteter på logen

Främst bakas matbröd, som bland annat säljs på Backa loge.
  FOTO: EVA ALLGULANDER

– Det är självklart e�  myck-
et tråkigt beslut a�  ta, men 
läget är väldigt osäkert och 
vi måste kunna ge besked 
till både artister och andra 
medverkande, säger Max 
Käck, som varit konstnär-
lig ledare för Kalvfestivalen 
alltsedan starten för 17 år se-
dan.
 Däremot har   det i för-
handlingar med artisterna 

kommit fram a�  så go�  som 
alla har möjlighet a�  kom-
ma till Kalv nästa år istället.

– Vi ställer alltså inte 
in, vi bara fl y� ar fram hela 
festivalen e�  år. Jag tror a�  
jag kan säga a�  90 procent 
av alla artister kan nästa år 
och de som varit u� agna 
till akademin i år, erbjuds 
också plats nästa år.  Det 

blir alltså i stort se�  sam-
ma program, som det skul-
le varit i år.
 Max berä� ar också a�  en 
hel del av anslagen också 
kan fl y� as fram.
 – En del har vi förstås re-
dan förbrukat i planerings- 
och förberedelsearbetet, 
men det som går kommer 
vi a�  spara.

Det fi nns också andra 
hänsyn, som bidragit till 
beslutet a�  ställa in årets 
festival.
 – Kalv är en liten ort och 
många av alla de som stäl-
ler upp och jobbar för fes-
tivalen är pensionärer, det 

är helt enkelt inte ansvars-
fullt a�  bjuda in människor 
från hela världen a�  komma 
dit - även om restriktioner-
na skulle lä� as något.

Men trots allt, ser Max 
även fördelar med situatio-
nen.
 – Det här upphållet gör a�  
vi får lite andrum och kan få 
bä� re framförhållning, nå-
got vi önskat många gång-
er. Nu kan vi redan i år börja 
snegla mot festivalen 2022.

ANN-LOUISE KJELLNER

KALV  Kalvfestivalen, en plats för nutida 
konstmusik, har ägt rum varje år i  augusti 
sedan 2004. Så blir det dock inte i år och an-
ledningen är, som för så mycket annat, det 
osäkra läget till följd av coronapandemin.

Kalvfestivalen 
 � yttar fram årets 
 evenemang till 2021

TRIVSELBYGDEN
En bygd att trivas i

tb

På Ammamossen har paret bland annat e�  30-tal höns. Äggen an-
vänds i caféet, och säljs även på rekoringar.

FOTO:VIAVINGA

...alldeles bakom kyrkan, vid Kalvs familjecamping, ligger 
byns badplats. Här � nns både sandstrand, berghällar 
och en � n brygga. I området � nns också omklädningsbås, 
torrtoa och grillplats, och ett stenkast bort � nns butik och ett 
sommarcafé.

KALVS BYALAG
Byalaget verkar för sysselsättning och utveckling för boende i Kalv. Viktigt 
för sammanhållningen och det starka föreningslivet i Kalv är bya bladet 
Kalvbladet som drivs ideellt av en undersektion av byalaget. Vi är engagerade 
i Kalvfestivalen för nutida konstmusik, Backa Loge ligger oss varmt om hjärtat. 
Kontakter med kommuntjänstemän och politiker är viktigt för byalaget. 
Vi försöker hälsa nyinfl yttade välkomna, samt hålla koll på små och stora pro-
blem för Kalv.    

Vill du vara med och engagera dig i byalaget? Kontakta
Johan Samuelsson, 073-068 31 33

VISSTE DU ATT?

 FOTO:ARKIV
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Försäljning & transport
av grus, makadam och matjord.

Välkommen!

0325-340 07 · 0708-34 16 31

Vi utför
ALLA SLAGS          ARBETEN!gräv gräv gräv gräv gräv

0325-61 90 90 • www.svenbo.com

Upptäck möjligheterna
med Svenbo!

www.claessonengineering.com

Mjöbäcksbaren  
Du  &  Jag

Mitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i MjöbäckMitt i Mjöbäck
tel. 0325-344 44

LUNCH, LAGAD MÉ
KÄRLEK

VARD. 11–15
Pizza

tis–fre 11–20 • lör–sön 12–20
Välkomna!

Öppet: Mån-fre 10-18 Lör & Sön 10-15 
Tel 0736-37 36 42

          Amplar

Sommarblommor
och 

Söderbergs åkeri
Mjöbäck

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

Max • 076-187 49 11 Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

MjöbäcksMjöbäcksM
Bokföringingin s- & Revisionsbyrå ABgs- & Revisionsbyrå ABg

Nu i Trivselbygden
Skatt - Rådgivning

Är du sugen på en fika i lugn Är du sugen på en fika i lugn Är du sugen på en fika i lugn Är du sugen på en fika i lugn Är du sugen på en fika i lugn Är du sugen på en fika i lugn 
och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!
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Hjärtligt välkomna! 
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På husfabrikens tak fi nns nu 
1 456 kvadratmeter solceller. 
Anläggningen är på 250 kW, 
med en kapacitet på 250 000 
kWh per år. Det motsvarar 
årsförbrukningen för cirka 
25 nybyggda villor.   
 – Anläggningen kommer 
a�  täcka cirka en femtedel av 
vår förbrukning, om man ser 
till alla företagets lokaler, in-
klusive kontor och byggvaru-
huset. Så vi kommer a�  göra 
åt all energi själva – utom un-
der semestermånaden när vi 
har stängt, säger produk-
tionschef Reima Ma� ila. 
 Företaget hade gärna 
monterat en ännu större sol-
cellsanläggning, säger han.
 – Men har man en större 
anläggning än 250 kW räk-
nas man som producent, 
och får ska� a för det. Därför 
håller vi oss under den grän-
sen. Det talas om a�  ta bort 
ska� en, men det är inget be-
stämt än.

Monteringen påbörja-
des i mi� en av februari, och 
gjordes av det lokala företa-
get 2Electrify. Anläggningen 
togs i bruk under andra halv-

an av mars månad. 
 – Anläggningen är nu 
igång och producerar runt 
1500 kwh en so-
lig dag. Vi har 
hi� ills sparat 11 
395 kilo koldi-
oxid, nästan vik-
ten av sex bilar à 
två ton styck, sä-
ger Eric Ello, ny-
tillträdd vd för 
Västkuststugan.
 – Allt funkar 
fi nt med anlägg-
ningen och vi 
räknar nu med 
a�  den i det tysta 
kommer a�  fort-
sä� a ge oss elektricitet under 
minst de kommande 25 åren. 
 
Investeringen har kostat 
1,4 miljoner, och man räknar 
med en pay off -tid på 7-8 år.
 – Det är en miljonsatsning 
för miljön. Vi gör de� a som 
e�  led i vårt miljöarbete. 
 Miljötänket är med i stort 
som i små� , säger Reima 
Ma� ila och Eric Ello.
 – Vi jobbar som alla an-
dra företag med miljöfrå-
gan. Det gäller allt från a�  de 

rengöringsmedel våra städ-
fi rmor använder ska vara 
miljömärkta, till a�  vi har el-
hybrider som tjänstebilar. Vi 
har också påbörjat e�  byte av 
belysningen i produktionslo-
kalerna till ledlampor. 
 – Något vi bland annat tit-

tar på nu, i nästa steg av vårt 
miljö och eff ektiviserings-
arbete, är hur vi ska mins-
ka den onödiga pappersan-
vändningen i våra fabriker 
i Mjöbäck och Falkenberg 
genom a�  undersöka hur vi 
bäst kan använda surfplat-

tor eller datorer även i pro-
duktionen. 
Man kommer även a�  an-
vända  sig av investeringen 
i marknadsföringen  framö-
ver, säger Eric Ello.
 – Vi  vet a�  miljöfrågan är 
viktig för våra kunder. Och 

våra villa- och fritidshuskö-
pare har också möjlighet a�  
köpa till solceller till sina 
egna hus från oss.

KATARINA JOHANSSON

Monteringen av solcellsanläggningen gjordes under februari och mars i år.  FOTO: VÄSTKUSTSTUGAN

MJÖBÄCK På Västkuststugan i Mjöbäck har 
man monterat en solcellsanläggning på 250 
kW. En storsatsning, som kommer a�  pro-
ducera el motsvarande årsförbrukningen 
för cirka 25 villor.

Gör miljonsatsning för miljön

TRIVSELBYGDEN
En bygd att trivas i

tb

Vi har hittills 
sparat 11 395 

kilo koldioxid
ERIC ELLO
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076-816 31 00

Vi utför Röjning 
& Plantering
Även stängsling, lättare 
renovering och 
målning.

Tobias Andreasson tel. 0739-54 92 57

Även stängsling, lättare 
renovering och 

Tobias Andreasson tel. 0739-54 92 57

renovering och 

... Mjöbäck var tidigt 
ute med monterings-
färdiga hus. 
 Under 1800-talet 
timrades det hus på � era  
gårdar i Mjöbäck, varje tim-
merstock numrerades och 
monterades ned stock för 
stock. kördes till Inganäs och 
lades upp på en öppen plats 
som kallades för Inganästorg.
 Dit kom bönder från 
Halland och hämtade/köpte 
husen som transporterades 
med oxdragna vagnar för att 
sedan sättas upp på någon 
gård i Halland. I Halland 
fanns inte skog till timmer i 
någon större utsträckning.

 Veronicas karriär i blom-
branschen är något av en 
slump, säger hon.
 – Jag började hjälpa till i 
butiken för nästan 15 år se-
dan, då bara på helgerna.
 Butiken fanns då utanför 
Älvsereds shoppingcenter. 
När shoppingcentret lades 
ner hade Anne-Marie en tid 
butiken utanför ortens livs-
medelsaff är, för a�  sedan 
fl y� a till den nuvarande lo-
kalen i Mjöbäck.

Så småningom blev det 
mer och mer arbete i buti-
ken för Veronica.
 – Jag tog över efter min 
mamma som hjälpt till där 
tidigare. 
 De senaste åren har 

Veronica få�  ta mycket an-
svar för butiken, då Anne-
Marie haft problem med häl-
san. Så steget till a�  ta över 
när fastern gick bort var inte 
så stort. 
 Men a�  det är något av en 
chansning sticker hon inte 
under stol med. Butiken 
har stort fokus på sommar-
blommor och utplanterings-
växter, och den huvudsakli-
ga försäljningen sker i maj 
och juni. 
 – Jag kör till efter midsom-
mar. Sedan får jag se om jag 
kan leva på det.

Veronica bor vanligen i 
Göteborg, men nu hyr hon 
e�  rum i Överlida för a�  ha 
nära till butiken, där hon 

under högsäsongen håller 
 öppet varje dag.

Får du aldrig ledigt?
– Jo, min mamma kommer 
ner och hjälper till några da-
gar, och jag får även hjälp av 
min syster, och av Ingvar och 
Gunilla. 
 Ingvar och Gunilla drev 
tidigare Centrumboden i 
Överlida, och Veronica har 
tagit över delar av deras 
tygsortiment. En second 
hand-avdelning fi nns det 
också, som Veronica har pla-
ner på a�  utöka.
 – Det kommer a�  bli mer 
grejer där. 

I butiken säljer hon ock-
så egentillverkade smycken 
och prydnadsträd, samt ac-
cessoarer till cosplay, som 
alvöron och peruker. 
 Cosplay innebär a�  man 
gestaltar en karaktär från till 
exempel e�  spel, en fi lm  el-
ler en serie, och det är en hob-
by som växer, säger Veronica.

 – Jag cosplayar själv inte så 
mycket, jag har bara gjort det 
någon gång.  Det är tillverk-
ningen som är mer min grej.  

I skrivande stund har 
Veronica få�  in sommar-
blommor och plantor i bu-
tiken, och den mest hektis-
ka säsongen står för dörren.
 – Men det är fortfarande 
kallt på nä� erna så det har 
inte riktigt kommit igång än.

Det talas om a�  allt fl er 
vill ägna sig åt odling, 
 såhär i coronatider. Har du 
 hunnit märka något av den 
 eff ekten? 
 – Nej, försäljningen har 
börjat öka, men hur  mycket 
corona påverkar  är svårt a�  
säga något om än. 
 För dem som är oroliga för 
a�  gå in i en butik i dessa ti-
der hjälper gärna Veronica 
till, säger hon.
 –  Vill man ha hjälp så lö-
ser jag det. Jag kommer gär-
na ut och hjälper till på utsi-
dan, eller plockar till det man 
vill ha.

  KATARINA JOHANSSON

Högsäsongen på Mjöbäcks blommor är i maj och juni, då det är stor efterfrågan på sommar blommor 
och grönsaksplantor, berä� ar Veronica Ekholm.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

MJÖBÄCK  Veronica Ekholm hade  jobbat i 
sin faster Anne-Maries blombutik i nära 
15 år. När fastern gick bort förra året 
tog Veronica beslutet a�  försöka driva 
 verksamheten vidare på egen hand.

Veronica tog över blombutiken
Veronica 
Ekholm
Bor:  Göteborg & Överlida
Aktuell:  Tagit över 
blomsterbutiken Mjöbäcks 
Blommor
Favoritblomma:  – Jag 
har egentligen inga  favoriter, 
det beror  lite på vad jag 
 känner för dag för dag. Men 
penséer är � nt på våren, och 
Million Bells på sommaren 
Övrigt:  Veronica driver 
även företaget VerEl Dezigns, 
där hon tillverkar bland annat 
smycken och accessoarer för 
cosplay. Förutom i blomster-
butiken säljer hon även sina 
produkter på cosplaykonvent 
runt om i Sverige.

Veronica som liten vid faster Anne-Maries dåvarande 
 blomsterbutik.    FOTO: PRIVAT 

VISSTE 
DU ATT?

...det � nns en sten på 
Mjöbäcks gamla kyrkogård 
som troligen är från ca 
900- 1000-talet. 

...på 60-talet fanns det 
tre affärer, ett bageri och 
ett konditori samtidigt i 
Mjöbäck.

KÄLLA: Evy Andreasson

...det har funnits en läsk-
fabrik i Mjöbäck. 
Springkällans läskedrycks-
fabrik tillverkade bland annat 
sockerdricka. Denna � aska 
� nns bevarad på Wästgöta 
museum i Överlida.
 FOTO:ARKIV

I butiken säljer Veronica också egentillverkade 
accessoarer till cosplay.
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Monicanders
www.ica.se/monicanders

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

Vi är ombud för

Trivselbygdens 
största matbutik!

Öppet alla dagar
Vardagar 8-20

Lördag-söndag 9-18

Furulids Snickeri & Åkeri
www.furulids-snickeri.se

0325-186 80

Har du funderingar kring sparande, 
husköp, försäkringar m.m. 

Vi är den lilla lokala banken med det stora hjärtat 
som kan hjälpa dig med det mesta! 

All vår vinst stannar kvar i bygden. De senaste 5 åren 
har vi bidragit med 7 miljoner kronor till föreningsliv, 

näringsliv, barn- och ungdomar och övriga 
samhällsengagemang i Trivselbygden.

Vi svarar snabbt i telefon, träffar gärna dig som 
kund och har kvar kontanter och vår uttagsautomat. 

Välkommen till oss!

MJÖBÄCKS SPARBANK
– TRIVSELBYGDENS EGEN BANK

Hemma i Mjöbäck finns 
ingen speedwaybana och 
vi träffar därför Viktor hos 
speedwayklubben Lejonen 
i Gislaved.
 Med sig har han, som all-
tid, sin tränare och mekani-
ker, pappa Niclas.

Egentligen skulle  sä-
songen vara i full gång, med 
träning två dagar i veck-
an och tävlingar mest varje 
helg, men det har corona-
pandemin satt stopp för.
 Tråkigt, tycker förstås 
Viktor.
 – Man vill ju gärna ut och 
mäta sig med andra.
 Så länge får det bli träning 
för hela slanten.
 – Och så hoppas vi att täv-
lingarna kan komma igång 
till hösten, säger Niclas och 
berättar att Viktor då ock-
så får två lagkompisar från 
Vetlanda.
 – Vi kör kombinations-

lag ihop med Vetlanda, ef-
tersom det måste vara fyra 
åkare i varje lag i ungdoms-
serien och här i Gislaved har 
vi bara två åkare i den ålder-
sklassen.

Viktors stora  intresse för 
speedway kommer delvis 
från pappa, men allra mest 
från farfar, som är en hängi-
ven speedway-fantast. Och 
det var också han som tog 
med Viktor på en prova på-
dag, då för snart fem år se-
dan.
 Alltsedan dess har Viktors 
intresse bara vuxit.
 – Det bästa är farten och 
att få köra motorcykel, sä-
ger Viktor och ler vid bara 
tanken.
 Att han dessutom vann 
sista Guldhjälms-tävlingen 
i Målilla i höstas sporrade 
förstås ännu mera.
 Men att träna så mycket 
i Gislaved, saknar han inte 

att hänga med kompisar på 
hemmaplan?
 – Nej, inte jättemycket, jag 
hinner med det också, säger 
Viktor och pappa flikar in:
 – Viktor är duktig i skolan, 
så det blir tid över för kom-
pisar också.
 
Strax ska Viktor  ut på ba-
nan igen, men först en rejäl 
hamburgare. Speedway är en 
styrkekrävande sport.
 – Allra mest för armar och 
ben och jag tränar en hel del 
parkour i Överlida.
 Motorcyklarna står väl-
putsade och redo. Två helt 
identiska. Niclas förklarar:
 – Det fungerar inte att ha 
bara en om man ska köra täv-
ling,  vi besiktigar alltid in 
två och förut hade vi faktiskt 
tre, men en stals vid ett in-
brott hemma.

De fräcka motorcyklarna  
med stjärndekor, har 85-ku-
biks crossmotorer och väx-
ellåda, men ingen broms. 
Bromsar finns inte i speed-
way-världen.
 Och så  skyddsutrust-
ningen naturligtvis. Viktor 
knäpper upp sin overall 
och visar den rejäla skydds-

västen för 
bröst och 
rygg. Till 
det kom-
mer nack-
skyddet, som också ger stöd 
för hjälmen, höftskydd, 
armbågs- och knäskydd, 
hjälm...
 – Jo, säger Viktor, det blir 
varmt, men det är det värt!
 Idag ska han fokusera på 
starter. 
 – Starten är jätteviktig, 
starten och att inte bli om-
körd är det svåraste.
 Och hur är det med 
skador?
 – En del stora blå-
märken har det väl 
blivit, men aldrig 
något allvarligt, 
säger han och 
lägger till:
 – Det gäller 
att köra med 
skallen!

ANN-LOUISE KJELLNER

MJÖBÄCK  Tolvårige Viktor Ferneborn är 
redan inne på sitt femte år som speedway-
förare och i år har han lämnat den  yngsta 
klassen, Guldhjälmen, och kör nu i ung-
domsklassen.

Viktor växlar upp  
till ungdomsklass

Pensionärer!
Välkomna 

som medlemmar 
i Högvads PRO.

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

Reparation  
av bilar.

Petterssons Bil AB
0325-340 19

Viktor Ferneborn hoppas att coronapandemin snart ska lätta så 
tävlingssäsongen kan komma igång.  FOTO: VIAVINGA

Det  
gäller att 
köra med  
skallen.

VIKTOR FERNEBORN
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Släpskon för vänsterfoten är naturligtvis också ett måste för en 
speedwayförare.

FÖRSTÅR DU 
MJÖBÄCKSDIALEKTEN?

1. Konevalver
2. Spinnkona/spinnesa 
3. Dä pläla gå
4. Grann-nåler 

5. Gråver
6. Kråkerötter
7. Horsafiler
8. Himlaget

9. Skateblommer
10. Rälit
11. Skjåpeter
12. Backlett

1. Spindelnät 2. Spindel 3. Det brukar gå 4. Granbarr 5. Granbarr 6. Smörblomma 7. Slåttergubbar/ Hästfibbla 8. Enkelbeckasin 
9. Styvmorsviol 10. Fult 11. Fjollig/försiktig, vågar inte 12. Bakåtlut 13. Svacka. En åker kan vara dälpier och kulpier – motsats 
till dälpier 14. Leksaker 15. Färggrann ”En grillier klänning” 16. Tvunget 17. Det är ju inte så dumt

... Mjöbäck är en företagstät ort, 
med många husföretag. Förra året 
levererade dessa  företag tillsam-
mans sammanlagt 445 villor, 
411  lägenheter samt 166 
övriga enheter, som garage 
och attefallshus.
� KÄLLA:�Marie��Mårtensson

MJÖBÄCKS BYALAG
Mjöbäcks�Byalag�–�något�för�alla�
åldrar.�Vi�arbetar�för�ett�trivsamt�
Mjöbäck:�Vi�för�en�aktiv�dia-
log�med�byinvånare�och�kom-
munen,�skötsel�av�den��gamla�
dansbanan�”Hagalund”,�Utger�
�tidningen�”MÖT�-��Mjöbäck�
Överlida�Tillsammans”�i�samar-
bete�med�Överlida�Byalag.�

Vill du vara med och  engagera  
dig i byalaget? Kontakta:

Marie�Mårtensson,��
070-622�81�87,��
marie.martensson1972@gmail.com

 FOTO: MARIE MÅRTENSSON

VISSTE 
DU ATT?

Under den kraftiga overallen bär Viktor både skyddsväst, höft-
skydd och skydd för armbågar och knän.

MJÖBÄCK  Evy Andreasson har bra koll på 
den dialekt som talades i Mjöbäck för inte 
alls länge sedan – och vissa ord lever kvar 
än idag. 
 Hur många kan du lista ut? Lösningar 
finns upp och ned här under!

”Vi gåmm te den dälpie åkern å 
plockom kråkerötter, horsafiler å 
skateblommer. Ta på deck den  

grillie klänninga å följ me!  Nä, där 
ä inga rälia spinnesa, så  

va inte så sjåpeter!”

13. Dälpier
14. Roaluller
15. Grillier
16. Tjonget 
17. De häl la inte på
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MÅRDAKLEV   I sommar 
sä� s det upp 25 nytill-
verkade skyltar som 
guidar besökarna på 
Naturstigen Klevabergs 
båda vandringsleder.

Skyltarna har  text på både 
svenska, engelska och tys-
ka och informerar om såväl 
djur och växter i området, 
som traktens långa historia 
där Ätradalen utgjorde en 
viktig handelsväg.
 Båda lederna bjuder på 
utmanande promenader 
med spännande natur och 
storslagna vyer. Den vack-

ra utsikten från toppen av 
Klevaberg går också a�  nå 
från vägen, via den impone-
rande trappan, som nygjor-
des för några år sedan.
 Informationstexterna ut-
går i stora delar från tidigare 
skyltar, där informationen 
sammanställdes av Mariann 
Andersson Norrman från 
Mjöbäck. och har nu alltså 
också översa� s. 

Området förvaltas av 
Västkuststiftelsen, men 
vandringsstigar och skylt-
ning har uppkommit ge-
nom e�  samarbete mel-

lan Västkuststiftelsen, 
Mårdaklevs hembygdsför-
ening och Svenljunga kom-
mun.

Klevs naturreservat  lig-
ger alldeles i anslutning till 
hembygdsgården med sin 
anrika lanthandel, som hålls 
öppen söndagar från och 
med Mors dag och även fem 
lördagar under semestertid.
 – Där säljer vi karameller 
i strut, lokalt hantverk och 
en del annat, berä� ar Jenny 
Magnusson, ordförande i 
hembygdsföreningen.
 Vanligtvis arrangerar 

hem bygdsf öreningen också 
olika aktiviteter under som-
maren, men med coronavi-
rusets härjningar ställer 
man in alla sådana evene-
mang.
 – Däremot hoppas vi kun-
na ha vår mycket välbesökta 
julmarknad som vanligt, sä-
ger Jenny.
 För sommaren hoppas de 
istället a�  många besökare 
hi� ar till både Klevaberg, 
lanthandeln och det char-
miga gästgiveriet i grann-
fastigheten.
  
 ANN-LOUISE KJELLNER

Carl-Johan Lammasassaari med do� er Elsie, Nina Johansson, Jenny 
Magnusson och Aina Nilsson i Mårdaklevs hembygdsförening 
är glada för de nya skyltarna som kommer a�  guida besökare i 
 naturreservatet.  FOTO: VIAVINGA

Nya skyltar vägleder på Klevaberg

Mårdaklev
070-312 99 75
www.bratasskog.se

SKOGSRÖJNING 
& UTEMILJÖ

SE EL
070-687 26 38

Åsebo Skog ABÅsebo Skog ABÅsebo Skog AB
Skogsvårdsarbeten  
& plantförsäljning

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

Mårdaklev
Följ oss på under Åsebo Skog AB

Följ oss på Facebook för mer info:Följ oss på Facebook för mer info:

Mårdaklevs Hembygdsförening
• Artrika vandringsstigar i

naturreservat med rastplatsernaturreservat med rastplatser
och informationsskyltar påoch informationsskyltar på
flera språk.flera språk.

• Föremålsrik hembygdsgård

•• Gammal lanthandel med 
loppisdel samt försäljning avloppisdel samt försäljning av
lokalt hantverk, gammaldagslokalt hantverk, gammaldags
barnkläder, strutkarmeller,barnkläder, strutkarmeller,
tombola m.m.tombola m.m.

• Intilliggande café & B&BIntilliggande café & B&B

Öppet klockan 14:00 - 17:00: Sön. 31/5-16/8 & Lör. 11/7-8/8
Mårdaklevs Hembygdsgård & lanthandel • Klevs Naturreservat- Naturstig Klevaberg

Foto: C Roslund

Hemma på Klev - 

Klevs  
Gästgiveri

Mat & boende i historisk miljö

www.hemmapaklev.se

Det är mycket som hän-
der och många bitar som 
ska sys ihop. Lena Poulsen, 
platschef för alla tre företa-
gen, ser ut över si�  välfyllda 
skrivbord och skra� ar.
 – Här ligger vi inte stilla, 
samtidigt som försäljning-
en går bra, har vi numera tre 
olika kataloger som ska ut, 
en nyförvärvad lagerbygg-
nad dit vi fl y� ar City looks 
sortiment,  och fl y� en av 
Vartofta garns lager  och 
butik till Mårdaklev.
 Självklart fi nns katalo-
gerna även på nätet, men 
Lena menar a�  för deras 
kundgrupper är det nöd-
vändigt även med pap-
perskataloger.
 – Man vill kunna si� a i 
lugn och ro och bläddra.

Dessutom har    Vartofta 
garn  sin egen stickdesign, 
en nog så avancerad uppgift.
 – Ja, det är e�   fantastiskt 
arbete, som vi lägger myck-
et tid på. Vi har en handfull 

damer här i bygden, som 
stickar upp prover och även 
kommer med många idé-
er.  Ulla Sveibert, vår möns-
terkonstruktör, gör sedan 
stickbeskrivningar till de 
olika modellerna. E�  verk-
ligt lagarbete.
 Vartofta garn har  funnits i 
företagsgruppen i sju år och 
för två år sedan förvärvades 
även Blomqvist Nordiska, 
som säljer garn och tillbe-
hör för handvävning.
 Och just som Lena be-
rä� ar mera om den senas-
te medlemmen i företagsfa-
miljen, ti� ar Inge Karlsson 
in på kontoret. Inge och hans 
fru Birgit är tidigare äga-
re till Blomqvist Nordiska 
och Inge arbetar fortfaran-
de kvar som resande säljare,  
främst till vävstugor runt 
om i landet.
 – Blomqvist Nordiska star-
tades redan 1911 och jag och 
min fru drev det i 49 år.
 Det har varit fantastiska 
år, tycker Inge och är glad a�  

han får fortsä� a vara med.

Totalt sysselsä� er  de tre 
företagen 14 personer.
 – Inte alla på heltid, men 
14 personer är anställda hos 
oss och det är jä� eroligt a�  
vi satsar här i Mårdaklev, 
där det annars inte fi nns så 
många arbetsplatser, säger 
Lena.

A�  det skulle vara svårt a�  
driva företag i Mårdaklev, 
håller varken Lena eller 
företagets ägare, Johan 
Almqvist, med om.
 – För vår verksamhet är 
det snarare tvärtom, det 
är lä� are med både kom-
munikation och perso-
nal. Personalen är enga-
gerad och, det måste jag 
säga, gör e�  otroligt arbe-
te. Kundtjänsten för alla tre 
företagen har alltid funnits 
här i Mårdaklev och det har 
inte varit lä�  a�  lära sig allt 
ny� ,  först om garner, stick-
ning och virkning och se-
dan om vävning och alla 
tillbehör. De ställer upp i 
alla lägen!
 Och nu hoppas Lena a�  
riktigt många kunder ska 
hi� a till den nya butiken.
 – Det fi nns inte så många 
fullsorterade garnbutiker 
längre och jag tror a�  vi kan 
bli e�  trevligt utfl yktsmål.

ANN-LOUISE KJELLNER

Säljare och tidigare ägare till Blomqvist Nordiska, Inge Karlsson, ti� ar på en företagets många 
 vävmönster tillsammans med platschef Lena Poulsen.  FOTO: VIAVINGA

Till den nya lagerbyggnaden har också packningen för postorder 
fl y� at, fr v Annica Pehrson och Margareta Krol.  FOTO:  SARA SEIBOTH

MÅRDAKLEV  City look Scandinavia är nog 
det företag som främst förknippas med 
Mårdaklev, men egentligen är det tre före-
tag under samma tak. City look, Vartofta 
garn och textil samt Blomqvist Nordiska - 
alla postorderföretag med sin egen nisch. 
Den 1 juli utökas gruppen med en nybyggd 
butik där det kommer a�  fi nnas allt för  
stickning , virkning och vävning.

Vartofta garn öppnar butik i Mårdaklev

Man vill 
kunna sitta i 
lugn och ro 
och bläddra.

LENA POULSEN
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...en av Sveriges roligaste kvinnor, komikern 
Annika Korenado (Andersson), är född och uppvuxen 
i Mårda klev. 

...ett högt 
 spaningstorn 
stod uppsatt på 
Klevabergs högsta 
punkt så sent som 
under 2:a världs-
kriget.

...dopfunten i Mårdaklevs kyrka är bevarad från 
1200-talet, alltså 800 år gammal.

Åsa och Janne Slobodnik  har 
tidigare drivit Gula Stallet 
Mat & Rum mellan Västerås 
och Enköping.  
 –  Där hade vi inte möjlig-
het a�  utveckla mer, så vi le-
tade efter något ny� . När vi 
kom till Klev och ti� ade blev 
vi störtförälskade. Det var 
helt perfekt och otroligt vack-
ert, säger Åsa Slobodnik. 
 Redan förra sommaren 
stod det klart a�  paret skulle 
ta över på Klev, som då stod 
utan krögare. Förra året äg-
nade de åt a�  avveckla den 
tidigare verksamheten, och 

a�  ordna med fl y� en ner till 
Klev. E�  projekt som tog sin 
tid.  Åsa och Janne har nämli-
gen inte bara med sig si�  eget 
bohag, utan också  inredning 
till café och fyra bed & bre-
akfast-rum – samt e�  70-tal 
tackor.
  – Fåren är stommen i vår 
verksamhet, och vi ska försö-
ka få in dem som en röd tråd 
även på Klev. Vi hade hopp-
ats ha dem här, men det går 
tyvärr inte i år. 

Åsa och Janne kommer a�  
servera eget lammkö�  i res-

taurangen, och de planerar 
också a�  odla en del grönsa-
ker själv.  Men det hinns inte 
med i år.
 – Nu håller vi på a�  leta ef-
ter andra producenter vi kan 
samarbeta med. 
 Några har de i skrivan-
de stund redan inle�  sam-
arbete med, som Joarsbo 
Naturprodukter i Kalv som 
tillverkar kravmärkt sylt och 
saft. Parets får går på bete  på 
Joarsbo  i sommar, det var 
så man fi ck kontakt, berät-
tar Åsa.

I övrigt har hon rest runt 
i bygden för a�  se vad som 
fi nns, både i fråga om varor 
och aktiviteter. 
 – Vi har bland annat pratat  
med Högvads kanot om e�  
samarbete. Vi hade kanoter 
själva, men har bara en med 

oss ner. Däremot har vi cyklar 
själva, och när man hyr här 
ingår hyra av cykel. 
 Åsa vill också ha koll på 
omgivningen för a�  kunna 
informera gästerna om akti-
viteter och utfl yktsmål.
 – Får vi gäster förväntar de 
sig a�  vi vet vad som fi nns.
 A�  olika aktörer på det sät-
tet hjälper varandra a�  sy-

nas är viktigt, inte minst när 
man driver verksamheter på 
landsbygden, säger Åsa.
 – Det blir inte konkurrens 
– ju fl er som åker hitåt desto 
bä� re blir det för alla.

Stiftelsen som äger Klev 
har använt året då gästgivar-
gården stod tom till utvändig 
upprustning av byggnaden, 
och invändigt har Åsa och 
Janne själva tapetserat och 
målat under våren.
 Den 4 juni öppnar de café 
och bed & breakfast,  och den 
11 juni är det restaurangens 
tur.
 Den senare kommer a�  
hålla öppet på kvällstid, och 
det är förbokning som gäller. 
All mat lagas från grunden.
 – Vi jobbar mycket med 
hållbarhet och försöker ha 
noll procent i matsvinn. 

 A�  driva en verksamhet 
under coronatider kräver 
speciella arrangemang.
 – Vi tar bara emot e�  säll-
skap i taget på vår bed & bre-
akfast, i och med a�  det bara 
fi nns en gemensam toale� . 
Och vi gör i ordning i trädgår-
den, så man kan si� a där ute 
när det är fi nt väder.
 Även e�  befi ntligt skjul i 
trädgården ställs i ordning  
för a�  gästerna ska kunna 
si� a under tak.
 I cafédelen plockar man 
bort bord, och fl y� ar över till  
den byggnad  där det fi nns e�  
museum.
 – Det kommer a�  bli go�  
om plats, så man behöver inte 
si� a på varann!

KATARINA JOHANSSON

Åsa Slobodnik, här med bearded collien Flisan, har tillsammans med maken Janne tagit över driften av anrika Klevs gästgiveri. Paret 
har blivit väl mo� agna i bygden, säger Åsa. ” Vi känner oss otroligt välkomna, det märks a�  Klev berör och a�  man är glad a�  någon 
tar över här.”  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Åsa och Janne Slobodnik har tagit med sig sina får ner från sin 
 tidigare  verksamhet.  FOTO:JANNE NILSSON

Även fåglarna är välkomna till Klev i sommar. 

MÅRDAKLEV  Åsa och Janne Slobodnik är 
nya som krögare på anrika Klevs gäst-
giveri. Den 4 juni startar de upp verk-
samheten, där  hållbarhet och lokala 
 samarbeten står i  fokus.

Klevs nya krögare har samarbete i fokus

Fåren är 
stommen 
i vår verk-

samhet
ÅSA SLOBODNIK

Fåren är 
stommen 
i vår verk-

samhet
ÅSA SLOBODNIK

BOFAST

Flytta till Bofast
Vi har lägenheter och lokaler i ditt närområde
Vi erbjuder ett brett urval av hyresbostäder med bland 
annat par- och radhus i markplan. Centralt eller med 
lantligt läge på ett 30-tal orter i västra Sverige. 
För närvarande har bolaget cirka 
1 100 lägenheter och lokaler.

För mer information kontakta oss på tel. 0345-408 40
Bofast | Bruksgatan 2, Hyltebruk | www.bofast.se | info@bofast.se
Öppettider: Måndag-Torsdag 08.00-16.30 | Fredag 08.00-14.00

Allt under samma tak
Vartofta Garn & Textil flyttar butik och lager till Mårdaklev fr.o.m. 1/7

Öppettider Mån-fre 10-17. Metarev. 5, Mårdaklev Tel: 0325-322 90

Stick- och virkgarner.
Vävgarner och vävtillbehör.

Välkommen att bli inspirerad!

Mårdaklevs klipp- Mårdaklevs klipp- Mårdaklevs klipp- Mårdaklevs klipp- Mårdaklevs klipp- Mårdaklevs klipp- 
& hälsostuga & hälsostuga 

Mårdaklevs klipp- 
& hälsostuga 

Mårdaklevs klipp- Mårdaklevs klipp- 
& hälsostuga 

Mårdaklevs klipp- 

FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN 

Drop-in tisdagar & torsdagar Drop-in tisdagar & torsdagar 
mellan kl 10-14

Övrig tid: 0706-50 04 50 
www.lifeandbody.se

VISSTE 
DU ATT?

MÅRDAKLEVS BYALAG
Mårdaklevs byalag jobbar för en levande landsbygd och byns 
framtid! Vid olika tillfällen försöker vi samla byn till festlighe-
ter och aktiviteter för att öka gemenskapen mellan byborna 
– gamla som unga! Byalaget är ett språkrör som bevakar byns 
olika intressen och stöttar föreningar.  

Vill du vara med och engagera dig i byalaget? Kontakta
Elin Andersson, 0702-69 36 83, 
mardaklevsbyalag@gmail.com
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Ann-Margreth Karlsson bor i 
Holsljunga, och är butikschef 
för alla Lifvsbutiker  i Kind. 
(Förutom i Holsljunga och 
Östra Frölunda finns även 
en butik i Grimsås, i Tranemo 
kommun.)
 – Jag tyckte det lät jätte-
spännande redan när jag 
fick höra talas om detta för-
sta gången. Det är ett roligt 
sätt att jobba med lands-
bygdsutveckling, säger Ann-
Margreth.
 
Under våren kombinerar 
hon arbetet som butikschef 

med ett deltidsjobb som lära-
re, men efter skolavslutning-
en blir det heltid på Lifvs. 
Något som kan behövas ef-
ter det stora genomslaget för 
butikerna.
 – Det har varit en flygande 
start, och min tjänst har inte 
riktigt räckt till för att täcka 
behovet. Det har också varit 
en inkörningsperiod i bör-
jan. Det tar lite tid att lära 
känna efterfrågan, det ser 
olika ut i alla de tre butikerna.
 Nu har Ann-Margreth fått 
hjälp i butiken i Grimsås, och 
kan koncentrera sig på de två 

butikerna i Trivselbygden.
 – Det har varit  svårt när 
leveranserna kommer sam-
tidigt på flera ställen,så det 
här blir en stor skillnad, både 
för mig och butikerna. 
 Redan från start fanns tan-
ken på hemkörning i Lifvs 
butiker. Coronautbrottet 
skyndade på planerna, och 
butikerna i Kind är de första i 
landet som startat med hem-
körning. I Holsljunga och 
Östra Frölunda ordnas det-
ta genom ett samarbete med 
det lokala företaget Lantkört 
i Sjuhärad. Efterfrågan på att 
få hem varor har dock mins-
kat något med tiden, säger 
Ann-Margreth.

– Jag har fått känslan att 
många blivit för sällskapssju-
ka och åker själva. 
 I butikerna har man näm-
ligen en timma varje dag då 
det bara får vistas en person 
åt gången i butiken. Då kan 

även den som befinner sig i 
en riskgrupp handla – och 
på köpet få sociala kontak-
ter med andra som står och 
väntar.
 – Men hemkörningen 
kommer att bli ett stabilt in-
slag, och jag tror den kom-
mer att öka igen.  
 Lifvs har i skrivande stund 
14 butiker på olika platser i 
Sverige. Enligt Ann-Margreth 
är man överraskade över det 
genomslag butikerna fått i 
Kind.
 – Alla orterna har haft bu-
tiker tidigare, och jag tror det 
varit något man saknat, det 

fyllde även ett socialt inslag.
 Hur mycket kunderna 
handlar skiljer sig åt, säger 
Ann-Margreth.
 – Det finns två typer av kun-
der. En som använder buti-
kerna för att kompletterings-
handla, och en som försöker 
handla majoriteten av det de 
behöver i byn. Det som är ro-
ligt är att det är så många som 
försöker välja butikerna i för-
sta hand, för att  visa att man 
vill ha kvar butiken på orten.

Även från Lifvs vill man ge 
tillbaka till de orter där man 
etablerar sig.

 – Delar av butikernas över-
skott går tillbaka till fören-
ingslivet på orterna, så det är 
en win-win- situation.
 I Holsljunga ligger buti-
ken  mitt i byn, vid väg 154. I 
Östra Frölunda finns butiken 
på Kinds Eltekniks parkering.
 Per Bergkvist från Östra 
Frölunda byalag är glad att 
Lifvs etablerat sig i byn, inte 
minst för dem som har svårt 
att ta sig till butiker på andra 
orter.
 – Det är jättebra att den 
finns, det är många som 
handlar här. Och Andreas 
Björklund på Kinds Elteknik 
har satt upp ett bord utanför 
affären där man kan sitta och 
fika och prata, berättar han.
 Att man på det sättet fått en 
samlingspunkt i byn är väl-
digt positivt, säger Per.
 – Det är jättebra, och vi 
hoppas att affären ska få vara 
kvar!

KATARINA JOHANSSON

HOLSLJUNGA/ÖSTRA FRÖLUNDA  I mars i år 
öppnade kedjan Lifvs obemannade livs-
medelsbutiker i Holsljunga och Östra 
Frölunda. Uppstarten har gått bra, och det 
är många som handlar i butikerna, 
– Det har varit en flygande start, säger 
 butikschef Ann-Margreth Karlsson.

Lyckad start för obemannade butiker

Uppslutningen var stor när Lifvsbutikerna öppnade i våras. Här 
Holsljungabutikens invigning.

TRIVSELBYGDEN  Trivsel-
bygdens utvecklingsbo-
lag, Trivab, har gjort en  
uppdaterad utgåva  av tu-
ristbroschyren ”Upptäck 
Trivselbygden”. 
Dessutom har man tagit 
fram nya ställ, där man 
kan hitta både broschy-
ren och Trivselbygdens 
tidning.

Ställen har tagits fram som 
Leaderprojekt, och det är  
Daniel Claesson från Trivabs 
styrelse som står bakom kon-
struktion och tillverkning.
 – Byalagen kommer nu 
att sätta ut ett ställ i varje by, 
finns det flera besöksmål kan 
det bli två ställ på vissa orter, 
berättar Lena Ferm Hansson 
från Trivab. 
 Ställen är konstruerade 

så de både kan hängas på en 
vägg  och sättas på stolpar. 
De innehåller två fack, ett för 
turistbroschyren och ett för 
Trivselbygdens Tidning. 

Broschyren är nu uppda-
terad för året. 
 – Det har tillkommit några 
nya besöksmål, framför allt 
gårdsbutiker, men även flera  
vandringsstigar.  
 Att man kan erbjuda fler 
möjligheter till vandring är 
ju något som passar extra bra 
detta år.
 – Det ligger helt rätt i tiden, 
nu när man ska vara i närom-
rådet men gärna utomhus. 
 Broschyren finns på tre 
språk: svenska, engelska och 
tyska.
 – I år har vi reducerat upp-
lagan på engelska och tyska, 
i och med att det är begränsat 

hur man ska röra sig. Men vi 
tror ändå det kommer att bli 
en viss efterfrågan, så vi har 
gjort några broschyrer på de 
språken för att gardera oss.

Trivab har nu också lan-
serat en ny hemsida, trivsel-
bygden.se. 
 – Det är ett sätt att utveck-
la turistnäringen ytter-
ligare, säger Lena 
Ferm Hansson, 
som  har haft 
det samordnan-
de ansvaret, och 
har haft hjälp av 
trivselbygdsutveck-
lare Jenny Magnusson, 
samt Helena Hafstrand 
och Christer Everås från 
Trivabs styrelse.
 Engagemanget  för tu-
rismen  är en viktig del av 
Trivabs arbete, säger Lena 

Ferm Hansson.
 – Det är jättekul att vi kan 
arbeta med besöksnäringen. 
På sikt är det en näring som 
ökar, och som  skapar arbets-
tillfällen.
 KATARINA JOHANSSON

Ny turistbroschyr och nya ställ

Ann-Margreth Karlsson är butikschef för alla Lifvsbutiker i Kind  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Butikerna är obemannade. För 
att kunna handla i en butik lad-
dar man ner en app. Med 
hjälp av den kommer man 
både in i butiken, och betalar 
för varorna.
 Sortimentet innehåller cirka 
500 varor. – Det finns bland 
annat kött, kyckling, grönsaker 
och andra tillbehör – det ska 
vara så att man kan handla hem 

till middagen, säger Katarina 
Nilsson, Lifvs. 
 Verksamheten drivs i kluster 
om 4–6 butiker, med en bu-
tiksansvarig per kluster. Den an-
svarige besöker varje butik un-
gefär en gång per dag för att se 
till att allt finns och fungerar.
Lifvs skänker en del av varje 
butiks omsättning till det lokala 
föreningslivet. 

Lifvs koncept

Byalaget i Östra Frölunda bjöd på korv och bröd under den välbe-
sökta öppningsdagen.

Lena  Ferm Hansson  och Daniel Claesson med det nya stäl-
let för Trivabs turistbroschyr och Trivselbygdens Tidning.  
  FOTO: LARS-HÅKAN HANSSON

Det är ett  roligt sätt att jobba  
med landsbygds utveckling

ANN-MARGRETH KARLSSON
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Det började med att utveck-
lingsgruppen i Äle kul la byg-
degårdsförening-byalag såg 
ett behov av fler hyreslägen-
heter på orten, bland annat 
för att få igång en bostadsro-
tation. 
 En enkät skickades ut un-
der sommaren 2019 för att 
kolla av intresset. Många svar 
kom in, och det som  fanns 
störst önskemål om var hy-
resrätter i  markplan.
 Gruppen tog kontakt med  
To mas Andrén på Mjöbäcks 
Spar banks stiftelse för utveck-
ling i Trivselbygden. Det visa-
de sig att man från stiftelsens 
sida redan hade tankar på att 
engagera sig i lägenhetsbyg-
gande i Trivselbygden (se vid-
stående artikel) och projek-
tet tog fart.
 – Under februari 2020 togs 
intresseanmälningar in. Det 
resulterade i 17 anmälningar, 
där sammanlagt 30 personer 
anmälde intresse för de pla-
nerade lägenheterna,  berät-
tar Lars-Håkan Hansson från 
utvecklingsgruppen.

Gruppen har tittat på fle-
ra alternativ för att få till nya 
bostäder. Man landade i att 
man vill bygga på två kom-
munägda tomter som är obe-
byggda sedan länge.
 – Tyvärr har vi ett vatten-
skyddsområde mitt i byn, 
det har ställt till det lite, sä-
ger Benny Larsson från ut-
vecklingsgruppen.
 Vattenskyddsområdet in-
nebär att man inte får grä-
va efter bergvärme, och där-
med missar ett statligt bidrag. 
Men det stoppar inte projek-
tet, som i skrivande stund fått 
ett positivt beskad.
 – Kommunstyrelsen i 
Marks kommun  har tagit ett 
beslut om att sälja  tomterna 
för 30 000 kronor styck,  och 
då ingår anslutningavgiften. 
Endast lägenhetsavgifter-
na tillkommer, cirka 50 000 
per lägenhet. Det är en halv-
ering av den ursprungliga 

kostnaden. Det kompense-
rar inte det uteblivna ener-
gibidraget på grund av  vat-
tenskyddsområdet men är 
ju ändå väldigt positivt, sä-
ger Lars-Håkan Hansson.

Från stiftelsen ville man 
uppmana flera av Trivsel-
bygdens orter att starta lik-
nande projekt, och bjöd 
därför  in till en informa-
tionsträff. Sofia Lindgårde 
från Holsljunga byalag var 
med på träffen, och tog med 
sig idén hem till Holsljunga. 
Där har man också gjort en 
enkät, som visade på ett 
stort intresse. 

– Vi har fått in drygt 80 
svar -  det är vi väldigt nöjda 
med, säger Sofia Lindgårde.
 Av de som svarat bor 
merparten redan i Hols-
ljunga.

– Men det som är intres-
sant är att mer än hälften 
av de som svarat känner nå-
gon som vill flytta hit. 

I Holsljunga finns kom-
munala tomter mitt i byn, 
men arbetsgruppen har en 
annan plan. Det pågår ett 
arbete med en detaljplan 
för en del av fastigheten 
Stråvik 1:6,  strax söder om 
byn, med syftet att möjlig-
göra bostadsbyggande på 
området. Enligt den tids-
plan som är satt ska planen 
antas före sommaren.
 På platsen skulle man kun-
na bygga lägenheter med sjö-
utsikt, något man från byala-
gets sida tror skulle vara mer 
attraktivt.
 Äldre personer som kän-
ner att det är dags att flyt-
ta ifrån sina hus är en viktig 
målgrupp, och för dem kan 
läget vara extra viktigt, säger 
Inger Lindberg Hedin från 
Holsljungas framtidsgrupp.

– Som pensionär är man 
hemma hela dagarna, då 
vill man ha fin utsikt.

KATARINA JOHANSSON

TRIVSELBYGDEN  Byalagen i  Älekulla 
och Holsljunga jobbar  för att få fler 
 lägenheter till sina byar, och får stöd 
av  Mjöbäcks Sparbanks stiftelse för 
 utveckling i Trivselbygden.

Lägenheter på gång  
i Trivselbygden

Lars-Håkan Hansson och Benny Larsson från utvecklingsgruppen i Älekulla byalag på de tomter där man planerar att lägenheterna 
ska byggas. De boende kommer att få nära till affären:  Älekulla Livs är den gula byggnad  som syns i bakgrunden. 
  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Holsjön skymtar bakom trädstammarna på platsen där 
Holsljunga byalag planerar för byggnation. Tomas An-
drén från stiftelsen flankeras av Anna-Karin Lindgårde, 
Sandra Bengtsson, Sofia Lindgårde och Sonja Fransson, 
som alla är engagerade i projektet.

Gruppen i Holsljunga vid ett möte med  Tomas Andrén.

TRIVSELBYGDEN  Det var för-
längningen av det statli-
ga investeringsstödet 
för byggande av hyres-
bostäder som låg bakom 
att Mjöbäcks Sparbanks 
stiftelse för utveckling i 
Trivselbygden engage-
rade sig i bostadsbygg-
nationen i bygden.

Mjöbäcks Sparbanks stiftelse 
för utveckling i Trivselbygden  
bildades 2013 med huvud-
syfte att bli majoritetsägare i 
Trivselbygdens utvecklings-
bolag, Trivab. 
 – Vi har ingen ambition att 
bli någon stor fastighetsäga-

re, men när det dök upp ett  
statligt investeringsstöd för 
byggande av hyreslägenheter 
började vi titta på det, i sam-
arbete med ett av husföreta-
gen i Mjöbäck,  säger Tomas 
Andrén från stiftelsen.

Stiftelsen genomförde 
2019 en enkät med de företag 
som är anslutna till Trivab, 
och det visade sig att man där 
såg ett behov av fler lägenhe-
ter på hemorterna.
 – Över 80 procent av fö-
retagen såg  bostäder som 
en viktig eller mycket viktig 
fråga. 
 Från stiftelsens sida är man  
i första hand intresserad av  

att skapa bostäder åt anställ-
da och kommande anställda i 
Trivselbygdens företag, säger 
Tomas Andrén.
 – Detta kan ske antingen 
genom att äldre villaägare 
säljer sina hus  och flyttar in i 
lägenheterna eller yngre från 
Trivselbygden väljer bo kvar i 
lägenhet inom området istäl-
let för att flytta till omkring-
liggande större orter. 
 Stiftelsen arbetar till-
sammans med lokala in-
tressenter, som till exem-
pel byalag, för att få köpa 
tomter av kommunerna 
till förmånligt pris, samt 
få lokala hus- och bygg-
entreprenadföretag att för-

månligt ta sig an byggandet.    
 – Tillsammans  med att 
stiftelsen, på grund av sin 
företagsform och inriktning 
att utveckla Trivselbygden, 
kan acceptera  lägre avkast-
ning än en kommersiell ak-
tör, innebär det att hyrorna 
kan hållas på en rimlig nivå.

Planen är att bygga par-
hus med trerumslägenheter 
på 70 kvadratmeter vardera. 
Anledningen är att bidraget 
gäller för lägenheter på upp 
till 70 kvadrat. 
 Alla lägenheter ska ligga på 
markplan och det ska finnas 
tillgång till både uteplats, för-
råd och parkering.

 Tomas Andrén hoppas nu  
att fler byar i Trivselbygden 
ska vilja starta liknande pro-
jekt.
 – För stiftelsens del är det 
avgörande att det finns ett 
lokalt engagemang. Det kan 
vara ett byalag, som i Älekulla 
och Holsljunga, men vi är 
också öppna för andra kon-
stellationer.
 Det är dock viktigt att man 
inte dröjer för länge, säger 
han. 
 – De statliga bidragen är av-
görande, så det gäller att pas-
sa på medan de finns kvar.

KATARINA JOHANSSON

Stiftelse stöttar byggnationen

30 personer har  
 anmält intresse för  

lägenheterna.  
LARS-HÅKAN HANSSON

Tomas Andrén, Mjöbäcks 
Sparbanks stiftelse för 
 utveckling i Trivselbygden.  
  FOTO: KATARINA JOHANSSON
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Fyra aror, tre grå jako, och 
fem amazonpapegojor. E�  
antal ankor, änder, fasaner 
och påfåglar. Samt vaktlar 
och höns av e�  antal olika ra-
ser. Och då har vi inte nämnt 
åsnorna, fåren och hästarna 
– det där med ”lite mera” i 
butiksnamnet är med andra 
ord en grov underdrift. 
 
Det första som möter en 
besökare är den stora vol-
jären, där papegojorna hu-
serar tillsammans med 
löp ankor och  roständer. 
Voljären har Jennie och hen-

nes man Anders själva kon-
struerat och byggt.
 – Det har stå�  färdigt i e�  
år nu, och det tog e�  år a�  
bygga, berä� ar Jennie.

Hur kommer det sig a�  man 
bygger en sådan anlägg-
ning?
 – Jag är uppvuxen med fåg-
lar och har alltid varit intres-
serad. Sedan har det har bli-
vit fl er och fl er med åren.
 Många inser inte hur 
man ska ta hand om sina 
papegojor på rä�  sä� , säger 
Jennie. De behöver utrymme, 

och ska inte hållas i trånga 
burar.
 – Det är e�  stort problem 
a�  det säljs olagliga burar i 
Sverige.
 Det är också e�  livslångt 
åtagande, papegojor kan bli 
nästan 100 år.
 – Sonen förstår vad det 
innebär: Vi köpte åsnor för 
e�  tag sedan, och när han 
fi ck veta a�  de kunde bli 50 
år sa han: ”Jaha,  jag får ärva 
dem också.”

Reportern  får kom-
ma med in till papegojor-
na,  och får genast bekanta 
sig med amazonpapegojan 
Amy, som kommer fram och 
hälsar. 
 – Amy  kan alla hantera, 
även barn, berä� ar Jennie.
 Här inne har Jennie och 
Anders byggt upp en miljö 
där det fi nns träd med pin-

nar och rep a�  si� a i, samt 
buskar, stenar och en damm. 
Något som bidrar till a�  det 
inte blir så mycket arbete 
med fåglarna som man kun-
de tro.
 – Här kan de aktivera sig 
själva,eftersom de lever som 
en fågel ska göra. De väljer 
själva om de ska vara inne 
eller ute, och de är ute även 

på vintern, eller när det är 
storm eller hällregn. När det 
regnar är det  vissa av de min-
dre papegojorna som häng-
er upp  och ner i repet och du-
schar.

Djurlivet fortsä� er utan-
för voljären. Där bor de små 
vaktlarna, som har en egen 
inhägnad,  och i hagen in-

till går två hästar, en tinker 
och en blandning tinker/fell,  
tillsammans med  åsnor och 
får. Här fi nns också en höns-
gård, där hönsen kamperar 
tillsammans med påfåglar-
na, medan  fasanerna fi nns i 
egna utrymmen vid sidan av. 
 Jennie föder upp höns till 
försäljning, och har märkt av 
a�  intresset ökat.
 – Jag har 10-12 raser jag kan 
avla på, och några ströhöns 
av andra raser. Jag säljer 
mycket, och har haft många 
nybörjare som varit här och 
handlat. De väljer ut en ras, 
och jag kläcker fram kyck-
lingar. Sedan köper de hela 
konceptet, med värmelam-
pa och foder.

I lagården fi nns gårdsbu-
tiken där  Jennie säljer ägg av 
både höns och vaktlar, samt 
inredningsdetaljer som kru-

ÄLEKULLA  Hemma på gården i Älekulla dri-
ver Jennie Jansson ”Björkelunds Gårdsbutik 
å lite mera” . Här kan man köpa inrednings-
detaljer och ägg från både höns och vaktlar 
- och inte minst ti� a på allt från påfåglar 
och papegojor.

Hos Jennie trivs fåglarna

Jag har alltid haft ett 
intresse för fåglar.

JENNIE JANSSON

Amy tyckte fotografens skosnöre var roligt a�  leka med. Jennies papegojor är sällskapliga, och uppska� ar a�  få besök i voljären. Här får Ajax och Kråkan varsin godbit av Jennie.   FOTO: KATARINA JOHANSSON

Jennie har fyra aror, samt tre grå jako och fem amazonpapegojor.
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Vi utför alla typer av lyft  
samt specialtransporter

Vi kör allt ifrån spabad  
till attefallshus. 

För kontakt
Anders Haglund 0702-96 40 86

Allt från          RENOVERING  
TILL NYBYGGNATION!TILL NYBYGGNATION!

VI FINNS  
I MARKI MARK
Du kan lita på oss!  
Vi jobbar proffsigt hela 
vägen – dessutom håller 
vi rent & snyggt på 
arbetsplatsen!

”
Vi ger er alltid en kostnadsfri offert oavsett arbete.Vi ger er alltid en kostnadsfri offert oavsett arbete.

Vi har en yrkesstolthetVi har en yrkesstolthet
och värderar arbetsmoral och värderar arbetsmoral 

& noggrannhet! noggrannhet!

!
Prova oss!Prova oss!

mattias@karelyckebygg.se  •••   076-028 77 12  •••   www.karelyckebygg.se  

Arnoldssons 
Skogstjänst 

Arnoldssons 
Skogstjänst 
- Beståndsgående gallring

Andreas: 076-017 76 35          Jan-Olof: 070-374 99 59
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kor och lampskärmar.
 – Butiken skulle varit stör-
re , men vi köpte en cabrio-
let som fi ck ta en del av ut-
rymmet...
 Djur och butik är, i alla 
fall än så länge, ingen hel-
tidssyssla.
 – Det här är en hobby. Vi 
har e�  åkeri också, och jag 
si� er på kontoret.
 Men hobbyn tar allt mer 
tid. Förutom butiken, som 
har öppet tisdag-lördag 
under juni och juli, håller 
Jennie även visningar av sina 
papegojor och de andra dju-
ren på gården.
 – Mest är det barnfamiljer, 
men jag har även större be-
sök, en del med föreläsning-
ar. Om man förbokar e�  stör-
re besök ordnar jag med fi ka 
också.

KATARINA JOHANSSON

ÄLEKULLA  För sjä� e året i 
följd kommer  Lena Ferm 
Hansson och Lars-Håkan 
Hansson på Lundens 
gård a�  visa upp sina 
dahlior för besökare. I 
år även med möjlighet 
till självplock.

Tre visningar kommer a�  hål-
las i Lundens trädgård, den 
23 och 30  augusti, samt den 
6 september. Man kan ock-
så boka separata visningar 
av trädgården, berä� ar Lars-
Håkan Hansson.

De� a är sjä� e året för vis-
ningarna, och det fi nns myck-
et a�  se.
 – I år har vi 150 olika sorter 
och vi har grävt ner cirka 1000 
knölar.

 Vid förra årets sista visning 
erbjöd man besökarna a�  
plocka med sig buke� er hem. 
Det blev mycket uppska� at, 
och därför satsar paret i år på 
självplock i större skala.
 – Vi har planterat 400 kva-
dratmeter med e�  tjugotal 
olika sorters dahlior till själv-
plock.
 Med start den 20 augusti 
kommer självplockningen a�  
hålla öppet undet torsdags- 
och fredagseftermiddagarna.
 – Vid de tillfällena kommer 
vi också a�  ha öppet om man 
vill gå och ti� a i trädgården.  

Hur länge varar säsongen?
 – Vi räknar med a�  hål-
la öppet under fyra veckor, 
men vi får se hur länge dah-
liorna står sig. 
 KATARINA JOHANSSON

SJÄLVPLOCK AV DAHLIOR I 
LUNDENS TRÄDGÅRD

Lena Ferm Hansson och Lars-Håkan Hansson  startar med själv-
plock av dahlior i Lundens trädgård. Här do� ern Emma med en 
praktfull buke�  från förra sommaren.  FOTO: ANTON FAST

 

VISSTE DU ATT?
… Skållareds Marten arrangerades för första gången 
redan 1882. De 100 första åren drevs den privat av en 
familj. När familjen skulle sluta med den 1982 övertog 
Älekulla IF och skytteföreningen marknaden. 
 Marknaden hålls två gånger om året, i april och i oktober.
 På grund av coronarestriktionerna ställdes vårens marknad 
in. Det har inte hänt sen 50-talet, då på grund av mul- och 
klövsjukan. 
 Förhoppningen är att det ska gå att genomföra höstens 
marknad, som i så fall hålls den 17 oktober.

I hagen går hästar och får tillsammans med två nyinköpta åsnor, som dock 
gick ur bild vid fototillfället.

I butiken fi nns bland annat 
� ädrar från gårdens påfåglar.

Träd med si� pinnar bidrar till 
en naturlig miljö i voljären.

I hönsgården bor påfåglarna tillsammans med hönor av olika raser. ”Jag har 10-12 raser jag kan 
avla på, och några ströhöns av andra raser.”, berä� ar Jennie.

Vakteläggen är som små 
konstverk.

Jennies papegojor är sällskapliga, och uppska� ar a�  få besök i voljären. Här får Ajax och Kråkan varsin godbit av Jennie.   FOTO: KATARINA JOHANSSON

Maskinservice
Börjesson & Andersson 

ÄLEKULLA 076-190 83 53

Följ oss på Facebook

www.bocksaseko.se • 070-555 78 08 •

Ekologiskt 
nötkött

Bocksås eko  

Service och underhåll inom 
pappers- och sågverksindustrin.

Axel Börjesson
073-838 19 61
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Mickes Maskin
utför bl.a.:

Mikael Larsson, Älekulla, 076-021 50 01

• Husdränering • Avlopp
• Sprängning/simplex 
• Grundarbeten 
• Utför även kranjobb

Ny- om- & tillbyggnad
ÄLEKULLA LIVS

ICA Nära

Välkommen till

0320 - 500 77
Öppet: Vard 9–18 • lörd 9–13

Ombud för:

Vi har laddstolpe för elbil

Ritar bygglovsritningar, sälj- 
/offertunderlag och andra skisser till 

både företag och privatpersoner.
Nybyggnation, ombyggnation, större 

renoveringar eller utbyggnad.
Välkomna med er förfrågan!

Sara Höglund
Älekulla, 0736-45 59 90

shbyggritningar@hotmail.com

Ritar bygglovsritningar, sälj- 

SH
ByggritningarByggritningar

TRIVSELBYGDEN
En bygd att trivas i

tb

 Det är bråda dagar för Anders 
Wilkes så här mellan hägg och 
syrén. Han har anlagt 500 löp-
meter bäddar i år. Tanken är 
a�  det ska bli e�  småskaligt 
jordbruk av hans och famil-
jens gård Lillegård Fårfarm.
  – I juni går jag igång med 
försäljningen. Jag har hi� ills 
fem andelskunder men hopp-
as på en utveckling komman-
de år, säger han.

Anders har också  planer på 
a�  dra igång gårdsförsäljning 
och a�  delta på en lokal Reko-
ring. Han har en kanal på so-
ciala medier och är aktiv med 
a�  dela med sig av sin vardag.
  – Jag ser a�  det fi nns e�  in-
tresse av a�  följa odlaren man 
sedan köper grönsakerna av.
  Han odlar fl era olika sa-
ker, närmare bestämt hi� ar 
man 35 olika grödor hemma 
på gården. Allt från moröt-
ter och palsternacka till sal-
lad och lök.

När man pratar  med 
Anders om hans gård kan man 
lä�  tro a�  de� a är något han 
alltid sysslat med. Men så är 
inte fallet.
  – Jag har pendlat och haft 
e�  månskensjordbruk, säger 
han.
  Först jobbade han 20 år på 
Ericsson. När han kände a�  
han behövde en förändring 
sökte han ny�  jobb på H&M. 
Men efter e�  tag insåg han a�  
det inte gav mycket nya er-
farenheter.
  – Jag har jobbat i 22 år bak-
om en dator och jag är 42 år 

nu. Ska jag göra någonting 
annat ska jag göra det nu. Jag 
by� e helt enkelt inriktning 
för a�  trivas som människa, 
säger han.
  I höstas sa han upp sig från 
si�  dåvarande jobb.

Efter en kurs   om Market 
Gardener är han igång med 
si�  nya liv. Det är en odlings-
metod där man odlar eff ektivt 
på liten yta.
  – Det ska alltid växa saker i 
olika följder. Så fort du skör-
dat en yta ska det sås ny� .
  Han jobbar parallellt med 
sådd, skörd och beva� ning. 
Flera grödor hålls igång. Den 
kalla maj som inte släppt ta-
get om frostnä� er har le�  till 
mycket täckande och viss oro 
hur sådden ska ta sig.
  – Jag är egentligen mest 
orolig för torka, annars tror 
jag inte a�  vädret ställer till 
det allt för mycket. Jag odlar 
så mycket olika så det är all-
tid någon gröda som gynnas 
av det väder som är.

Anders Wilkes hoppas  a�  
hans projekt ska inspirera fl er 
a�  bli lantbrukare på heltid.
  – Jag tror a�  det är många 
som skulle vilja, men som 
inte gör det för a�  det är en 
stor tröskel a�  ta sig över. Det 
vore fantastiskt a�  kunna visa 
a�  det går, säger han och till-
lägger med e�  leende:
  – Om det går…  

YLVA HIDENG

EMILIA JOHANSSON

Anders Wilkes är nöjd när han ser ut över sina odlingar. ”Jag har lärt mig så otroligt mycket på det här. Jag har en tendens a�  se det 
som ska göras bä� re än det som är gjort. Jag försöker bli bä� re där hela tiden”, säger han.  FOTO: PRIVAT

ÄLEKULLA  Anders Wilkes på Lillegård Får-
farm i Älekulla har bestämt sig för a�  testa 
småskaligt jordbruk. Sommaren blir lite av 
e�  försöksprojekt både vad gäller odling 
och försäljning.

Han bytte skrivbordsjobb mot lantbruk

Ålder: 42 år.
Bor: Älekulla.
Familj: Frun Robyn och 
 döttrarna Hanna, 8 år, och 
Lilly, 11 år.
Djur på gården: 13 får, sju 
hönor, en tupp, en hund, två 
katter och två kaniner.

Fritidsintressen: ”Just nu 
är det bara odling. Min fru bör-
jar snart tröttna på alla youtube-
klipp om odling som jag vill kol-
la på”. Spelar också gitarr och 
sjunger. Tränar löpning och 
mountainbike.

Anders Wilkes

Anders Wilkes visar sådden inne i en av odlingstunnlarna. Han har 
få�  projektstöd från Leader Sjuhärad för a�  sä� a upp viltstäng-
sel och skaff a odlingstunnlar för säsongsförlängning. ”Stödet har 
varit till stor hjälp då kostnaderna har blivit högre än förväntat”, 
berä� ar han.

 FOTO: LARS-HÅKAN HANSSON

ÄLEKULLA BYALAG
Älekulla byalag och Älekulla bygdegårdsförening. Vi 
arbetar därför även med att tillhandahålla en samlingslo-
kal. Som tidigare år är vår målsättning att verka för att Älekulla skall vara en bra 
plats att bo och verka på. Viktiga frågor är vägar, byggnationer och motions-
spår. Vi  anordnar i egen regi bl.a. After Works och byfest. Aktiviteter i Älekulla: 
Skållareds martan april och oktober, Valborgsmässofi rande, gökotta, midsom-
marfi rande, rotekamp sista  lördagen i augusti, tomtepromenad.

Vill du vara med och engagera dig i byalaget? Kontakta
Lars-Håkan Hansson, 070-336 98 06, larshakan63@hotmail.com, 
www.alekulla.se

Sommaren 
blir lite av 
ett försöks-

projekt
ANDERS WILKES

Anders Wilkes har sagt upp sig från si�  tidigare jobb och satsar 
nu helhjärtat på a�  utveckla familjegården.

mountainbike.

Älekulla byalag och Älekulla bygdegårdsförening. Vi 
arbetar därför även med att tillhandahålla en samlingslo-
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ÄLVSEREDS BYALAG
Vi i Älvsereds byalag anord-
nar valborgsmässo fi rande 
med fyrverkeri, vårtal 
och brasa. Vi håller 
även i midsommarfi -
rande vid bygdegår-
den och veterandag 
vid Route 154. Vi 
driver Östdanmarks 
vandringsled.

Vill du vara med och 
engagera dig i byalaget? 
Kontakta
Christina Lindström Svensson ,
christinalindstromsvensson@gmail.com

 BYALAG
Vi i Älvsereds byalag anord-
nar valborgsmässo fi rande 

engagera dig i byalaget? 

Christina Lindström Svensson ,
 FOTO: PRIVAT

t TRIVSEL
BYGDENb

www.persel.se
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q  Kolla	i	vår	broschyr	för	2019,	eller	titta	in	i	
vår	hemsida.	

q  Fyll	Din	dag	med	en	tur	till	några	av	
Ekomuseets	89	besöksmål.	

q  Upplev	sköna	Ätradalen,	njut	av	konst,	
hantverk,	närproducerad	mat	och	bygdens	
sevärdheter.	

	
EXTRA	FÖR	DIG	SOM	KOMMER	TILL	OSS	PÅ	

CYKEL.	
Cykla	Samla	och	Vinn	en	Elcykel	eller	något	av	
en	mängd	fina	priser	från	våra	besöksmål.	
Information	och	tävlingsregler	finner	Du	på	

www.ekomuseum.com	
	

Traditionsenligt	firar	vi	Ekomuseets	dagar,										
i	år	den	3	&	4	augusti	KL.	12-17.	

	

VI	FINNS	NÄRA	DEJ.	

www.ekomuseum.com	
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❑ Kolla i vår broschyr för 2020, eller 
    titta in i vår hemsida.

❑ Fyll Din dag med en tur till några 
    av Ekomuseets 90 besöksmål.

❑ Upplev sköna Ätradalen, njut av 
    konst, hantverk, närproducerad 
    mat och bygdens sevärdheter.

Traditionsenligt firar vi

EKOMUSEETS DAGAR, 
i år den 1 och 2 augusti kl. 12-17.

Kinnavägen 2, Älvsered, 311 63
076-782 89 95 • www.mandysdiner.se

Fre  17.00–22.00
Lör  12.00–22.00
Sön  12.00–20.00

Öppettider

Sommaröppet 
dagligen 22/6-16/8

Sön-Tor 12–21
Fre-Lör 12–22

www.karles-smide.se

tfn: 0346-310 11
mobil: 0739-83 93 55

www.karles.se

tfn: 0346-310 11
mobil: 0739-83 93 55

www.karles.se
tfn: 0346-310 11
mobil: 0739-83 93 55

www.karles.se

tfn: 0346-310 11
mobil: 0739-83 93 55

www.karles.se
tfn: 0346-310 11
mobil: 0739-83 93 55

www.karles.se

tfn: 0346-310 11
mobil: 0739-83 93 55

www.karles.se

Tobbe har jobbat i kök i näs-
tan hela si�  yrkesliv.
 – Mest har det varit inom 
”fi ne dining”. Jag var sju år i 
Stockholm, bland annat på 
Operakällaren. Sedan har jag 
arbetat på olika restauranger 
i Göteborg.
 Mellan Operakällaren och 
Mandys, där man fokuse-
rar på hamburgare i ameri-
kansk stil,  kan steget tyckas 
vara långt.
 – Men när man driver en 
egen verksamhet kan det vara 
skönt med e�  koncept. Man 
går in för det så mycket a�  det 
kan bli för mycket annars.
 Och 50-60-talsstilen på 
Mandys passar paret perfekt.
 – Vi har intresset för bilarna 
från den tiden, och hänger i 
de kretsarna. Vi har också  e�  
50-talsrum hemma –  och en 
saloon, berä� ar Linda.

Mandys Diner startades 
2009 av Ingegerd Blomqwist 
och Peter Lundin. Efter några 
år startades även en restau-
rang i Töreboda, och man har 
också gatuköken Mandys Fast 
Food i Skene och i  Falköping. 
Numer har parets do� er och 
svärson,  Sanna Blomqwist 
och Rickard Carringer, tagit 
över restaurangkedjan. När 

Tobbe och Linda fi ck veta a�  
de sökte efter nya krögare till 
restaurangen i Älvsered an-
mälde de intresse nästan di-
rekt.
 –  Först tvekade vi, eftersom 
vi har småbarn, men vi tänkte 
a�  man kan inte ångra något 
man testat.

Bland många intressen-
ter valdes paret ut till a�  ta 
över  – men hade oturen a�  
övertagandet skedde just når 
coronakrisen tog fart. 
 Trots  det har starten avlöpt 
väl, säger de.
 – Början av säsongen har 
varit lika bra som förra året. 
Under påsken var det lite 
mindre, men den låg ju lite 
tidigare i år.
 A�  paret tagit över har ock-
så spri�  sig på sociala medier, 
något som hjälpt till a�  locka 
gäster.
 Tobbe och Linda följer de 
rekommendationer som 
fi nns  under krisen.
 – Vid bokningarna sä� er vi 
inte folk intill varann, och vi 
har fi ltar och infravärmare för 
dem som vill si� a ute. Vi har 
också se�  a�  det är mer  take 
away än tidigare.
 Matmässigt har Tobbe och 
Linda som sagt e�  koncept a�  

hålla sig efter, men det går ju 
a�  förnya menyn inom kon-
ceptet. Varje månad kommer 
en ny burgare på besök och 
i april var det ”smoke and 
the bandit”, som Tobbe hade 
skapat. Den serverades även 
i Töreboda. Paret uppska� ar 
samarbetet man har inom 
Mandyskedjan. 
 – Vi har få�  e�  fantastiskt 
mo� agande, både av ägar-
na och av kunderna, och det 
känns som vi blivit en del av 
Mandysfamiljen.

Nu hoppas Linda  och 
Tobbe på en bra sommarsä-
song. 
 – Det ska bli intressant a�  
se hur det blir i år, när man 
inte kan semestra utomlands. 
Det kan bli bra för oss. 
 De planerar a�  utöka öp-
pe� iderna mot tidigare, hål-
la öppet på helger ända in 
i december och sedan dra 
igång vårsäsongen i februari. 
Linda har till a�  börja med ta-
git tjänstledigt från si�  jobb 
på Kontorsleverantören i 
Falkenberg.
 – Sedan får vi se om vi kan 
leva på det båda två.
 En plan till fi nns för den 
närmaste framtiden, berät-
tar de.
 – Det fi nns så mycket his-
torier, i och med a�  allt i res-
taurangen är äkta vara från 
50- och 60-talet. Vi får ha lite 
kurser med Peter så vi lär oss 
historierna och kan berä� a 
dem för gästerna!

KATARINA JOHANSSON

Linda och Tobbe Go� hardsson Rolandsson, här med sonen Jack,  har tagit över på  Mandys Diner i 
Älvsered. Tobbe står för matlagningen, medan Linda sköter ruljansen ute i restaurangen. – Det är 
bra a�  ha varsi�  ansvarsområde när man ska jobba ihop, säger de.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

ÄLVSERED  Tobbe och Linda Go� hardsson 
Rolandsson uppfyllde en dröm när de i 
mars  i år tog över driften av Mandys Diner 
i Älvsered. 
 –Vi har varit stammisar här, och har 
länge velat öppna något eget, säger de.

De har tagit över Mandys Diner

Ryds Gård Älvsered
0325-314 00

riktigt bra 

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT

1.495:-

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 

REPARATION  
AV GAMLA BILAR 
& CLASSIC CARS

www.arnagard.se
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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

Daniel Iglesias är född 
i Göteborg. När han var 
sju år fl yttade familjen till 
Älvsered, till en gård, som  
Daniel och hans sambo nu 
tagit över. 
 Daniel utbildade sig till 
djurvårdare på Munka-
gårdsgymnasiet i Tvååker  
och gjorde då praktik på 
Nordens Ark. Något som 
skulle komma a�  ha stor 
betydelse för hans framtid.
 – På Nordens Ark träff ade 
jag min mentor, naturfoto-
grafen Tom Svensson, berät-
tar han. 
 Tom Svenssons bilder in-
spirerade Daniel till a�  själv 
köpa en kamera och börja 
fotografera djuren i parken. 
Fotointresset var väckt, och 
blev bara större.
 – Det blev som en drog.
 Efter utbildningen bör-

jade Daniel arbeta på Uni-
verseum. Den långa resvä-
gen mellan Älvsered och 
Göteborg gjorde a�  han be-
hövde en bil.
 – Jag tog e�  lån för a�  köpa 
bil, men då ringde Tom. 

 Tom hade en anordnat en 
fotoresa till Uganda, och vil-
le a�  Daniel skulle följa med.
 – Jag tog billånet och an-
vände till resan istället. Det 
är den bästa investering jag 
gjort! 

Resan blev en stor 
upplevelse, där Daniel bland 
annat kom i närkontakt med 
gorillor. En kontakt  som 
blev ganska dramatisk.
 – Vi fotograferade en go-
rillahane, som sa�  med hu-
vudet i handen. Det vi inte 
såg var a�  honorna med 
ungar fanns bakom oss. 
Hanen röt till,  och då var han 
bara tre-fyra meter från mig. 
Situationen löste sig dock, 
berä� ar Daniel.
 – Honorna gick runt oss – 
förutom en unge som spar-
kade en deltagare på benet. 

Resan gav blodad tand, 
och när Tom Svensson sena-
re började arbeta för företa-
get Zoomfotoresor blev även 
Daniel värvad dit. 
 – Jag var med på en 
workshop som handlade om 
Universeum. Det tog en halv 

dag, sedan tog ägarna mig åt 
sidan och frågade om jag vil-
le jobba för dem.
 Daniel tackade ja, och 
sedan dess har han va-
rit resvärd på  fotoresor 
till exotiska resmål som 
Galapagosöarna, Costa Rica 
Tasmanien och Tanzania.  
Han jobbar under resor-
na tillsammans med med 
kända fotografer som Tom 
Svensson, Ma� ias Klum och 
Mats Andersson.
 Resorna riktar sig både till 
nybörjare och erfarna foto-
grafer, och som resvärd bi-
drar Daniel förutom som fo-
tograf även med sin kunskap 
om djur. 
 – Resorna har en lite dju-
pare inriktning än enbart fo-
tografering, och i mi�  jobb 
ingår a�  berä� a om djuren 
– vad de äter och varför de 
beter sig som de gör. 
 
Under en tid var fotoresor-
na bara e�  extraknäck, men 
allt eftersom fi ck Daniel fl er 
och fl er uppdrag, och för-
ra sommaren valde han a�  
sluta på Unverseum, efter 
nio år.

Daniel fotograferar också på hemmaplan.  – Jag har fotat 
 mycket ugglor under våren, efter a�  jag hi� ade e�  bo med tre 
ungar i, berä� ar han.

En älg, fångad på bild i Älvseredsskogarna.

ÄLVSERED  Daniel Iglesias är utbildad djur-
vårdare, och började redan under gymna-
sietiden med fotografering. Kunskaperna 
inom dessa båda områden gav honom e�  
drömjobb som naturfotograf, med hela 
världen som arbetsfält. 

Daniel � ck drömjobb som    naturfotograf 

...Vandringsleden Östdan mark i Älvsered följer den gamla 
dansk-svenska gränsen från 1600-talet. 
 Leden, som invigdes 2012, går genom en natur med 
storskog, beteshagar, bäckar, sjöar och mossar. 
 35 skyltar � nns uppsatta för att informera om de historis-
ka händelser som hänt vid leden, och det � nns även fyra 
geocachar gömda utmed leden.
 Det � nns två sträckningar, den längsta är 17 kilometer lång 
och går från Ålarp i Älvsered till Ulvanstorps Tunnbrödsbageri.
 Den kortare leden, som  är på  nio kilometer, startar på 
samma plats och går i en slinga tillbaka till utgångspunkten.
 Det är Älvsereds byalag, som sköter leden, och ordföran-
den Christina Lindström Svensson, vill rekommendera en tur 
längs leden.
 – Det är en bra aktivitet nu i Corona-tider. Det är något man 
kan göra – vandra, på behörigt avstånd i naturen, säger hon. 

...det  första postorderfäretaget i Sjuhäradsbygden 
var Västgöta Väfnads AB i Älvsered, grundat 1897. 
 Företaget startades just när Älvsered fått järnvägsförbindelse 
åt Falkenbergshållet via ”Pyttebanan”. Sträckan Fridhemsberg-
Älvsered öppnades strax före jul 1896, och kommande år 
byggde man vidare på pyttebanan som till slut, år 1904, nådde 
ända till Limmared.

...fotbollsklubben IF Älvénas målvakt Bror Bengtsson hade ett 
tag svenskt rekord i att hålla nollan. Det var år 1968 
som Bror höll nollan i sammanlagt 18 timmar och 20 minuter.

Solhöjdens
Svets & Mek
Jonas Andersson 0705-743741

Stressgrading

Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

TRIVSELBYGDEN
En bygd att trivas i

tb

Fotogra-
ferandet 
blev som 
en drog.
DANIEL IGLESIAS

 FOTO:PRIVAT

VISSTE DU ATT?
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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

Ulvanstorp
 tunnbröd 

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

Kaffestugan håller öppet:
– Ekomuseets dag 2/8 kl. 12-17
– Surströmmingspremiären 22/8 kl. 14-17
– Julöppet 20/12 kl. 14-17

Öppet året runt för
bokade grupper.

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

• Naturlig produkt
• Biologiskt nedbrytbart
•  Enkelt att laga och forma

• Enkel montering
• Smälter in i omgivningen
• Prisvärt

Svenska Viltstängsel I Trä AB
Skydda din skogliga föryngring 

med ett viltstängsel i trä.

Tel 073-954 92 57 • svitab@hotmail.com
www.svitab.se

med ett viltstängsel i trä.

• Enkel montering

med ett viltstängsel i trä.med ett viltstängsel i trä.med ett viltstängsel i trä.

 Högvadskanot
Hyr kanot och 

paddla i 
mysig liten å!

I Älvsered 1,5 mil  
norr om Ullared

Lars boka på 070-660 14 84 www.hogvadskanot.se 
hogvadskanot@gmail.com • Parkering mitt emot Ödegärdsv. 2 i Älvsered

VI KAN TRÄGOLV!

Vill du ha ett exklusiv och modernt 
trägolv med en levande känsla?

www.stigma.se

 – Jag hade en teamledarroll 
där, och det blev mycket över-
tid. Även om jag älskade både 
kollegerna, cheferna och dju-
ren var det svårt a�  kombine-
ra med fotoresorna. 
 Det var också tuff t a�  
pendla mellan Älvsered och 
Göteborg. Men det hade ald-
rig varit tal om någon fl y�  för 
a�  få närmare till arbetet, sä-
ger Daniel. 
 – Jag älskar boendet där 
jag bor.

För närvarande  får Daniel 
hålla sig  på hemmaplan på 
heltid. I och med coronaut-
bro� et är företagets resor 
uppskjutna, och Daniel läng-
tar tills resorna kan tas upp 
igen.

– Det är kul att vara hem-
ma, men inte för länge.

Men Daniel är inte syss-
lolös för det. Han har arbe-
tat med att starta upp det 
egna företaget Daniel Igle-
sias Photography.

– Jag har startat en 
Facebooksida och en 
Instagramsida, och det ska 
snart komma upp en hem-
sida också. Jag säljer en del 

bilder, och även några ar-
tiklar med bilder. 

Daniel har haft en foto-
visning på Route 154 i Älv-
sered, där intäkterna gick 
till Fågelcentralen, en ide-
ell rehabiliteringsverksam-
het för vilda fåglar, belägen 
i Göteborg. När coronaut-
brottet är över planerar 
han fl er visningar. 

– Tanken är att hålla en 
bildvisning varannan må-
nad, och att utveckla det till 
att även hålla fotokurser. 
Jag har också andra planer 
framöver, men dem kan jag 
inte berätta om än!

KATARINA JOHANSSON

Genom  fotograferandet 
har Daniel Iglesias 
 kommit i närkontakt med 
 exotiska djur i världens 
alla hörn. Här med  en 
Galapagossköldpadda, 
på e�  foto taget av 
Daniels mentor, Tom 
Svensson. 

FOTO: TOM SVENSSON

Daniels favoritresmål är Costa Rica , där det fi nns e�  färg-
sprakande djurliv.

Tukanen är nyfi ken på vad fotografen sysslar med.Reptiler fi nns bland Daniels favoritdjur.

Daniel � ck drömjobb som    naturfotograf Daniel Iglesias
Bor:  I Älvsered
Yrke:  Naturfotograf, resevärd för Zoomfotoresors 
fotoresor runt om i världen 
Bakgrund:  Född i Göteborg, familjen � yttade till 
Älvsered när Daniel var sju år. Utbildad till djurvår-
dare på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker. Arbetat på 
Universeum i nio år.
Favoritdjur:  Primater och sengångare. – Fast jag är 
egentligen en reptilmänniska, jag har � era ormar. 
Favoritresmål:  Costa Rica. – Djurlivet där går inte 
att beskriva, det är så mäktigt, och så mycket djur.

Bästa upplevelse:  – Uganda och gorillorna. 
Det var min första resa, och det var en magisk upp-
levelse när vi hittade gorillorna efter fem-sex timmars 
”bushwalk”. 
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 – När människor klagar över 
vildsvinens härjningar, bru-
kar jag skra� a och säga a�  de 
är mina vänner och min bästa 
marknadsföring, säger Roger 
och lägger till:
 – Under en period var näs-
tan var tredje beställning vi 
fi ck beroende på bekymmer 
med vildsvin.

Ända sedan starten för 
drygt 40 år sedan, har gär-
desgårdar av olika model-
ler varit företagets produkt 
och hela tiden har verksam-
heten vuxit. 
 Idag är man fyra anställ-
da, Magdalena på kontoret 
och tre personer, plus Roger 
själv, som jobbar ute på fäl-
tet med a�  sä� a upp stäng-
sel. Tre lastbilar för a�  frakta 
virket fi nns också i företaget.
 –Under en lång period 
hjälpte min pappa till också. 
Han drev speceriaff är här i 
Östra Frölunda ända tills han 
var 74 år och efter det hjälpte 
han mig i 18 år, en seg gubbe!
 All montering sker på 
gammaldags sä�  med spe� , 
slägga och vanlig hammare. 
Virket är tätvuxen gallrings-
gran från Västergötland, 
Halland och Småland.
 – A�  granen är tätvuxen 
innebär a�  den stå�  i skug-
gan av en större gran och 
alltså vuxit långsammare, 
det ger e�  hårdare och mera 
hållbart virke.

Bland de olika modeller-
na fi nns stängsel med enk-
la slanor, dubbla slanor och 
High Chaparral.
 – High Chaparral är egent-
ligen en traditionell små-
landsgärdesgård med knut-
na vidjor, men a�  vi kallar 

modellen High Chaparral 
har en speciell historia, be-
rä� ar Roger.
 – I början hade vi bara de 
spikade modellerna men, 
jag tror det var 1981, så 
ringde Bengt ”Big Bengt” 
Erlandsson, som grundade 
High Chaparral, och ville ha 
e�  stängsel på anläggning-
en och han ville ha e�  med 
knutna vidjor. Jag förklarade 
a�  jag inte kunde den tekni-
ken och fi ck svaret a�  då bor-
de jag lära mig det. Det var 
något jag kunde ha ny� a av, 
sa han.
 ”Big Bengt”, som var en 
handlingens man, skaff ade 
fram en gammal småländsk 
farbror, som kunde lära ut 
tekniken till Roger och High 
Chaparral fi ck si�  stängsel 
med knutna vidjor.
 – Sedan dess har vi sa�  upp 
många sådana stängsel och 
även om ”Big Bengt” inte le-
ver längre, har vi täta kontak-
ter med High Chaparral. Jag 
ska faktiskt dit nu i veckan för 
a�  sä� a upp e�  ny�  stängsel.

A�  ta e�  jobb i Kulltorp, där 
High Chaparral ligger, är när-
område för Roger och hans 
mannar. Deras arbetsom-
råde sträcker sig från Skåne 
upp till norra Bohuslän i väs-
ter och tvärsöver landet till i 
höjd med Norrköping.
 – Förr jobbade vi en hel del i 
Stockholmstrakten och skär-
gården också, men nu är ef-
terfrågan så stor a�  vi sku-
rit ner på resorna och  vi har 
ändå fl era beställningar än 
vi hinner med och jag räk-
nar med a�  det blir 15-20 ki-
lometer stängsel per år.
 Vilka är då kunderna?
 – Det varierar väldigt myck-

et, både villor, sommarstu-
gor, äldre gårdar, hembygds-
gårdar, men ofta förstås på 
landsbygden. Gärdesgården 
passar ju fi nt i naturen och ju 
besvärligare terräng, desto fi -
nare blir stängslet.
 Nu när vintrarna varit mil-

dare har säsongen för stäng-
selarbetet också blivit längre.

– När det är tjäle i mar-
ken, jobbar vi med a�  skala 
slanorna, men en sådan vin-
ter som i år drog utearbetet 
igång redan i januari och har 

gå�  i e�  sedan dess.
 Drygt 40 år i branschen 
och än har Roger inte trö� -
nat.
 – Nej, det är e�  väldigt trev-
ligt jobb, man får vara myck-
et ute, ständigt möta nya 
miljöer och nya människor. 

Särskilt minns jag de gånger 
jag fi ck ta färjan ut till någon 
ö i Stockholms skärgård, men 
det fi nns många fi na platser 
i de områden vi arbetar nu 
också.
 

ANN-LOUISE KJELLNER

Stängsel modell High Chaparral knutet med vidjor. Spikat stängsel med enkla slanor.

Gärdesgården håller 
vildsvinen borta
ÖSTRA FRÖLUNDA  Förutom a�  vara vack-
ert är e�  välbyggt gärdesgårdsstängsel e�  
säkert sä�  a�  hålla vildsvinen borta från 
trädgården. En som vet är Roger Juneborg 
i Östra Frölunda, som sedan 1979 driver 
företaget Juneborgs stängsel.

Roger Juneborg och hans mannar jobbar med spe� , slägga och hammare.  FOTO: PRIVAT  

ÖSTRA FRÖLUNDAS BYALAG
Vi arbetar för trivsel, boende och gemenskap i Östra Frölunda. 
För att främja gemenskap och trivsel anordnar vi diverse 
 aktiviteter så som midsommarfi rande, cykelfest, grillkväll, 
 motordag och glöggpromenad. 

Vill du vara med och engagera dig i byalaget? Kontakta
Per Bergkvist, 070-538 56 98, per.bergkvist@netatonce.net

 FOTO: VIAVINGA

na vidjor, men a�  vi kallar  – Det varierar väldigt myck-

ÖSTRA FRÖLUNDAS BYALAG
Vi arbetar för trivsel, boende och gemenskap i Östra Frölunda. 
För att främja gemenskap och trivsel anordnar vi diverse 
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Per Bergkvist, 070-538 56 98, per.bergkvist@netatonce.net

FOTO: VIAVINGA

Att vi kallar 
modellen High Chaparral 

har en speciell historia 
ROGER JUNEBORG

Smålandsstaket
Från 210:-/m

Finns även med vidjor

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

VI TAR HAND  
OM DIN SKOG 



272020tidningTRIVSELBYGDEN ÖSTRA FRÖLUNDA

ÖSTRA FRÖLUNDA  Det är 
drygt 40 år sedan som 
Gunnemar Johansson 
startade sin målerifi r-
ma. Nu tycker han det 
är dags a�  trappa ner. 
Fredrik Tobiasson blir 
ny delägare och svär-
do� ern Marie Nyman 
tar över ansvaret för ad-
ministration och butik. 

Men a�  lämna verksamheten 
helt vore otänkbart, säger 
Gunnemar.
 – Nej, det skulle jag inte kla-
ra! Men a�  få jobba halvtid, 
tycker jag låter som en bra 
tanke, och a�  slippa allt det 
administrativa.

En mycket bra  lösning, 
tycker även Fredrik, som allt-
så nu tar över Gunnemars � är-
dedel i företaget. Resterande 
del ägs av Andreas Nyman och 
Torgny Olsen.
 – Jag ser det  som en ära a�  
få vara med och driva före-
taget vidare, men är glad a�  
Gunnemar vill vara kvar, han 
är e�  ovärderligt bollplank 
och kan allt.
 – Det blir ju så när man 
byggt upp e�  företag, a�  
man har det mesta i huvu-
det. Det är inte bra, men det 
blir ofta så.
 Och allt det  där han har i 

huvudet, försöker han nu för-
medla till både ägarna och de 
anställda. Marie Nyman, inte 
minst, som sedan i höstas ta-
git över kontorssysslorna, 
som fakturering och kund-
kontakter, samt arbetet i bu-
tiken.
 – Det känns bra, jä� ebra, 
säger Gunnemar, men berät-
tar a�  alla anställda redan ti-
digare få�  ha eget ansvar för 
si�  arbete.
 – A�  få ta ansvar gör a�  
man känner delaktighet i 
verksamheten och det är bra.

Totalt har måleriet  8 an-
ställda målare, inklusive ägar-
na, berä� ar Gunnemar.
 – Men bara en som utgår 
från Östra Frölunda. Tre ut-
går från Länghem och fyra 
från Falkenberg.
 A�  det kan fungera beror 
på a�  man är franschisetaga-
re till Flügger färg och Borås 
tapeter.
 – Vi kan hämta material i 
alla deras butiker.
 En nödvändighet efter-
som företaget till 90 procent 
arbetar med nybyggnation, 
främst åt Västkuststugan och 
Mjöbäcksvillan och har hela 
Västsverige som arbetsfält.

Men även i  butiken fi nns 
förstås e�  bre�  utbud och se-
dan nyligen har också butiken 

få�  e�  rejält ansiktslyft.
 – Hur det såg ut i butiken 
var väl inget som killarna di-
rekt hann tänka på, men jag 
tyckte a�  är vi nu duktiga på 
a�  hjälpa kunderna med råd 
och har de senaste trender-
na, måste det ju också få sy-
nas i butiken, säger Marie och 
skra� ar.

Och vad är då de senaste 
trenderna?
 – Utvändigt är det från vi�  
till svart, mest åt det grå och 
mörkare hållet, säger Fredrik 
och Marie fyller i a�  det gäl-
ler ganska mycket invändigt 
också.
 – Mycket grå och gröna 
nyanser, fondväggarna har 
minskat något, men är fort-

farande populära och går 
ganska mycket i 70-talsstil, 
men inte i lika starka färger 
som då.
 Hon bläddrar vidare i ta-
petkatalogen och fastnar för 
en gullig tapet med blommor 
och ekorrar.
 – En barntapet, men fl e-
ra av de här väljs också som 
fondvägg.
 Fredrik menar a�  en stor 
skillnad mot förr är kunder-
nas medvetenhet.
 – De har mycket bä� re koll 
nu, där har alla tv-program, 
bloggar, Instagram och alla 
andra sociala medier bety�  
väldigt mycket.
 

ANN-LOUISE KJELLNER

Fr v Marie Nyman, som har tagit över ansvaret för administration och butik, nye delägaren 
Fredrik Tobiasson och företagets grundare Gunnemar Johansson.  FOTO: VIAVINGA

Marie Nyman bläddrar i en av favoritkatalogerna i den 
 nyrenoverade butiken.

Gunnemars 
måleri tar ny form

Att få jobba
 halvtid, tycker 
jag låter bra.
GUNNEMAR JOHANSSON

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

TÄVLING FÖR 
SUPPORTRAR!
I pausen mellan matcherna 
har vi tävling för supportrar,   
4 st uttagna från 
vardera förening.
Priser 2.000:-, 1.000:-  
och 2x500:- tillfaller  
respektive förening.

MJÖBÄCKS SPARBANKS

Deltagande lag BK Viljan, 
  Högvads BK, Torestorp/Älekulla FF 

och Öxabäcks IF.

TID LAG PLAN

10.00 Öxabäck IF – BK Viljan A
Högvads BK (1 straff) – Torestorp/Älekulla FF B

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

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

Kiosken är öppen under hela turneringen!

Gratis entré - välkomna!
Öxabäcks IF i samarbete med

Matchtid 2x20 min. 1 straff för 
varje lägre division. Vid lika poäng, 
målskillnad. Vid lika: 3 straffar 
därefter 1 och 1 straff.

Arrangemanget kommer att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. *Datumet för turneringen kan komma att 
skjutas fram eller ändras på grund av rådande  förutsättningar 
kring coronapandemin. Håll utkik på Mjöbäcks Sparbanks 
hemsida och sociala medier för uppdaterad information.

Lördag 1 augusti 2020 
Hagavallen, Öxabäck 

MJÖBÄCKS SPARBANKS

FOTBOLLS-
TURNERING

*

Vi kan värme och vatten!
Falkenbergsvägen 1 Östra Frölunda 
Anders 070-645 56 61

Östra Frölunda
Skogstransporter

Mikael och Nicklas
070-213 05 55

MölnebyMölnebyMölnebyMölnebyMölnebyMölnebyMölnebyMölnebyMölnebyMölnebyMölneby

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

Utför entreprenadarbeten 
Skogsbilvägar Skogsbilvägar •• Enskilda avlopp  Enskilda avlopp m.m.m.m.
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Falkenbergsvägen 30, ÖSTRA FRÖLUNDA · 073-5024162 073-5024162 
Öppet: Mån-Tors 1Mån-Tors 1Mån-T 4-18 · Fre-Sön stängt

Är ditt hus rustat  
för det nya klimatet?

Täcklasyr
10 liter. Rek. pris 2.449:- 

Från. 1.714:-

Oljefärg
10 liter. Rek. pris 2.599:- 

Från. 1.819:-

Utegrund
10 liter. Rek. pris 2.199:- 

Från. 1.539:-

Sommarpriser

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

Semesterstängt vecka 29-31.
Utökade öppettider fr.o.m v. 19 under sommaren

30%
rabatt

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

ÖSTRA FRÖLUNDA  Hur stor 
betydelse en ny verk-
stadshall kan ha för e�  
företag, har Karl-Erik 
Bergs skogentreprenad 
få�  erfara.

– Helt fantastiskt! säger 
Johan Berg, som tillsam-
mans med pappa Karl-Erik 
och brodern Stefan äger fö-
retaget.
 Johan ti� ar upp på traver-
sen i taket.
 – Den lyfter fem ton och är 
verkligen guld värd!
 Karl-Erik nickar instäm-
mande och berä� ar a�  man, 
sedan hallen stod klar i no-
vember, hunnit med tre stora 
reparationer, som inte hade 
kunnat utföras i den gamla 
lokalen.

Karl-Erik startade företa-
get i början av 1980-talet och  
20 år senare kom båda söner-
na med som delägare.
 Nu är man sju anställda, 
utöver familjen.
 Men det är inte bara före-

taget som vuxit, de moderna 
maskinerna är också myck-
et större.
 – Vår gamla hall blev all-
deles för liten och vi fi ck ofta 
jobba under bar himmel, sä-
ger Johan.
 En situation som inte blev 
hållbar i längden, när före-
taget har fullt upp och det 
krävs a�  maskinparken är i 
go�  skick.

Samtidigt som verkstads-
hallen byggdes, uppfördes 
också en tankstation för die-
sel och Adblu.
 – Där har försäljningen 

gå�  över förväntan och det 
är många som hi� ar hit. 
Stationen är öppen för alla, 
det enda som krävs är a�  
man ansöker om e�  PS-kort. 
Det går alltså inte a�  betala 
med vanliga bank- eller kre-
ditkort.
 Men det fi nns e�  aber, sä-
ger Karl-Erik.
 – Vi arbetar med a�  få öpp-
na upp den gamla infarten 
till området, så a�  de som 
tankar kan köra runt och 
inte behöva vända på gårds-
planen. Det är ju många 
tunga fordon som tankar.
 ANN-LOUISE KJELLNER

Johan Berg och Karl-Erik Berg i nya hallen som underlä� at företagets reparationsarbeten.
  FOTO: VIAVINGA

GLÄDJE ÖVER NYA VERKSTADSHALLEN

I samband med hallbygget uppfördes också en tankstation för 
diesel och Adblue.  FOTO: VIAVINGA

FESTPLATSENS KÖK RENOVERAS
ÖSTRA FRÖLUNDA
Naturskönt beläget strax ut-
anför Östra Frölunda sam-
hälle ligger Hids festplats. 
Festplatsen  ägs av byalaget i 
Östra Frölunda, och drift och 
uthyrning sköts av en kom-
mi� é under byalaget.
 Nu har festplatsens kök få�  

en välbehövlig renovering, 
berä� ar Joakim Gustafsson 
från kommi� én.
 – Vi fi ck e�  bidrag från 
Leader Sjuhärad på 25 000 
kronor till fasadbyte och golv 
inne i köket, så då fi ck vi köra 
igång!
 Under fyra lördagar har 

frivilliga samlats för a�  job-
ba med renoveringen.
 – Det har varit en bra upp-
slutning, vi har varit e�  fem-
tontal varje gång. 
 I skrivande stund är man 
i det närmaste klara, enbart 
lite målning återstår. 

FOTO:JOAKIM GUSTAFSSON
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MONTERINGSFÄRDIGA HUS 
NYBYGGNATIONER & RENOVERINGAR   

    BYGGA OM
BYGGA NYTT!

eller

Stora som små jobb är välkomna!
Vi är mycket flexibla! 

HOS OSS FÅR DU KVALITET & ÄKTA PERSONLIG SERVICE!

NYTT UTERUM VI FIXAR TILL... BYTER KÖK!

Hallavägen 10, Överlida  •  info@overlidael.se  •  0325-321 35  •  www.overlidael.se

EL  |  TELE  |  DATA  |  SERVICE  |  FIBERBLÅSNING  |  FIBERSVETSNING

Näsetrundan, vid sjön Stora 
Hallången, är väldigt välan-
vänd under den ljusa årsti-
den. Men höst och vinter när 
det mörknar tidigt var det 
färre som gick rundan. 
 – Byalaget har få�  förfråg-
ningar under fl era års tid 
om a�  ordna belysning till 
rundan. Vi har också se�  a�  
många är ute och går längs 
stora vägen, där det fi nns 
ljus,  och med tanke på sä-
kerheten ville vi få bort dem 
därifrån, berä� ar Roxana 
Guzman, nytillträdd ordfö-
rande i byalaget.

För e�  par år sedan star-
tade byalagets styrelse  där-
för e�  projekt för a�  ordna 
med belysning längs  run-
dan. Efter nästan två års tid 
med mycket arbete  lämnade 
styrelsen över projektet till 
en arbetsgrupp av frivilliga.
 – Vi förstod a�  byalagets 
styrelse har många andra 
åtaganden och projekt, så vi 
samlade ihop e�  gäng som 
kunde hjälpa till med de� a, 
berä� ar Leif Litzell från ar-
betsgruppen.
 – Och byalaget är ju alla 

som bor i byn – inte bara sty-
relsen, säger Jan Berndtsson.
 Projektet har tagit sin tid, 
i och med a�  mycket mås-
te ordnas, som dispens från 
strandskydd och  arrende-
avtal med markägare. Men 
nu under våren har arbetet 
påbörjats. Tore Löfström, 
Överlida Grus & transport, 
står för grävningen, och 
Lennart Larsson, Överlida 
El,  drar kabeln, med hjälp 
av Claes-Göran Nyman.
 – Vi har försökt göra så lite 
inverkan på miljön som möj-
ligt, säger Lennart Larsson.

Finansieringen ordnas 
bland annat genom e�  bidrag 
från Sparbanksstiftelsen Sju-
härad, samt  e�  arv byala-
get få�  från lokalpatrioten 
Jarl Johansson. Byalaget har 
också bidragit med peng-
ar ur egen kassa, och resten 
fi nansieras med sponsring 
och ideellt arbete.
 Mer sponsring skulle be-
hövas  för a�  täcka kostna-
derna, säger Leif Litzell.
 – När byalaget anordnade 
en omröstning blev det  när-
mast hundraprocentig upp-

slutning för projektet. Det 
vore kul om man bekräftar 
det genom a�  skänka någon 
hundralapp också.

Rundan är cirka 2,5 kilo-
meter lång. En kortare del av 
den går på vägen, där det re-
dan fi nns belysning. Längs 
resten av rundan kommer 
man nu a�  sä� a upp  51 stol-
par, och dessutom placeras 

tio pollare vid badplatsen 
och grillstugan. Det kommer 
a�  bli cirka 30 meter mellan 
varje stolpe.
  Belysningen kommer a�  
tändas vid mörkrets inbro�  
och släckas klockan 22 på 
kvällen.

När kommer det a�  vara 
klart med belysningen?
 – Det beror på när vi får 

stolparna, säger Lennart 
Larsson.
 – De tillverkas i Danmark, 
och skickas via Norge, och nu 
är ju gränserna rä�  stängda. 
Men det är ingen panik, det 
är ju inte så mörkt nu.
 Tanken är a�  ha en in-
vigning till hösten, säger 
Roxana Guzman.
 – Vår påskpromenad blev 
inställd, så vi kanske tar en 

promenad i samband med 
invigningen istället.
 I styrelsen och arbetsgrup-
pen  är man glada över a�  det 
långdragna projektet nu går 
mot si�  slut.
 – Det känns skönt a�  se 
ljuset i tunneln, säger Leif 
Litzell. 

KATARINA JOHANSSON

ÖVERLIDA  Med hjälp av ideella krafter 
ordnas nu belysning till den populära 
Näsetrundan i Överlida. 
 – Här ute i skogen får man göra saker 
själv, säger Jan Berndtsson från arbets-
gruppen som hållit i projektet.

Näsetrundan får belysning

Näsetrundan vid sjön Stora Hallången får belysning tack vare ideella krafter och sponsring. Fr.v. Tore Löfström (sponsor), Jan Berntsson 
(Näsetgruppen), Leif Litzell (Näsetgruppen), Roxana Guzman (byalaget), Ulf Aronsson (Näsetgruppen) samt Lennart Larsson (spon-
sor). Rundan pryds nu även av dekorativa stenar som Tore funnit vid grävningen.  FOTO: KATARINA JOHANSSON
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Sedan paret Andersson tog 
över driften av campingen 
har nyheterna avlöst varan-
dra, det händer något ny�  
varje år. I år har campingen 
få�  en större butik och en 
tömningsstation.
 – I � ol tog vi ner vallen 
för a�  skapa utsikt. Det gav 
också 18 nya platser, berät-
tar Knut och Fatima tilläg-
ger a�  kanten längs sjön 
stenlades i samma veva.
 En padelbana och  e�  gym 

blev det också i � ol och året 
dessförinnan invigdes det 
nya servicehuset med frä-
scha dusch- och toale� ut-
rymmen samt möjligheter 
till matlagning för de som 
inte har eget kök.

I höstas stod den nya vand-
ringsleden som går till Gräne 
gruva färdig. Den färdigställ-
des i samarbete med Christer 
Johansson som äger marken 
vid gruvan.

 – Vi hade ju fyllnadsmas-
sor över från kullen som vi 
kunde lägga på vägen, säger 
Knut och hoppas a�  cam-
pinggästerna uppska� ar 
möjligheterna a�  ta en pro-
menad till den närbelägna 
sevärdheten. 

Trots osäkra virustider 
 har Överlida camping inte 
märkt något avtapp bland 
gästerna.
 – Vi hade fullt här i 
påskas, det var helt fantas-
tiskt. Och folk bokar redan 
i oktober-november för a�  
fi ra midsommar här, säger 
Fatima och berä� ar a�  de 
inte ordnar något allmänt 
midsommarfi rande i år. 
 Hon hoppas a�  gästerna 

som ju bor i egna hushåll tar 
eget ansvar för a�  hålla av-
stånd.
 – Och vi har sa�  upp en 
glasskiva framför kassan i 
den nya butiken. I � ol hade 
vi dessutom en tjej som 
hade massage och gympa 
på stranden, hon vill kom-
ma i år också. 

 Vad händer framöver då? 
Blir det något ny�  vi kan se 
fram emot till nästa år?
 – Det är en bra fråga, sä-
ger Knut och ler lite: – Jag 
vill göra en äventyrsbana i 
skogen bakom de nya ställ-
platserna för husbilar och 
har redan märkt ut var den 
ska vara...

TINA HJORTH SVENSSON

ÖVERLIDA  De senaste å� a åren har varje ny 
säsong inneburit något ny�  på Överlida 
camping. Bakom idéerna ligger för det 
mesta Knut Andersson som äger camping-
en tillsammans med sin hustru Fatima.

Ständigt nytt på 
populära campingen

Belägen:  Ligger längs med 
154:an utanför Överlida, in-
vid Lilla Hallången. 
Startade:  1985.
Drivs av:  Fatima och Knut 
Andersson sedan 2012. 
Antal husvagnsplatser: 
 116 med el, ett tiotal utan.
Antal campingstugor:  
37 stycken.
Antal ställplatser för 
husbilar: 8 stycken. 

Överlida 
camping

Trion bakom Överlida camping. Fr v: Pelle Andersson som sköter det dagliga tillsammans med ägarna Fatima och Knut Andersson.
  FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Vi utför det 
mesta inom 

entreprenadjobb

info@overlidagrus.cominfo@overlidagrus.com

ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT
asserbofastigheter@gmail.com

Fastighetsansvarig Roxana Guzman • 0703-20 15 20

ÖVERLIDA FVOF
Fiska i Överlida!

I sommar kan du köpa ditt 
fiskekort på ifiske.se

Våra sjöar är rika på mört, abborre och gädda. Våra sjöar är rika på mört, abborre och gädda. 
Möjlighet att lägga i båtar finns.
Mer information finns på vår 

hemsida overlidafvo.se

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

Vi finns på facebook och instagram.Vi finns på facebook och instagram.

0325-321 00 • www.susannsblommor.se • Ternoffs väg 2, Överlida0325-321 00 • www.susannsblommor.se • Ternoffs väg 2, Överlida

För alla tillfällen - i glädje och sorg
Blommor & PresenterBlommor & PresenterBlommor & PresenterBlommor & PresenterBlommor & PresenterBlommor & Presenter

Överlidaljus

 Tor–Fre 16–18, Lör 10–14, övr. tid enl. ök • 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! 

BYALAGET FIXADE NY 
ANSLAGSTAVLA
ÖVERLIDA   
Överlida byalag sökte, och 
fi ck, byalagspengar från 
Svenljunga kommun till 
en ny anslagstavla. Nu har 
tavlan kommit på plats, 
vid parkeringen bredvid 

SusAnns blommor. 
 Den nya anslagstavlan be-
står av e�  låst skåp med be-
lysning. 
 Nyckel fi nns i brevlådan 
intill, så vem som vill kan 
sä� a upp sina anslag. 

TRIVSELBYGDEN
En bygd att trivas i

tb

DIALEKT ORD FRÅN 
ÖVERLIDA

1. Tjejjer
2. Öffsadröp
3. Uschel
4. Gohärlier
5. Pärer
6. Skånkera

Förstår du dialektorden? 
Lösningarna fi nns upp och ner här under!

1. Kedjor 2. Takdropp 3. Dålig, sjuk 4. Trevlig 
5. Potatis 6. Benen

Träna på Överlidadialekten
• Vid adjektiv lägger man ofta till ”-er” 
på slutet: ”Svarter”, ”snygger”, ”goer” 
och ”granner”.
• Substantiv slutar ofta på ”-na” 
iställer för på ”-en” i bestämd form: 
”benen” blir ”bena”, ”träden” blir 
”träna”, och så vidare.

Johannes Gabrielsson från byalagets styrelse, vid monteringen 
av den nya  anslagstavlan.  FOTO:MARKUS JOHANSSON
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I servicehuset som byggdes härom året fi nns matlagninsmöjlighe-
ter för tältande utan eget kök.

 

VISSTE DU ATT?
... på 50- och 60-talet fanns en speedwaybana 
vid idrottsplatsen Hallevi. Det gick till och med 
extratåg till byn på grund av detta.

Jag hoppas att 
 campinggästerna 

 uppskattar  möjligheterna 
att ta en promenad 
till den närbelägna 

 sevärdheten. 
KNUT ANDERSSON

Hjortronstigen 10
Överlida

070-587 49 99

Det mesta inom byggnation!

Mer info www.hedstromsfritid.se Mer info www.hedstromsfritid.se • Skenevägen 4  Skenevägen 4 • 070-345 45 44

SERVICE OCH REPARATIONER AV 
HUSVAGNAR OCH HUSBILAR 

Släpkärror • Aukt. serviceverkstad

Däckservice och försäljning av gasol

Överlida

Enkel och 
miljövänlig värme!

Fjärrvärme 
i Överlida AB

Adress: Köpmansvägen 2, 512 60 Överlida
Service: Peter Löfström, 0703-33 66 82

0708-43 84 93

Ulf Aronssons 
Bygg AB

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

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 fina

0325-324 39  •  www.overlidacamping.se

JPJ BYGGJPJ BYGG
Jan 073 - 500 88 73 • Per 070 - 978 17 03 

 

www.jpjbygg.se

070-384 42 57 ︱www.stenssonfastighet.se

Industrilokal 1.300 kvm 
UTHYRES HELT ELLER DELVIS

Hyresfastigheter
i Trivselbygden

Överlida camping – där det alltid händer något ny� .

Knut Andersson är väldigt nöjd med den nya tömningssta-
tionen som husvagnsgästerna kan använda vid utpassering.

Det fräscha gymmet ligger precis i anslutning till receptionen och 
hjälper campinggästerna a�  hålla formen.

ÖVERLIDA BYALAG
Vi arbetar för ett levande samhälle och en 
by i utveckling. Vår ambition är att skapa 
möjligheter för trivsel genom bland an-
nat underhåll av promenadstigar 
runt våra fi na sjöar, julbelysning, 
cykelfest, cykelvägar och träffar 
för gemenskap. Vi är en aktiv 
part i de samhällsfrågor som rör 
Överlida så som skola, omsorg, 
vägar och nybyggnationer. I 
samarbete med Mjöbäcks bya-
lag ger vi ut vår tidning MÖT fyra 
gånger om året.

Vill du vara med och engagera 
dig i byalaget? Kontakta
Roxana Guzman, info@overlida.nu, 
www.overlida.se

by i utveckling. Vår ambition är att skapa 
möjligheter för trivsel genom bland an-

 FOTO: KATARINA JOHANSSON
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Drivs av: Sandra och Thomas 
Arnagård, Öxabäck, samt Ingela 
och Niklas Lundell, Torestorp.
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 för-
bjudet.
Övrigt: I Lilla Stockasjön fi nns 
en handikappbrygga. 
I området fi nns även en grill-

kåta, som kan hyras. Det fi nns 
även möjlighet att hyra hela an-
läggningen, och man kan också 
få maten levererad.
Arrangemang: 
Flytringsfi ske anordnas på för-
frågan.
Kuriosa: Lilla Stockasjön är 
en källsjö med mycket klart vat-
ten, och när solen skiner kan 
man ofta se när fi sken är på väg 
att hugga, något som är ganska 
ovanligt.

Stockasjöarna AB

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

Följ & gilla oss

på Facebook

ABAB

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

LOKAL UTHYRESLOKAL UTHYRES
i Öxabäck
Totalt 2.000 kvmTotalt 2.000 kvm
uthyres hel eller uthyres hel eller 
delvis. Stora frys- delvis. Stora frys- 
och kylmöjligheteroch kylmöjligheter

JLE FASTIGHETER
070-718 93 38

Eva Strömqvist
Överlidavägen 5, 511 95 Öxabäck

Gör även hembesök
Tel. 073-042 17 69

Öxabäck
medicinska fotvårdmedicinska fotvård

!!

EL
installationer

Larm – Passage
Tele – Datanät 
Antenn – Parabol  
Ljud – Bild

Martin Nyman 072-308 39 00 • Martin Olsson 072-308 49 00
info@elteknikab.eu

Mån-fre 9-21, Lör-sön 10-19 • 073-697 50 90

ÖXABÄCK

Redan när Öxabäcks Fiske-
vårds område lade ner sin 
verksamhet i Stockasjöarna 
år 2010 hade Sandra och 
Thomas Arnagård tankar om 
a�  ta över. När de fi ck veta a�  
Thomas dåvarande jobbar-
kompis Niklas Lundell och 
hans fru Ingela också var in-
tresserade, blev det allvar av 
planerna. 
 2016 startade de fyra före-

taget Stockasjöarna AB, och 
våren 2017 drog verksam-
heten igång.

De första åren    har fl utit 
på bra, och besöksantalet har 
ökat undan för undan.
 – Vi märker a�  det sprider 
sig, säger Niklas Lundell.
 – Och vi har många som 
återkommer, så det ver-
kar som de trivs här, säger 

Ingela Lundell.
 Nu i coronatider har de se�  
en ökning av antalet besökare 
på vardagar.
 – Det är många som är per-
mi� erade, och tänker a�  de 
kan passa på a�  åka och fi s-
ka, säger Niklas.

De fl esta besökarna 
kommer från Halland och 
Göteborg.
 – Vi har väldigt få från när-
området som kommer och 
fi skar, men de brukar istäl-
let  komma  när vi anordnar 
något event, säger Sandra 
Arnagård.
 Några större event blir det 
dock inte denna sommar, 
med tanke på det rådande 

läget, men planer fi nns för 
framtiden.
 – Vi har inte så många tjejer 
här, så det vore kul a�  anord-
na en dag  med en  ”tjejträff ”.

Hur var det då med det tys-
ka tv-teamet? Jo, det hela gäll-
de en tv-serie om mat i olika 
länder, världen över.
 – De fi lmade  bland annat i  
Patagonien och Alaska – och 
så här i Öxabäck, säger Niklas.
 A�  det blev just Öxabäck 
och Stockasjöarna som blev 
e�  av inslagen från Sverige 
var något av en slump. Tanken 
från början var a�  programle-
darna skulle följa med en fl ug-
fi skare från Falkenberg och 
lära sig a�  fi ska lax – men när 
fi lmandet skulle ske var laxsä-
songen i Falkenberg över. 
 – Fiskaren hade varit här,  
och tipsade om att det skul-
le passa bra att filma här 
uppe istället. 

Det hela blev en annorlun-
da upplevelse, berä� ar de 
fyra.
 – De var här en hel dag och 
fi lmade med e�  crew på 11-12 
personer. 
 På kvällen avslutades det 
hela med a�  Martin Nordh, 
som vann tv-programmet 
Grillmästarna 2015, tillagade 
de nyfångade regnbågarna.
 Något resultat av fi lman-
det har de inte se�  än, men 
de tror inte a�  det ska leda 
till a�  de blir kändisar i 
Tyskland. 
 – De fi lmade i å� a tim-
mar  och sedan blir det väl 
en kvart i tv...

 KATARINA JOHANSSON

 Sandra och Thomas Arnagård, här med do� ern Wilma, samt Ingela och Niklas Lundell, driver tilllsammans Stockasjöarna AB. Alla 
är de utbildade fi sketillsyningskontrollanter, en utbildning de gå�  via Länsstyrelsen.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

I höstas kom e�  tyskt tv-team på besök till Stockasjöarna och 
 fi lmade  fi ske och tillagning av regnbåge. Inslaget ingår i en tv- 
serie med mat från hela världen.   FOTO: SANDRA ARNAGÅRD

ÖXABÄCK  Fisket i Stockasjöarna har 
 blivit mer och mer uppmärksammat 
 under de tre år familjerna Arnagård och 
Lundell drivit verksamheten. Nu har 
till och med tysk tv varit på plats för a�  
 fi lma regnbågsfi sket i sjöarna.

Tysk tv besökte Stockasjöarna 

De � lmade i 
Patagonien, 
Alaska – och 

Öxabäck.
NIKLAS LUNDELL
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Överlidavägen 13, Öxabäck • www.antikhuset.org
070-519 42 81, 070-254 49 03

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

Antikhuset i Öxabäck

Öppet i sommar 
P.g.a. rådande omständigheter är ni välkomna att gå ut på hemsidan 
för aktuella öppettider, eller ringa för att komma överrens om en tid.

33år

    V
i firar 32 år

            1987-2019Diplomerad 
Avloppsentreprenör

0703-29 29 42
Mark- och grundarbeten

tb@tbschakt.se

Vi välkomnar alla fiskeentusiaster  
till en förstklassig naturupplevelse! 

Vackert strövområde intill  
med fina grillmöjligheter.

 www.stockasjoarna.se

Vi välkomnar alla fiskeentusiaster 
till en förstklassig naturupplevelse! 

Vackert strövområde intill 
med fina grillmöjligheter.

www.stockasjoarna.se

Vi välkomnar alla fiskeentusiaster  
till en förstklassig naturupplevelse! 

Vackert strövområde intill  
med fina grillmöjligheter.

 www.stockasjoarna.se

HULTABERGS
LANTBRUKSTJÄNST
Anläggningsjobb/lantbruk

070-718 93 38 morkhult@gmail.com
KUNGSBACKA VILLABYGGEN AB

Öxabäck • 070-217 67 65

KVBKVBKVB

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

Brohage 1, Öxabäck • Tel: 070-576 80 39
www.brohagekott.se • brohage@outlook.com

Lokalproducerat kvalitetskött

– Det har gå�  jä� ebra, ja helt 
otroligt bra! säger Hans-Olof 
och berä� ar a�  det är kunder 
i butiken hela tiden.
 – Det är kanske bara nå-
gon kort stund som det är 
tomt, och det kommer folk 
från både Fritsla, Borås, 
Landve� er, Hindås och 
Tranemo.

Utbudet i butiken är 
gårdens eget nötkö� , som 
slaktas hos Dalsjöfors slak-
teri, samt griskö�  från 
Persgården i Haby.
 – Allt foder till grisarna 
produceras på åkrarna runt 
gården, så det känns ju lite 
som a�  grisarna också är 
härifrån.
 Kö� et styckas i butiken 
och förutom färskt kö�  säl-
jer Hans-Olof och Carina 
också en del charkvaror. Där 
har de hjälp av Bosse Norén, 
en nestor inom charkuteri.
 – Han är 82 år och har job-
bat som charkuterist i hela 
si�  liv, nu hjälper han oss 
med alla sina gamla goa’ re-
cept på bland annat korv. 

Rena råvaror, inga tillsatser, 
så som vi vill ha det. Det är 
väldigt skoj a�  få ha honom 
som mentor.

Tanken på en  gårdsbutik 
har funnits länge, men Hans-
Olof och Carina har valt a�  gå 
långsamt fram.
 – Jag har byggt anlägg-
ningen på fritiden med väl-
digt god hjälp av arbetskom-
pisar. Tre år har det tagit, vi 
har ju gården också och sen  
jobbar jag deltid som elek-
triker.
 Men nu är det klart, med 
styckningsrum, butik, vilt-
slakteri och rökeri. 
 – Fast rökeriet är inte rik-
tigt igång ännu, själva rö-
ken är datorstyrd och det är  
programmeringen jag ska få 
hjälp med. Sen är allt klart.

I viltslakteriet erbjuds 
slakt av viltdjur.
 – Det jagas mycket här i 
trakten, både vildsvin, rå-
djur, älg och även kronhjort, 
som ökar i antal och kan göra 
ganska mycket skada.

 Slakteriet ska främst vara 
för återtag av kunden, men 
också för inköp till gårds-
butiken.
 – Men då måste kö� et 
besiktigas, precis som när 
kunden tar tillbaka kö� et 
för egen försäljning. Det är 
bara  för eget bruk som be-
siktning inte behövs. 
 Detsamma kommer a�  
gälla för rökeriet. Kunder 
kan lämna in kö�  för rök-
ning, men ska det säljas vi-
dare måste det besiktigas.

Så här års är det förstås  
grillkö�  som efterfrågas 
mest i butiken.
 – Ja, helst marinerat och 
klart a�  läggas på gril-
len, både gris- och nötkö� . 
Ibland tror jag a�  vi faktiskt 
har lite draghjälp av coro-
napandemin, folk är hem-
ma mera och vill äta lite go� , 
säger Hans-Olof.
 Så här långt ser det alltså 
riktigt bra ut för verksam-
heten - bara rökeriet kom-
mer igång. 
 – Ja, det måste igång inn-
an hösten när jaktsäsongen 
börjar - och där är Bosse på 
mig hela tiden också. Han 
vill ju kunna röka sina ister-
band som folk frågar efter!

ANN-LOUISE KJELLNER

Hans-Olof Johansson driver gårdsbutiken med hjälp av sambon Carina Schlink, och charkuterist 
Bosse Norén som hjälpt dem a�  komma igång och delar med sig av recept. ”Jag tycker a�  det är lite 
skoj a�  bevara de gamla recepten”, säger Hans-Olof Johansson.  FOTO:PRIVAT

I de nybyggda lokalerna på gården ryms både slakteri och 
gårdsbutik.  FOTO: EMILIA JOHANSSON

Hans-Olof Johansson är nöjd med 
uppstarten av butiken. ”Det har gå�  
helt otroligt bra!”, säger han.

FOTO: EMILIA JOHANSSON

Lyckad start för gårdsbutik

NATURSKÖNT 
UTFLYKTSMÅL
ÖXABÄCK   
 Öxabäcks hembygdsförening äger  
Brokvarn, med  kvarn och sågverk  som  
drivs med va� enkraft. 
 Vid Brokvarn  fi nns även en medeltida 
hällbro och stenvalvsbro från 1830- talet, 
samt en naturstig som går längs e�  om-
råde med rikt fågelliv. Bland annat kan 
man få se häckande strömstare och 
 forsärla. FOTO:GÖRAN ANDERSSON

ÖXABÄCK  Den 27 mars var det dags för 
Hans-Olof Johansson och hans sambo 
Carina Schlink a�  öppna dörren till sin 
kö� butik hemma på gården. Och kunder-
na strömmade till, långt över förväntan.

ÖXABÄCKS BYGDELAG
Vår gemensamma byalagssamverkan inom Frisk Sjukvård fortsätter. 
Vårt arbete inom ramen Landsbygds utveckling har resulterat i att 
Västra Götalands-regionen numera har en ”Checklista för landsbygds-
perspektivet” för kriterigenomgång, detta innan eventuella neddrag-
ningar genomförs på landsbygden. Infrastrukturfrågor. (Vägar, VA - 
både enskilda och offentliga, Vattenskyddsområde m.m).  Aktiva i det 
förebyggande arbetet med att påverka hur offentliga beslut slår mot 
enskilda, mindre orter och landsbygd, samt bevakning av frågor som 
 påverkar våra orter, t.ex. skolfrågan. Bedriver opinionsarbete för att få 
makthavare och andra att förstå mindre orter och lands bygdens stora 
värden. Skötselfrämjande åtgärder genomförs årligen t.ex. städning/
röjning av kommunal badplats.

Vill du vara med och engagera dig i byalaget? Kontakta
Joakim Mattsson, 0703-08 64 77, joakim.mattsson@mark.se

070-59 07 760

Vi hjälper dig i skogen
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Så löd juryns motivering 
till  andrapristagarna i 
Årets Företagssatsning, en 
utmärkelse som delas ut av 
Mjöbäcks Sparbank i slutet 
av varje år.
 – Det är vi så klart väl-
digt glada för, säger Annika 
Laurén, som tillsammans 
med sin syster Katrin, pap-
pa Kjell och farbror Tord, alla 
med efternamnet Laurén, 
äger och sköter anläggning-
en.
 – Vi var glada bara för att 
bli nominerade och att se-
dan få vara med och få pris 
är ju extra roligt. Att bli upp-
skattad för det man gör är all-
tid glädjande.

Förra sommaren var   för-
sta säsongen som Kalvs skol-

hus öppnade sitt vandrar-
hem, med möjligheter även 
för konferenser, kurser, 
släktträffar och andra stör-
re grupper.
 – Det gick jättebra, över 
förväntan, berättar Annika 
och fortsätter:

 – Vi hade ganska myck-
et grupper, släktkalas, kon-
firmandgrupper men också 
många andra gäster, som till 
exempel besökare hos Gekås 
i Ullared, som kom från både 

Norge och Stockholm. 
Även i vintras hade 

vi en del gäster, 
bland annat 
två körer från 
Göteborg, 
som övade här 

och  faktiskt 
en släkt som fi-

rade jul hos oss. 
De tyckte det var 
 jätteroligt att kun-

na fira alla fyra 
 familjerna tillsam-

mans i  flera  dagar.

Däremot ser det  förstås 
dystrare ut för årets som-
marsäsong.
 – Vi vet ju inte så myck-
et vad som händer nu, men 
de flesta bokningarna för 
maj och juni har avbokats. 
För augusti och september 
ligger de flesta kvar, än så 
länge. Men vi hoppas för-

stås att man hittar hit ändå 
och är man en grupp kan vi 
reservera anläggningen, så 
det bara är den gruppen här.
 Eftersom anläggningen är 
stor finns det också möjlig-
heter till avskildhet även för 
enstaka gäster.
 – Vi hoppas förstås att res-
triktionerna ska lätta, men 
det återstår att se. Eftersom vi 

inte har några anställda, är 
vi inte så illa ute som många 
andra.

Men Annika väljer helst 
att se positivt på tillvaron. 
Kalv med omnejd har mycket 
att erbjuda även i dessa tider.
 – Här finns stora möjlighe-
ter till friluftsliv och utflyk-
ter och vi själva har gjort i 

ordning åtta husbilsplatser 
med el och byggt en grillstu-
ga för 15 personer. Som gäst 
hos oss lånar man den gratis, 
men det går förstås att boka 
bara den också, precis som 
biljardrummet, gympasalen 
och den nyrenoverade bas-
tun i huvudbyggnaden.

ANN-LOUISE KJELLNER

Systrarna Katrin Laurén och Annika Laurén utanför sitt skolhus i Kalv där de driver vandrarhem och 
kursgård.  FOTO:ARKIV/VIAVINGA

KALV  ”De har med sitt familjeföretagan-
de satt Kalv på turistkartan. De vågade sat-
sa på en öde skola, renoverat den med var-
sam hand och gjort den levande igen. Nu 
välkomnar ”Skolhuset” gäster från när och 
fjärran för övernattning och konferens.” 

Familjeföretag sätter Kalv på turistkartan

Lena Andersson är certi-
fierad kost och tränings-

konsult. Hon starta-
de gymmet i juni 2015, 
och har sedan starten 
haft sina lokaler på 

ovanvåningen i en ti-
digare fabriksbyggnad i 

Holsljunga. Verksamheten 
har växt undan för undan.
 – När jag startade tänk-

te jag att jag fick vara glad 
om jag fick 50 medlemmar – 
men det blev över 100 med en 
gång, berättar hon.
 Medlemsantalet har sedan 
dess ökat ytterligare, och låg 
förra året på en bit över 200 
personer.

I och med ökningen blev 
ytan lite för liten,  och i hös-
tas tog  Lena även byggna-
dens undervåning i anspråk.
 – Där är det mer funktio-
nell träning, med mycket 
skivstänger, bollar och lyft, 
berättar hon.
 Satsningen blev lyckad.

 – Det har gått fantastiskt 
bra, jag har fått 75 nya avtal 
sedan jag öppnade källaren. 
De flesta tränar fortfarande 
där uppe, men det är bra att 
jag kan ha källaren till mina 
grupper. 
 Nu i vår har några avslutat 
sina avtal, dels kan det bero 
på corona, tror Lena, men 
även på att antalet medlem-
mar alltid sjunker något un-
der den varmare årstiden. 
 – Nu har jag 275 avtal, be-
rättar hon.

Går holsljungaborna man 
ur huse för att träna, eller 
var kommer alla ifrån?
 Nej, de kommer från ett 
ganska stort område, berät-
tar Lena.Många från byarna 
söderifrån där det inte finns 
några gym, men hon har 
även medlemmar från bland 
annat Svenljunga, Örby och 
Borås.

Under sommaren kom-

mer Lena att köra gruppträ-
ning för öppna dörrar. Något 
som passar extra bra nu i 
coronatider. Lena vidtar även 
andra försiktighetsåtgärder.
 – Jag har köpt sprayflaskor 
och dukar till 15 personer, så 
alla kan torka av sina redskap.
 För träna vill människor 
göra även i dessa tider. Det 
visar inte minst det intresse 
Lenas nya löpgrupp väckt. 
 – Vi springer på lederna 
runt Gräne gruva. Jag hade 14 
platser i gruppen  och de tog 
slut på ett dygn, så det märks 
att det finns ett sug.

Satsningen ledde till att 
Lena för andra gången fick 
pris i Årets Företagssatsning 
i Trivselbygden. Första gång-
en var 2015 när hon just star-
tat gymmet.
 – Det är jätteroligt med pri-
set, och att jag fick det för an-
dra gången!
 Prissumman kommer hon 
att använda till utbildning.
 – Jag ska läsa onlinecoach-
ning på distans. Jag försöker 
gå en eller ett par utbildning-
ar om året. Jag har ju inga kol-
leger, så det är kul att få lite in-
spiration!

KATARINA JOHANSSONI den nya källarvåningen har Lena Andersson bland annat gruppträning.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

HOLSLJUNGA  Lena Andersson,som driver 
gymmet Lenas Kost & Träning i Holsljunga, 
utöka sina lokaler till dubbla ytan. Det led-
de till att hon för andra gången prisades i 
Årets Företagssatsning.

Lena utökade gymmet till dubbla ytan

2018: 
1. Texrep, Överlida
2. Lindsbo Gård, Mjöbäck
2.Solhöjdens Svets & Mek, Älvsered
2017: 
1. Kinds Elteknik, Östra Frölunda
2.Bexells skafferi, Öxabäck
2. Café Tostatorpet, Mjöbäck
2016: 
1. UPH Education AB, Älvsered
2. Mandy’s Inn, Mjöbäck
2. Överlida Grus & Transport
2015: 
1. Håcksviks Fastighets AB
2. Överlida camping
2. Lenas Kost & Träning, Holsljunga

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

Tidigare pristagare

1:a pris: Överlida El
Ett företag som i en svår situation beslutade att 
satsa stort  genom att bygga nya toppmoderna 
lokaler i Trivselbygden. De har ett hållbarhets-
tänk som ligger helt rätt i tiden med solpane-
ler som driver anläggningen och en tvätthall för 
bilar som kan nyttjas av alla. Deras satsning har 
även gett plats åt ytterligare ett lokalt företag att 
växa och må bra i.

Motiveringar för vinnarna
2:a pris: Lenas Kost och Träning
En företagare som tagit ytterliga-
re ett steg framåt i sin mission att utbilda 
Trivselbygdens invånare i kost och träning. 
Hon har under året utökat med dubbelt så 
stora lokaler, renoverat och investerat i nya 
träningsredskap som ger utmaning för enskil-
da pass och gruppträningar.

2:a pris: Kalvs Skolhus
De har med sitt familjeföretagan-
de satt Kalv på turistkartan. De 
vågade satsa på en öde skola, re-
noverat den med varsam hand 
och gjort den levande igen. Nu 
välkomnar ”Skolhuset” gäster från 
när och fjärran för övernattning 
och konferens.

ÅRETS FÖRETAGSSATSNING

Att bli 
 uppskattad för 
det man gör är 

alltid  glädjande.
ANNIKA LAURÉN
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rekrytering,  
lokaler eller stöd 
vid ansökan om 
bygglov, tillstånd 
mm?

Vi finns för företagen  
i Trivselbygden! 
christer@trivab.se

trivab.se

VILL DU HA HJÄLP MED

Kontakta oss SÅ HJÄLPER VI ER!
  

TRIVSELBYGDEN   Mjöbäcks 
Sparbank delar  varje år 
ut utmärkelsen ”Årets 
företags satsning i 
Trivsel bygden”.  Nu är 
det dags att nomine-
ra kandidater till årets 
pris, som blir det tionde 
sedan starten 2011.

– Vi tycker det är viktigt att 
uppmärksamma företagan
det i Trivselbygden, så vi 
fortsätter med utdelning
en även i år, säger Carolina 
Skogsberg, vd för Mjöbäcks 
Sparbank.
 Utmärkelsen instiftades 
som en uppmuntran till fö
retag som gör satsningar i 
Trivselbygden.  Priset kan gå 
till ett nystartat företag, ett 
företag som valt att flytta till 
Trivselbygden, eller ett be
fintligt företag som gjort en 
nysatsning.
 
Nomineringstiden på
går fram till den 31 augus
ti. Det är byalagen på  res
pektive  ort som har ansvar 
för att det kommer in no

mineringar, men alla som 
vill får nominera företag 
till priset. Det gäller även 
om man inte själv är bosatt 
i Trivselbygden. 
 För att nominera före
tag använder man sig av 
en blankett som finns på 
Mjöbäcks Sparbanks hem
sida. Det går även att häm
ta  blanketten i pappersform  
på banken. 
 
Varje år delas det ut ett 
förstapris och två andrapris. 
Det innebär att 27 olika sats
ningar har prisats under de 
nio år priset delats ut (se fak
taruta). 
Är det då inte svårt att hit
ta nya kandidater varje år?
Nej, säger Lena Karlsson, 
trivselbygdssamordnare på 
Mjöbäcks Sparbank.
 – Vi har mycket företagan
de i Trivselbygden, och bya
lagen är duktiga på att hitta 
företag att nominera.

KATARINA JOHANSSON

Dags att nominera kandidater till företagspris 

Trivselbygdssamordnare Lena Karlsson och Mjöbäcks Sparbanks 
vd, Carolina Skogsberg, ingår båda i juryn som utser Årets före-
tagssatsning 2020.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

• Utmärkelsen ”Årets företags
satsning  i Trivselbygden” instif
tades av Mjöbäcks Sparbank  
2011, som en uppmuntran till 
företag som gör satsningar i 
Trivselbygden.  
• Varje år utses  en förstapris
tagare och två andrapristaga
re av  en jury, med represen
tanter för Mjöbäcks Sparbank, 
Trivselbygdens utvecklings bolag 

(Trivab),  Almi företagspartner, 
Trivselbygden samt Svenljunga 
kommun. 
• Förstapriset  består av ett sti
pendium på 10 000 kronor, 
och de två andrapristagarna får 
stipendium på 3 000 kronor 
vardera. 
• Priserna delas ut vid den år
liga jullunch banken ordnar för 
bygdens företagare.

Årets företagssatsning

Daniel Larsson Frisell  är nöjd med nybygget.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

På taket finns en anläggning med 350 solceller, som är ett led i 
 företagets miljötänk.   FOTO: LENNART LARSSON

I byggnaden inryms förutom Överlida El även före-
taget Överlida Plåt, samt en spolhall för bilar, som 
även allmänheten får nyttja.

Efter branden sommaren 
2016 huserade företaget  un
der ett par års tid i tillfälli
ga lokaler. Men i  december 
2018  kunde man äntligen 
börja flytta in i de  nya loka
lerna, och våren 2019 hölls en 
invigning, med ett välbesökt 
öppet hus.  
 
Den nya byggnaden är 
hela 1  900 kvadratmeter i 
bottenplan, sammanlagt är 
golvytan 2 500 kvadrat. På ta
ket finns en anläggning med 
350 solceller, som ett led i fö

retagets hållbarhetssatsning. 
 Överlida El delar byggna
den med Överlida Plåt, båda 
företagen har en lika stor del. 
Mitt i finns också en spolhall 
för bilar, vilken även allmän
heten har  tillgång till.
 – Det är också ett led i 
miljötänket, säger Daniel 
Larsson Frisell.

I Överlida El:s del av loka
lerna ryms allt från lunch
rum, konferensrum för ge
nomgångar med kunderna, 
samt ett showroom, där man 

visar upp bland annat solpa
neler och laddstolpar. 
 För personalens välbefin
nande har Daniel också satt 
in en relaxavdelning med 
bastu, samt en altan med 
badtunna. 

Nu har man hunnit bo in 
sig i de rymliga lokalerna, 
och Daniel Larsson Frisell är 
nöjd med satsningen, som bi
dragit till ökad arbetsglädje 
för både honom och de an
ställda. 
 –  Dagarna går väldigt myc
ket snabbare nu, man får nog 
mer gjort när man trivs!
 Storsatsningen ledde till  
att Daniel Larsson Frisell tog 
hem förstapriset, 10 000 kro
nor, i Årets företagssatsning 
i Trivselbygden. Något som 
kom som en glad överrask
ning, säger han.

 – Det var väldigt kul, och 
inget jag väntat mig!

Har du hunnit bestämma  
vad du ska göra för peng-
arna?
 – Det ska bli något extra till 
personalen. Kanske ett gym
kort, det är något vi har pra
tat om redan tidigare, så det 
kunde passa bra!

KATARINA JOHANSSON

ÖVERLIDA  Efter att företagets lokaler 
 förstörts i en brand satsade Daniel Larsson 
Frisell, Överlida El, på nya lokaler med 
fokus på hållbarhet. Det gav honom 
förstapriset i Årets företagssatsning i 
Trivselbygden. 

Prisades för storsatsning 
på nya lokaler

Ägare: Daniel 
Larsson Frisell  sedan 

2009.
Grundades: 1976 
av Daniels far, Lennart 
Larsson.

Verksamhet: 
Nyinstallation och servi-
ce. Verksamhetsområdet är 
främst Västsverige, men man 
är ibland ute på längre håll. 
– Vi följer de lokala hus-
tillverkarna, och har bland 
annat varit i Karlstad, 
Härjedalen och Vellinge 
med dem. Vi gör mycket 

åt privatkunder också, men 
i mindre utsträckning,  säger 
Daniel.
Omsättning: Cirka 15 mil-
joner kronor. 
Antal anställda: Tretton, 
varav tolv utbildade montö-
rer och en kontorsanställd.
Miljöarbete: I den nya 
byggnaden har man satsat på 
solenergi, ledbelysning, samt 
ett värmesystem som är op-
timerat för lokalen, med vär-
meåtervinning och luftvärme-
pumpar.

Överlida El

Dagarna går väldigt 
myc ket snabbare nu, 
man får nog mer gjort 

när man trivs!
DANIEL FRISELL
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BenganKöp 
trallen hos oss!

Det känns 
tryckt!

VästkustStugan Byggvaror en byggvaruhandel för alla!

Vi erbjuder ett komplett sortiment inom bygg med kvalité och priser som tål att 
jämföras!

-Välj fritidshus och
 bo där jämt!

Strand 119

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

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

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. 

Villor & Fritidshus   ·   Tel 0325-18620

Nova 9
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