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Ta en fikarast i
Trivselbygden
Byalaget i Holsljunga sköter om den fina rastplatsen vid Holsjön, där
många stannar för att ta en fika i de natursköna omgivningarna. Fr. v. i
bild Ann-Margreth Karlsson, Sixten Bengtsson, Susanne Johansson och
Läs på på sidan 4
Bengt Josefsson.

Gör egna käpphästar

Nybygge i Östra Frölunda Vill främja fisket

Älvseredstjejen Ella Södeliden, t.v. tillverkar konstnärliga käpphästar. Tillsammans med kompisen Isabella
Christensen ordnar hon också tävlingar i den nya sporten.

Läs på på sidan 7

Åke Erlandsson, 83 år ung, bygger Östra Frölundas första nya hus på 26 år. Hans gamla hus tas över av Louise
Läs på på sidan 28
Illemann Lassen och Stefan Berg.

Adam Everås och Joel Bengtsson i Överlida fiskevårdsområde står bakom föreningens satsning på nya fiskeramper.

Läs på på sidan 13
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TRIVSELBYGDEN tidning 2018

TRIVSELBYGDEN – En bra bit av Västergötland
Välkommen till min Trivselbygd
Trivselbygdens tidning fyller 15 år i år, och jag vill i
denna krönika hälsa er välkomna till min Trivselbygd!
Jag vill börja med att tacka Mjöbäcks
Sparbank för att jag har fått förtro
endet att få skriva i Trivselbygdens
Tidning som ansvarig utgivare. Jag
lyssnade på radio en lördag mor
gon med Lisa Syrén.Hon sa följande:
”Vintern varade ända till påska”. Och
när jag sitter och skriver detta så stäm
de det till pricka, för det tog ett tag
innan våren kom,
Nu har vi snart sommar och med
den kommer Trivselbygdens tidning.
Hanna Karlsson på Mjöbäcks Sparbank visar cykeln som banken
lottar ut i sommar.
FOTO: MJÖBÄCKS SPARABANK

Vinn en cykel
inför semestern

TRIVSELBYGDEN S
er du en cykelplansch i någon av

Trivselbygdens tio byar i sommar - då är det dags att ta
fram mobilen och ta en bild. Mjöbäcks Sparbank arrangerar nämligen en sommartävling, där en cykel lottas ut
bland dem som skickar in en selfie med någon av planscherna i bakgrunden.
– Vi kommer att ha en plansch ringa till banken.
i varje by i Trivselbygden. Tar
man en selfie med planschen Varför arrangerar en bank en
är man med i utlottningen av sådan här utlottning?
cykeln, säger Tomas Andrén,
– Det här är ett led i vårt
vd på Mjöbäcks
miljöarbete.
Fortskaffnings
Sparbank.
Planscherna
medel är något
vi valt att fokuse
kommer att sät
ra på, eftersom
tas ut i samband
Det här är
många av våra
med denna tid
ett led i vårt kunder har en bit
nings utgivning.
För att vara med i
ta sig till ban
m
 iljöarbete. att
ken.
Sedan någ
utlottningen ska
TOMAS ANDRÉN, VD
man skicka in sin
ra månader har vi
MJÖBÄCKS SPARBANK
selfie till Mjöbäcks
också en laddstol
Sparbank senast
pe för elfordon ut
den 17 juni. Vinnaren meddelas anför banken, där våra kunder
under vecka 26, och vem som kan ladda sina fordon. Där kom
vunnit kommer att annonse mer vi att bjuda på gratis ladd
ras i STT (Svenljunga Tranemo ning under hela juli, också det
en del av vår satsning på miljön.
Tidning) i vecka 27.
Var kan man hitta
planscherna?
– Det kommer att finnas led
trådar på Mjöbäcks Sparbanks
hemsida och på bankens
Facebooksida. Har man inte
tillgång till dator kan man bara

Jag heter PerBergkvist, fd Johan

sson, och bor i Östra Frölunda. Jag
kom till Östra Frölunda när jag och
min fru Ann tog över hennes för
äldrahem på hösten 1999. De var då
som jag kom i kontakt med byalaget
i Östra Frölunda. Jag blev invald i sty
relsen några år senare, där jag med
verkade i och kom i kontakt med
Trivselbygden.
Jag är en stadsbo från Borås men
jag har alltid tyckt om landsbygden
för dess fina natur , skogar sjöar och
härliga cykelvägar med mera.
Jag jobbar som postarbetare och är
placerad i Svenljunga kommun. där
jag har varit sedan 2001.
Det kom tillökning i familjen, vi
fick en dotter år 2000 och en son år
2002.

Man kan juinte göra så mycket åt

vädrets makter här på landet där vi
bor. När vi flyttade hit hade vi pro
blem med strömmen. År 2005 var det
en storm som hette Gudrun och då
var vi utan ström i 33 timmar, vilken
tur att vi har vedspis i köket . Det var
som på den gamla goda tiden, häm
ta vatten hos grannar och laga mat på
gammalt vis.
Det kom en storm till som jag inte
var pappa till men som hade samma
namn som jag. Det var 2007 som Per
blåste in över oss, inte lika kraftig men
skog blåste ner då med.

När jag är ute och kör i vår fina

Trivselbygd har landsbygden för
ändrats från det att jag började köra
ut post. (Nu är jag ju inte över hela
Trivselbygden, för vi har ju grannar
som inte tillhör Svenljunga kom
mun.)
Trivselbygden blommar ut på vår,
sommar och höst när alla kommer
till sina sommarhus i bygden, vilket
är roligt när man kan träffa lite fler
personer på landet än vad man gör
på vintern.
När jag åker till mitt jobb i
Svenljunga så passerar jag Svenljunga
kommuns mitt, det är i Hid, Lilla
Heden. Då skall ni veta att Svenljunga
kommun är sex mil lång, från Kalv
Stäpelsbo i söder som gränsar till
Hallands län till Hillared i norr som
gränsar till Dannike i Borås kommun.

Jag åker tillSkene och jobbar

ibland på Postnords arbetsplats där
vi gör ordning all post som skall d
 elas
ut i Svenljunga kommun.
På vägen till Skene kör jag igenom
Öxabäck som tillhör Trivselbygden
och då passerar jag Brokvarn. Om
ni har vägarna förbi så stanna till
och beundra denna fina plats. Det
finns så många fina platser att besö
ka i Trivselbygden. Man brukar säga
till andra vad fint ni har det här i byn,
men de som bor där ser det inte själv.
Man åker världen över, men man ser
inte hur många fina ställen man har
hemma.
Det är bara att ge sig ut och se sig
om runt huset och beundra hur fint
vi har det här på landet . Många från
grannländer tycker att vår natur är
som ett paradis.

Ni undrar vadär nu Trivselbygden

för något. Jo, det är sju byar i
Svenljunga kommun, två i Marks
kommun och en i Falkenbergs kom
mun. I dessa byar finns byalag som

Det finns så
många fina platser
att besöka i
Trivselbygden.
fungerar som en styrelse med 5-9 per
soner som jobbar med allt från frågor
från kommunen till att få de som bor
i byarna att känna sig behövda och en
gagerad i byns utveckling och tillväxt.

En del byar ger ut lokala tidningar

2-4 gånger per år , en del byar bedri
ver arrangemang som midsommar
firanden, julmarknader, trivselkväl
lar med mera.
När man tittar tillbaka på alla de år
man har bott på landet så har det för
ändrats. Befolkningen minskar men
det har flyttat hem en hel del unga
personer, så kallade “hemvändare”.
De har varit borta några år, studerat
på annan ort och sökt sig hem igen.
Det är glädjande att de har bosatt sig
här på landet och det är bra för våra
skolor med mera.
Så nu vill jag avsluta med att säga
välkomna till vår fina Trivselbygd.
Kom och ta del av all dess fina natur
och alla fina platser vi har här!
PER BERGKVIST

Trivselbygdens tidning
– sommarläsning för 15:e 
året i rad.

KATARINA JOHANSSON

FOTNOT: S elfie är ett fotografiskt
självporträtt. Termen myntades
omkring 2005. År 2013 blev ”selfie” utsett till årets nyord i svenskan av Språkrådet.
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-Bli din egen arkitekt!

Energieffektiva hus

Garpen 133

Med VästkustVillan kan du bli din egen arkitekt. Klipp och klistra, rita till och dra ifrån eller varför
inte börja med ett helt tomt ark? Med dina idéer och vår erfarenhet skapar vi ditt drömhem.
Precis så som du vill ha det.
På hemsidan www.vastkustvillan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

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

Köp
trallen hos oss!
Det känns
tryckt!

Bengan

Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck Tel: 0325-18616

Öppettider: Mån-Tors 7-17:30, Fred 7-16, Lörd 9-12

Er bästa investering
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EFFEKTIVA

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 0325-186 20
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Det är en
tradition
för många
att stanna
här.
ANN-MARGRETH
KARLSSON

Elisabeth och Rutger Rinaldo var två av de många som stannade till vid rastplatsen och blev bjudna
på kaffe och turisminformation förra året. På bilden representeras byalaget av Susanne Johansson.

FOTO: ARKIV VIAVINGA

En jämn ström av besökande inte bara till dagens kaffebord. Vid
Holsljungas rastplats är det nästan aldrig tomt.

Fikafest på Holsljunga rastplats
HOLSLJUNGADen 19 maj är det

storstädning på Holsljungas
vackra rastplats, lokalt känd
som Bertas camping, och då
passar byalaget också på att
bjuda rastande gäster på kaffe och kaka.
Det var förra året som ortens byalag
tog initiativet till att göra en reklaminsats vid rastplatsen.
– Vi hade funderat ett tag på att
göra något och visa vad som finns

här i trakten, säger Ann-Margeth
Karlsson i byalaget och berättar att
dagen blev över förväntan med gäster i en strid ström.

Rastplatsen är en av de mest be-

sökta ställena i hela kommunen,
men få vet kanske att den tillhör
Holsljunga. Bara att de har hittat en
mycket vacker och välskött rastplats
längs riksväg 154. En rastplats som
numera ingår i resplanen.
– Det var nog det allra roligaste
med fikadagen förra året, att vi fick

bekräftat att väldigt många har planerat sitt besök vid rastplatsen. Att
det är en tradition för många att
stanna här. Vi har trott att det är så,
men nu fick vi det bekräftat, berättar Ann-Margreth.

Häromveckan fick man också

Dagens ros i tidningen för rastplatsens välstädade toaletter.
– Toaletterna är jätteviktiga, menar Ann-Margreth.
– De städas varje dag året runt och
två gånger om dagen under högsä-

song. Vi vill ju att resenärerna ska få
ett positivt minne av platsen.
Holsjön, som sträcker sig längs
hela rastplatsen, bjuder på en härlig utsikt.
– Sjön är grund och ingenting för
snabba båtar, men den är fin för fiske.

Fikadagen i år slås alltså sam-

man med den årliga städardagen,
då det röjs och krattas och möblerna oljas in.
Och den Trivselbygdens tidning

som delas ut har alldeles nyss kommit från tryckeriet.
– Vi är så stolta över vår
Trivselbygdens tidning och här på
rastplatsen är det verkligen åtgång
på den. Vi lägger ut nya nästan varje dag under hela sommaren, säger
Ann-Margreth.
Och säkert blir det minst lika
många besökare både under fikadagen och under resten av sommaren i år också.
ANN-LOUISE KJELLNER

De gör sina egna drag
HOLSLJUNGA I bottenvåning-

en på den före detta fabriksbyggnaden i Holsljunga har
Andreas Bengtsson och Peter
Berlin byggt upp en liten
”verkstad” med dragskåp och
mikrovågnsugn för dragtillverkning.
Killarna har känt varandra i 10–12
år, Peter är ihop med Andreas syster och de har haft fiskeintresset
gemensamt under hela sin bekantskap.
För några år sedan kläckte Peter
idén om att de väl kunde göra sina
egna jiggar och beten.
– Det är extra kul att fånga fisk
om man gjort allt själv, konstaterar
han, då kan man hitta detaljer och
egenheter som inte finns på andras.

Sagt och gjort. Det var bara att
börja tälja så de kunde göra gjutformar.

– Man måste tänka säkerhet, betonar Andreas och visar att de byggt
ett dragskåp för att inte andas in
eventuella ångor från den varma
plastmassan som värms i mikron.
Massan blir 170 grader varm, så
det gäller att vara försiktig.

Under dragskåpet h
 änger någ-

ra färdiggjutna jiggar för att svalna
och på en hylla ligger ännu några i
varierande storlekar. Andreas och
Peter gör jiggar som ska locka såväl gädda som gös respektive abborre. På golvet finns burkar med

märkliga plastformationer – överblivet material som kan återvinnas.
– En del av jiggarna är gjorda för
att efterlikna exempelvis en abborre, säger Peter och visar upp en grön
jigg som säkert kan locka en och annan hungrig gädda.
Andra har mer fantasifulla färger.
– Det beror lite på vädret, hur solen skiner eller hur grumligt det är
i vattnet om de funkar, konstaterar
Andreas och berättar att man antingen tillsätter färg och glitter direkt i plastmassan eller lackar den
färdiga jiggen i efterhand.

Peter håller upp en jigg med vit

buk och grön rygg.
– Den här tog jag min största gädda på för två somrar sedan, den vägde 10,31 kg och var 113 centimeter
lång.
Var han fångade den avslöjar han
inte, men han och Peter brukar fiska
i sjöarna i närområdet. De försöker

Rätt bit i rätt tid!

När svågrarna Andreas Bengtsson och Peter Berlin åker ut för att fiska har de
gjort alla sina drag och jiggar själva. Det blir roligare då.

FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
göra två-tre långturer per år, men
för Peters del har det blivit mindre
fiske det senaste året eftersom han
blivit pappa.
– Hade vi tillverkat lika många jiggar som vi gjorde första året skulle

vi haft massor nu, konstaterar han
och Andreas håller med.
Men än så länge håller de emellertid dragtillverkningen på hobbynivå.

TINA HJORTH SVENSSON

Gräv-

entreprenad
inom:
• Bygg &
anläggning
• Skog & lantbruk
• Vägskötsel,
buskröjning
& högröjning

0325-330 00

www.ovedateknik.se

Sjögården Entreprenad AB
Filip 070-380 57 33 • Andreas 070-246 48 22
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Andra deckaren på gång för Birgitta
HOLSLJUNGAHolsljunga har fått en egen
deckarförfattare. Birgitta Höper Agardsson
gav i höstas ut debuten ”Syndafallet”, och
redan nu är uppföljaren ”Arvssynden”
f ärdigskriven.
– Jag skrev första halvan av
”Arvssynden” medan jag väntade på utgivningen av den
första boken. Sedan var det
en intensiv fas, när man ska
sälja böcker måste man ju
visa sig. Men efter jul skrev
jag färdigt, berättar Birgitta
Höper Agardsson.

Birgitta är utbildadlära-

re och beteendevetare. Den
senare halvan av hennes yrkesliv bestod av ledande uppdrag inom kommunal verksamhet. I Gislaveds kommun
var hon först utvecklingsstrateg och sedan, fram till
pensioneringen 2013, förvaltningschef. Det är även i
Småland hennes deckare utspelar sig, dock inte i Gislaved
utan i Eksjö. Att det blev just
den staden som blev skådeplats för de ruskiga brotten
har flera anledningar.
– Böckerna behövde utspela sig i en stad där det finns en
stor polisstation, det var nödvändigt för handlingen. Det
behövde också finnas kullerstensgator, det är ett tema i
boken.

Från förvaltningschef
till författare kan steget tyck-

as ganska långt, men boken
har funnits i Birgittas tankar
en längre tid.
– I arbetet var jag uppbunden av ansvar. Att skriva en
deckare när jag gick i pension
blev som ett mantra för mig,
och jag pratade jättemycket
om det i slutet.
Och det stannade inte
vid en önskedröm, direkt
när hon slutat arbeta började Birgitta skriva på sin

första bok.
– Jag hade två eller tre
böcker klara i huvudet. Men
nu har bok två blivit bok tre,
och tvärtom.

”Syndafallet” handlar
om ett mord som begås i den

småländska idyllens kommunhus. Huvudpersonerna
i böckerna är två, kommunaltjänstemannen Gunnar och
kriminalinspektören Anton.
De båda är goda vänner, och
genom dem får författaren
möjlighet att ge insyn både
i kommunalhuset och i polisens arbete. Det ger också
tillfälle att genom Gunnar ta
upp problematik i kommunal politik och förvaltning,
något som beskrivs med
en torr humor. En viktig ingrediens i handlingen är hur det ser ut
med kommunernas ITsäkerhet.
 – Det är generellt
ett stort problem, och
det blev ju en fullträff när det här med
Transportstyrelsen kom.
Vissa frågetecken fanns
kvar efter den första
boken, kommer de att få
sina svar i uppföljaren?
– ”Arvssynden” kommer
att handla om de personer som inte kom till tals
i ”Syndafallet. Jag rätar ut
många frågetecken där, men
en del kommer att få svar
först i del tre.

Birgitta skriver böckerna under namnet Bhagar.
Egentligen en förkortning
av hennes långa namn, men

Birgittas tips till dig som vill skriva en bok
Idé: – Man måste ha en riktig idé
och vara besjälad av den.
Skrivande: – Jag tror människor
fungerar olika, men jag vill tugga på
storyn i huvudet innan jag skriver
ner något. Det ska vara halvfärdigt
innan jag sätter mig och skriver, då
fungerar det lättare än om jag ska
sitta och värka fram texten.
pseudonymen kan ju också
utläsas som ”behagar”. Och
debutboken har behagat läsarna. Redan är cirka 500 exemplar sålda, och Birgitta
har fått många positiva reaktioner.
– Man får ju räkna med
att de som säger något är de
som är positiva, men det jag
hört är att många gillar persongalleriet och den lättsam-

Målgrupp: – Boken bör handla om något som kan intressera en
tänkt läsare. Man bör ha en föreställning om vem läsaren är, så man
inte skriver för sig själv.
Viktigast: – Det måste vara kul
att skriva!

ma attityden gentemot den
kommunala världen.
Birgitta ger ut sina böcker på eget förlag ett förlag
hon startat tillsammans
med maken Fredrik Höper.
Syndafallet finns att köpa
via hemsidan samt på nätbokhandel.
– Jag var skeptisk till att vi
skulle ge ut den första boken
själva, men nu har vi lärt oss

Birgitta Höper Agardsson med debutboken ”Syndafallet”. Nu
är bok nummer två på gång, en direkt uppföljare med titeln
”Arvssynden”. Båda är mer pusseldeckare än thrillers. – Jag tror det passar mig
att skriva så, och inte böcker av typen
”jaga folk i källare", säger Birgitta. 

FOTO: KATARINA JOHANSSON
så mycket så den här gången
är det inte aktuellt att skicka
in till något annat förlag.
I skrivande stund är det inte
riktigt klart när ”Arvssynden”
kommer ut.
– Nu är boken hos lektör,
och det beror på hur mycket
som måste ändras. Troligast
är att den kommer framåt augusti.
KATARINA JOHANSSON

Bokomslaget till debutboken
är ett familjeprojekt, Birgittas
make Fredrik Höper har tagit
fotot av gatan, och svärdottern
Anna Höper har gjort layouten.

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

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

Korten finns att köpa på
Holsljunga camping där
de även hyr ut båtar.
Köp digitala fiskekort på
www.ifiske.se
www.holsljunga-fvo.holsljunga.com

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

Upptäck möjligheterna
med Svenbo!

www.snickerispecial.se

Holsljunga • 0325-330 20

CAMPING & CAFÉ VID
HOLSJUNGA BADSTRAND
Holsljunga
Camping & Café
070-969 62 60
www.holsjungacamping.se

0325-61 90 90 • www.svenbo.com

Försäkra dig om
friska fläktar i sommar!
Snart dags för sommarens heta dagar?
Låt oss ta en titt på din AC/klimatanläggning för att
försäkra dig om att bilen inte blir en bastu i
sommarvärmen.
På MECA är vi utbildade för att kunna serva
klimatanläggningar på bästa sätt, så hit är du alltid
välkommen,
omom
du vill
serva/reparera
din AC.
Försäkra dig
friska
ﬂäktar i sommar
Värmen håller i sig! Vi servar din ac

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

Holsljunga Bilservice AB

TRIVSELBYGDEN

HUR SER DIN TRIVSELBYGD
UT? #TRIVSELBYGDEN

Holsljunga5,Bilservice AB
Företagsvägen
Företagsvägen
5, 512 64, Holsljunga
Hämta
bilen
512
64 Holsljunga
Hämta
bilen
0325-33303
utan att betala!
Tel. 0325 - 333 03
utan att betala!
www.holsljungabilserviceab.se
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STENAR VID SJÖN M
 INNER
OM HISTORISK TID
ÄLVSERED Längs vandringsleden Öst
danmark, vid den gamla dansk-svenska
gränsen, kan man känna historiens vings
lag. Här finns många intressanta min
nesmärken. Vid Gamlarydssjön, där det
finns ett vindskydd uppsatt, kan man
bland annat se två märkliga stenar, berät
tar Torgny Karlsson från Älvsereds byalag.
 – Sjön kallades förr Skolesjön, och i en
vik kan man hitta ”Skolebackastenen”, el
ler ”Munkastenen”. Namnen kommer sig
av att det sägs att munkarna undervisade
skolbarnen där.
 
Det finns också en stor sten på halv
ön som går ut i sjön. Den sägs ha använts
vid fruktbarhetsriter, långt tillbaka i his
torien.
 – Det är också en mycket vacker plats.
Man kan sitta i vindskyddet och se ut över
sjön, och tänka på att marken man sitter
på förr var den svenska sidan medan an
dra sidan av sjön tillhörde Danmark.
 Det finns en skylt om vandringsleden
vid väg 154, strax söder om Älvsereds sam
hälle. För att komma till Gamlarydssjön
parkerar man där, och går sedan någon
kilometer längs leden.
FOTO:ARKIV/KATARINA JOHANSSON
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Bo och Marita Bengtsson har elva tackor på Ulvanstorp, och på våren kommer en hel
skara lamm som under sommaren följer med dem ut på gårdens marker. Här är det
lammet Bertil som fått komma och ta sig en titt på de kommande betesmarkerna.

FOTO: KATARINA JOHANSSON

Många kommer till Ulvanstorp för att vandra i markerna.
Bland annat startar den 17 kilometer långa vandringsleden
Östdanmark här. 
FOTO: MARITA BENGTSSON

Nysatsning på Ulvanstorp
ÄLVSERED 
Ulvanstorps B&B

kafé och bakstuga har utökat verksamheten – utan att
egentligen ha planerat för
det. Sedan förra året hyr de
ut sitt tidigare boningshus
till anläggningsarbetare och
turister.
– Det började förra våren med att
de som skulle gräva ner ledning
arna här behövde någonstans att
bo, berättar Bo Bengtsson.
Paret ställde upp, deras tidiga
re boningshus, som lämnats över
till dottern stod ju tomt sedan hon
flyttat till sin kille. Men huset be
hövde renoveras, bland annat med
ett nytt kök.
– Vi fick tre månader på oss att
göra i ordning det.

Tidsplanen höll, och när hyres
gästerna kom var huset klart in
vändigt. Under våren i år har Bo
och Marita bytt fasaden, så nu är
huset klart även utvändigt. Under
sommaren kommer det att hyras
ut till turister. Bo och Marita tror
att det kan fylla ett behov.
– Det finns ju de som inte vill bo
på bed & breakfast. I huset får de
sköta sig själva, och de kan även ha
med sig hunden om de vill.

Marita och Bo har många ben

att stå på, med tunnbrödsbakning
och bad i tunna som främsta akti
viteter på vinterhalvåret.
– Vi har haft ovanligt många
bakningsgrupper i vår. Ofta är det
kompisgäng eller familjer som vill
fira födelsedagar eller bara hitta

på en aktivitet ihop. Då kommer
de hit och bakar, badar i tunna och
sover över.
På sommaren är det mest tryck
på gårdens bed & breakfast.
– Många tycker det är roligt att
vandra i skogen. Vi har fina mar
ker här, med mycket blommor, ef
tersom de betas. Vi har också få
gelskådare som brukar komma
hit, det finns både forsärla och
strömstare i bäcken.
Och en del bakning blir det även
på sommaren, även om värmen i
bakstugan blir hög.
– Vi har byggt en altan nu, så det
är lättare att gå ut och svalka av sig.
Vi har också handikappanpassat,
så alla ska kunna komma in utan
problem.
KATARINA JOHANSSON

Under våren bytte Bo och Marita
fasaden på det hus de hyr ut till
t urister. 

Stor sortering
för hus och hem!
Gödning 25 kg
NPK 21-4-7

249:BÄST PÅ
JORDEN

54
F
Ö
R

Funderar ni på att
renovera villan?

den
Vi bjuder på
billigaste

Frågor? Funderingar kring lån och kostnader?
Ring någon av oss så träffas vi 0325-327 00.
Vi har tid för er.

Välkommen!

Telefon 0325–311 08

Öppet: Måndag–fredag 7.30–17.30
lördag 9.00–13.00
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Ella gör egna käpphästar
ÄLVSEREDKäpphästridning har blivit en
stor hobby på senare tid, främst bland
unga tjejer. En som nappat är elvaåriga
Ella Södeliden i Älvsered. Hon inte bara
rider, hon tillverkar även hästar själv, med
stor konstnärlighet, och tillsammans med
kompisen Isabella Christensen ordnar hon
tävlingar i den nya sporten.
– Det började med att jag
såg tjejer på Youtube och
Instagram som höll på med
käpphästar, berättar Ella
Södeliden.
Ella har ett stort hästintresse, och har ridit på ridskola
sedan hon var fem år gammal. Hon kände direkt att
det här med käpphästar var
något hon också ville testa.

I höstas börjadeElla till-

verka egna käpphästar. Till
pinne använder hon sopkvastskaft, och sedan syr
hon huvudet, stoppar det
med bomull och limmar eller syr fast detaljerna. Hon
tillverkar även olika tillbehör, som tyglar och täcken
till hästarna.
Hemma har hon nu ett
dussintal hästar, alla med
olika utseende och personlighet, tillverkade med stor
konstnärlighet. Hon har också gjort ett antal käpphästar
till familj och vänner, lillebror Aron har till exempel
fått två hästar.

Ellas egen favorit b
 land

hästarna heter Lufi.
– Jag gillar den för att den
blev fin, och för att jag sydde
den för hand. Den är lite busig också, säger hon.
Annars syr hon sina hästar på en symaskin hon fått
av sin gammelmormor. Ella
har inrett en egen syverkstad
på rummet med tyger och an-

nat material prydligt sorterat. Talangen för att sy tror
mamma Jennie att Ella ärvt
från sin gammelfarmor.
– Hon var sömmerska, så
vi tror det kommer därifrån.

Det är en h
 el del arbete med
hästarna. De ska ridas och utfodras precis som levande
hästar. Någon får alltid följa
med Ella till skolan, där hennes hobby spridit sig. många
är ute och rider på rasterna.
– Fast det är bara jag och två
tjejer till som syr egna hästar.

I våras anordnadeElla

tillsammans med kompisen Isabella Christensen en
hopptävling i Älvsereds tennishall.
– Vi har en käpphästklubb,
och ville hitta på något roligt,
så då blev det en tävling.
Ellas morfar tillverkade
hinder, men för övrigt skötte Ella och Isabella allt arbete kring tävlingen själva. De
ritade upp banan, fixade fika
som de sålde, och tillverkade
rosetter till vinnarna.
Många deltagare blev det,
både från närområdet och
tillresta, och arrangemanget blev mycket lyckat.
Blir det fler tävlingar
f ramöver?
– Ja, vi ska bara hitta ett
d
 atum!
KATARINA JOHANSSON

Ella Södeliden har ett dussintal käpphästar själv, och har också sålt ett antal hästar. Alla hästar är olika, och det finns till och med en
enhörning i samlingen. – Det är roligt att experimentera, säger hon.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

Ella Södeliden
Bor: Älvsered
Ålder: Fyller 11 i år.
Familj: Mamma
Jennie, pappa Peter,
storebror Elias och
l illebror Aron.
Husdjur: Kaninen
Selma.
Sysselsättning:
Går i årskurs 4 på
Älvseredsskolan.

Favoritämne:
S yslöjd (där Ella nu
håller på med kursen
för årskurs 6).
Intressen: Förutom
käpphästarna rider Ella
även på ridskola, och
gillar att fiska.
Framtidsplaner:
– Jag vill bli veterinär
eller ridande polis.
Ella och kompisen Isabella Christensen ordnade i våras en hopptävling för
käpphästar. Här är de ute på hoppträning med hästarna Lufi och Silver. Det fina
hindret har Ellas morfar byggt.

prototyptillverkning problemlösning
www.billsmekaniska.se, 0706-346150

En mångfald av
spännande besöksmål
i Ätradalen
Upplev Ätradalen med sina 84 besöksmål
samt 12 cykelslingor. Ge dig ut i
vår vackra byggd och upptäck allt det
intressanta som Ekomuseets miljöer
har att erbjuda!
Broschyrer kan du finna på
besöksmålen och Turistbyråerna.
Ekomuseets marknad på Larsagården
i Vessigebro 4 augusti 12–17.
Ekomuseets dag 5 augusti 12–17.

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

Stressgrading
Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

Sommaröppet
dagligen 24/6-19/8
Sön-Tor 12–21
Fre-Lör 12–23

Kinnavägen 2, Älvsered, 311 63
0325-311 30 • 072-211 86 09 • www.mandysdiner.se

Solhöjdens
Svets & Mek
Jonas Andersson 0705-74 37 41

TRIVSELBYGDEN
EN BRA BIT AV
VÄSTERGÖTLAND
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Högvadskanot

Hyr kanot och paddla
i mysig liten å!
I Älvsered 1,5 mil
norr om Ullared
HYR RODDBÅT!
FISKA HELT GRATIS!

Lars Andersson 070-660 14 84 www.hogvadskanot.se

hogvadskanot@gmail.com • Parkering mitt emot Ödegärdsv. 2 i Älvsered

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

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

Urban Jagestrand framför minigolfbanan som tidigare har legat i Slottskogen i Göteborg ”Det är lite retrostuk på banan och den passade perfekt in i den miljön som vi har här”, säger han.
FOTO: SIMON LEPPÄMÄKI

Mårdaklev
Följ oss på

under Åsebo Skog AB

TRIVSELBYGDEN
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Spelhörna ska locka fler gäster
ÄLVSEREDMinigolf, mattcurling och pilkastning. En helt ny avdelning med spel och
aktiviteter ska locka fler besökare till storsatsande Route 154 i Älvsered.
– Vi har redan mycket bokningar inför sommaren, säger Urban Jagestrand som
driver hotellverksamheten tillsammans med sin sambo.

Route 154 Motell i Älvsered öppnade att besökare hädanefter ska komma till
förra året. Hotellverksamheten består Route 154 för att äta en bit mat och ägna
av tolv rum och en restaurang. I år har ett par timmar åt minigolf och mattUrban Jagestrand, som driver företaget curling.
tillsammans med sambon Namphung
– Det handlar ju om att skapa en
Krongthong, genomfört stora satsning- upplevelse för gästerna.
ar på en avdelning med spel och aktiTidigare har det varit varuhus i lokalen, men en sådan satsning har inte
viteter.
Basservice
BAKNING - KONFERENS - BED & BREAKFAST - KAFFESTUGA
– Det började med att jag kom över varit aktuell sedan Jagestrand tog över.
en gammal minigolfbana. Banan låg i
– Att ha ett medelprisvaruhus tolv
Slottskogen i Göteborg tidigare.
från Gekås är inte den bästa
Gäller Det
bilar 5är
år ochminuter
äldre.
Kaffestugan håller öppet:
en fin 18-hålsbana som har använts som affärsidén. Så vi har fått satsa på något
– Ekomuseets dag 5/8 kl. 12-17
byte av tätning
annat, något som de inte har.
tävlingsbana förr. Det är lite retrostuk
på i oljeplugg
samt kontrollpunkter.
– Surströmmingspremiären 19/8 kl. 14-17
banan och den passade perfekt in
i
den
Men närheten till Gekås är givetvis
Erbjudandet gäller
– Julöppet 16/12 kl. 14-17
miljön som vi har här, säger Jagestrand.
källan till liv för verksamheten.
tom den 19 april.
– 99 procent av gästerna är här för
Öppet året runt för
Därefter fyllde Jagestrand på med två att besöka Gekås.
bokade grupper.
mattcurlingbanor, darttavlor och ett airhockey-spel.
Jagestrand märker redan av att in0325-310 46 • 0703-30 10 46
Det finns fortfarande en hel del out- tresset inför sommaren är stort. Både
info@ulvanstorp.se
nyttjad golvyta i lokalen och planen är nya och gamla gäster hör av sig och
www.ulvanstorp.se
att utöka aktivitetsavdelningen ytterli- bokar. Nu finns planer på att utöka hogare.bilverkstad nära dig!
tellverksamheten ytterligare.
En riktigt bra
• 3 års garanti på reservdelar
levererade
av Mekonomen
– Jag har
lite planer
men vi får se vad – Fastigheten är stor och vi kan absolut
• Konkurrenskraftiga
bygga fler rum.
detpriser
blir. Vi får ta några saker i taget.

Välkommen till Ulvanstorp

1.495:-

Ulvanstorp
tunnbröd

Tanken
är att den nya avdelningen
• Avancerad felsökning
av elektronik
locka
• Fabriksgarantinska
fortsätter
att fler
gälla hotellgäster, men också
• Delbetala på 4 månader utan ränta och avgifter.*

* Gäller för inköp över 1.200 kr.

VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR

SIMON LEPPÄMÄKI

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

Ryds BIL
Gård&Älvsered
ARNAGÅRDS
PLÅT
REPARATION
0320-314 00

Ryds gård i Älvsered • 0320-314 00

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

0325-314 00

Erbjudandet gäller
tom den 19 april.

VI REPARERAR OCH SERVAR ALLA BILAR

VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR

En riktigt bra bilverkstad nära dig!

• 3 års garanti på reservdelar levererade av Mekonomen
• Konkurrenskraftiga priser
• Alla kostnader specificerade på kvittot
• Arbete utförs alltid av kvalificerad mekaniker
• Avancerad felsökning av elektronik
•Fabriksgarantin fortsätter att gälla
En
bra bilverkstad nära dig!
•Delbetala på 4 månader utan
att riktigt
ränta och avgifter.*
• 3 års garanti på reservdelar levererade av Mekonomen
• Konkurrenskraftiga
priser
VI BJUDER PÅ MEKOASSIST
MOBILITETSFÖRSÄKRING
I 1 ÅR VID SERVICE AV BILEN HOS OSS!
Gäller för fordon upp till 3,5 ton, max 10 år gammal bil och/eller max 15.000 mil, värde 750 kr.

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

*Gäller för inköp över 1.200 kr.

AV GAMLA BILAR
& CLASSIC CARS

Basservice

* Gäller för inköp över 1.200 kr.

Ryds Gård Älvsered •

Route 154-ägarna har också satsat på
mattcurling. ”Det passar även yngre”,
säger Urban Jagestrand.
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Har servat bygden i 25 år
MJÖBÄCKMonicanders i Mjöbäck

firade i våras sitt 25-årsjubileum.
Mycket har hänt i butiken sedan år
1993, då Jan-Anders och Monica
Fransson tog över den dåvarande
handelsföreningen i byn.
Numer har sonen Göran tagit över som
handlare, men Jan-Anders finns kvar
som delägare, och har sett en stor utveckling under de 25 år som gått sedan
övertagandet.
Det finns mycket att se i hembygdsgården Tokabo , bland annat
samlingar från tre generationer träsnidare.

FOTO: KATARINA JOHANSSON

SOMMARCAFÉ I TOKABO
MJÖBÄCK I hembygds-

gården Tokabo arrangeras sommarcafé alla onsdagskvällar i juli månad.
Det är Mjöbäcks Hembygd
sförening som står bakom
caféerna i den idylliska hembygdsgården, som ligger
strax utanför Mjöbäcks samhälle. Under cafékvällarna
kommer det förutom kaffe
servering även att finnas olika lotterier, det bjuds också
på utställningar med lokala
konstnärer och hantverkare
samt visning av gårdens intressanta samlingar.

Den ena samlingenkom-

mer från riksdagsmannen C.
Edor Andersson, Knapasjö,
och består av gamla husgeråd och möbler från 1800-talet.
Den andra samlingen,

Björkhagasamlingen, består av verktyg och svarv
från tre generationer träsnidare i Mjöbäck, Johannes
Andersson, Ölsbo, hans
son Johannes Johansson,
Tokabo, och sonsonen Karl
Johansson, Björkhaga.
KATARINA JOHANSSON

Utställare
 nsdag 4 juli
O
Kristina Johansson visar
b roderier
Onsdag 11 juli
Birgit Sjöberg från Fristad
visar textil och cement
Onsdag 18 juli
Karl-Erik Karlsson visar lite
av varje från en verkstad
Onsdag 25 juli
Bertil Karlsson visar 
målade tavlor

I butiken fannsdå både foder och

järnvaror, så som det brukade vara fallet
i de lokala handelsföreningarna.
– Vi hade foder till både kon, hästen
och hönsen, och halva källaren var full
med skruvar, bultar och muttrar, säger
Jan-Anders.
Men efterfrågan på sådana varor hade
minskat, och de nya handlarna avvecklade snart den delen. Istället satsade de
på dagligvaror.
– Vi började med att bygga om och
bygga ut.
Första utbyggnaden gjordes år 1994,
då med 33 kvadratmeter. Nästa utbyggnad gjordes år 2000, då med 100 kvadrat.
– Då tyckte vi att det blev stort och bra.

Men i längdenräckte inte utrymmet,

utan 2016 var det dags för en ny utbyggnad igen, med ytterligare 125 kvadrat.
Då satsade man även på helt ny inredning i butiken. Omsättningen har vuxit
i samma takt, från sex miljoner i början
till dryga 20 nu.
Delvis beror det på att företagen på
orten går bra, de har mycket inpendling och många passar på att handla när
de åker från jobbet. Men man har också
många trogna kunder bland de boen-

First Choice

Jan-Anders Fransson och Göran Fransson har många trogna kunder i butiken, något som
glädjer dem båda. – I Mjöbäck och Överlida har vi en köptrohet på 80 procent, berättar de.

FOTO: KATARINA JOHANSSON
de i området. Butiken har en köptrohet
på 80 procent i Mjöbäck och Överlida,
och även från omkringliggande byar
är det många som åker till Mjöbäck för
att handla.

förfrågningar från ATG och Svenska Spel
om att ta över, och tackade ja. Den satsningen gjordes inte så mycket för att öka
omsättningen, utan främst för att behålla servicen i bygden.

Senaste tillskottet i b
 utiken är en

Blir det fler satsningar framöver, eller
är ni nöjda nu?
– Efter ombyggnaden för 15 år sedan
kände vi att det räckte – men det gjorde
det ju inte. Så vi får se!

spelhörna. Att Monicanders inte haft
spel tidigare beror på att man inte velat konkurrera med Centrumboden i
grannbyn Överlida. Men när den butiken förra året lades ner fick Monicanders

KATARINA JOHANSSON

Nyckelfärdigt 2.099.000 kr

1.0

Nyckelfärdigt 2.199.000 kr

1.5

Nyckelfärdigt 2.199.000 kr

2.0

Smart, tryggt och smidigt!

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

www.mjobacks.se

Pris gäller t.o.m. 2017-08-31
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Inne i ladugården bor drygt 100 djur vintertid. Det är kor,
kalvar och ungdjur som bor tillsammans. 
FOTO: PRIVAT

Ladugården på Lindsbo gård är 1200 kvadratmeter stor.  FOTO: KATARINA JOHANSSON

Tobias och Johanna Andreasson driver nötköttsföretaget Lindsbo gård och Snärsbo hästtjänst. – Vi är företagare och vi lägger vår tid som insats, säger Tobias Andreasson och berättar att paret också
har andra jobb vid sidan av egna företagen.
FOTO/ARKIV: KATARINA JOHANSSON

Moderniserat lantbruk underlättar

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

Mjöbäcksbaren
Du & Jag
Mitt i Mjöbäck
tel. 0325-344 44
LUNCH, LAGAD MÉ
KÄRLEK
VARD. 11–15

Pizza

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

Reparation
av bilar.

MJÖBÄCKJohanna och Tobias Andreasson
har nyligen byggt en modern ladugård på
ägorna. Nu samlas djuren på ett ställe vintertid. Förra året blev paret årets nötköttsföretagare i Sjuhärad.
Det var strax före nyår som
den nybyggda ladugården
stod klar.
 – Vi hade invigning för
nära, kära och grannar vid
nyårshelgen, säger Tobias
Andreasson.
 Ladugården är byggd för
att företaget var i behov av
en modernare byggnad. Men
också för att alla djur nu är
samlade på ett ställe vinter
tid, istället för på flera olika
som tidigare.

 Ladugården ligger på Li

nds b
 o gård, en kilometer
från Snärsbo där Tobias och
Johanna Andreasson som
driver Lindsbo gård och
Snärsbo hästtjänst bor.

Det är en modern byggnad,
något som paret var i behov
av då ladugården är byggd en
bit ifrån deras bostadshus.
 – Det har inte så stor bety
delse att den inte ligger exakt
där vi bor, den är utformad så

att det fungerar ändå, säger lättare att planera sin dag.
Tobias Andreasson.

 Ladugården har ett auto Eftersom paret är lant
matiskt utgödslingssystem bruksföretagare bredvid an
och det finns tre kameror dra jobb krävs en bra plane
monterade in
ring.
omhus som vi
 – Det ska vara
sar bilder i pa
hållbart att ha
rets mobiler.
det här som ett
 – Det räck
ben att
Man kan inte extra
er med tillsyn i
stå på. Man kan
ladugården två
inte vara helt
vara helt
livegen av nå
gånger om dyg
livegen.
net för att se så
got som kräver
TOBIAS ANDREASSON
djuren mår bra
ständig tillsyn,
och det är inte
säger Tobias
så noga exakt
Andreasson.
vilken tid det blir. Eftersom  Att ha djur är ett bra sätt
djuren utfodras automatiskt att använda markerna runt
behöver man inte åka förbi omkring.
varje dag för att ge djuren  – Vi har mest hagar och
mat. Det leder till att det blir ängar här så vi måste ha be

Förra åretutsågs gården

till årets nötköttsföretag i
Sjuhärad.
 – Det är en ära och en
sporre till andra producen
ter. Ett bra sätt att se vad
andra gör och vilka förut
sättningar som finns, säger
Tobias.
 Nästa steg för paret är
att anordna aktivitetsdagar
och visa upp hur en lant
gård fungerar och hur dju
ren lever.
 – Vi vill självklart visa upp
det här som vi är så stolta
över.
YLVA HIDENG

Furulids snickeri & åkeri AB
Med känsla för kvalité

Petterssons Bil AB
0325-340 19
0325-340 10

www.claessonengineering.com

Sommarkafé
Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck

TRIVSELBYGDEN
EN BRA BIT AV
VÄSTERGÖTLAND

tesdjur. Det är ett sätt för oss
att äta gräset.

Onsdag 4, 11, 18 och 25 juli kl. 18-20

0325-186 80

•

furulids-snickeri@telia.com

•

www.furulids-snickeri.se

Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.
Välkommen! • Mjöbäcks hembygdsförening
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Mjöbäcks Sparbank satsar på personlig service
TRIVSELBYGDEN Mjöbäcks

Sparbank är Sveriges
sjätte minsta fristående
sparbank. Men att det
är en liten bank märks
inte när man kommer
in på bankens kontor i
Överlida.

finns på en stor bank måste också finnas på en liten
bank. För att bedriva en
bank enligt dagens regelverk och samtidigt bibehålla tillgängligheten behöver
vi vara så många.

Den ökadedigitaliseringen till trots är det fortfaran– Nyligen var det en per- de viktigt för många kunder
son som kom in här och sa: med det personliga mötet.
– Vi motsät”Oj, vad många
ter oss inte dini är”, berättar
gitaliseringTomas Andrén,
en. Genom ett
vd på Mjöbäcks
samarbetsavtal
Sparbank.
med Swedbank
Till skillnad
kan vi möta detfrån vad som
ta. Men vi satsker på många
sar på att uppandra
håll
rätthålla båda
har Mjöbäcks
delarna, det diSparbank utögitala och det
kat sin persoCAMILLA PERSSON
personliga.
nalstyrka de
Man får se hur
senaste åren.
det utvecklas
Nu arbetar tolv
över tid, men
personer
på
de senaste åren
banken.
– Vi går mot strömmen har vi sett att det är ett vinoch satsar på tillgänglig- nande koncept.
het och hög personlig service, säger Camilla Persson, Hög personaltäthet innekundtjänstansvarig på ban- bär ju stora kostnader, hur
har banken råd med det?
ken.
– Vi har råd tack vare vår
Man kanske kan undra
om det verkligen behövs företagsform och den kundså mycket personal på en tillströmning vi ser. Vi är
såpass liten bank. Jo, säger inte börsnoterade, med aktieägare som kräver utdelTomas Andrén.
– Alla funktioner som ning. Istället kan överskottet

Vi går
mot
strömmen

D

Hela personalstyrkan på Mjöbäcks Sparbank. Stående fr.v. Johanna Andreassson, Sandra Bengtsson, Anders Hjort, Roger Johansson,
Camilla Persson, Lotta Andersson, Lena Karlsson, Anna-Karin Lindgårde Ivarsson och Anders Trulsson. Sittande fr.v. Tomas Andrén,
Hanna Karlsson och Tobias Ljung.
FOTO: VELINS FOTO
investeras i verksamheten.
Några tjänster avstår
Mjöbäcks Sparbank från,
exempelvis företagstjänster vid handel med utlandet.
– Det är inget som våra
kunder har behov av. Vi har

också begränsat vissa tjänster för företag, utan inriktar
oss främst på privatpersoner. Vi satsar också mycket
på bankfrågor inom skogsbruk, på grund av att de behoven finns här. En tredjedel

av personalstyrkan är specialiserad inom skogsfrågor.
Hur ser det ut framöver,
kommer ni att expandera
ytterligare?
– Just nu känns det som vi

är lagom många, men ingen skulle bli gladare än jag
om behovet uppstår!

KATARINA JOHANSSON
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Byar som möts i gemensam tidning
ÖVERLIDA/MJÖBÄCK Mjöbäcks

och Överlidas gemensamma
tidning firar i år 20-årsjubileum. I samband med jubileet bytte man namn från ÖMT,
”Överlida Mjöbäck tillsammans” till MÖT.
Redaktionen utgörs av två
Mjöbäcksbor, Marie Mårtensson
och Jeanette Kristensson, och två
Överlidabor, Eva Berndtsson och
Elske Teppema. Tack vare dessa
fyra och en hel del andra skribenter i byarna får alla hushåll i de
båda byarna fyra gånger om året
en tidning fullmatad med allt från
lokala nyheter och allmänna betraktelser.
– Vi får sortera lite bland det
som kommer in så det blir en bra
blandning i tidningen, säger Elske
Teppema.

Tidningen startades 1998,

då som ”Överlida tillsammans”. Initiativtagare var Gösta
Johansson, som då drev Överlida
Tryckeri, där tidningen också
trycktes så länge tryckeriet fanns
kvar. Eva Berndtsson var också aktiv i arbetet med tidningen redan
från start.
Under många år var det
Överlidabon Manfred Eberhardt
som höll i det redaktionella arbetet. Manfred kvarstår även efter sin avgång som flitig skribent
i tidningen.
År 2007 kom Mjöbäck med,
och tidningen bytte namn till
”Överlida Mjöbäck tillsammans”,

ÖMT. I Mjöbäck hade man tidigare haft tidningen ”Minfo”, som
dock vid det laget var nedlagd sedan några år.
Marie Mårtensson, som var
med redan på tiden Minfo kom
ut, minns hur de gjorde tidningen i början.
– Vi stod och vevade fram kopior i Västkuststugans källare, berättar hon.

Numer trycks tidningen på DS

Tryck, och sedan ett tag tillbaka är
omslaget i färg, med vackra foton
från de båda orterna.
Tidningen brukar, tack vare
välvilliga annonsörer, ge ett litet
överskott som går till byalagen på
orterna. Nu ställer byalagen i gengäld upp och sponsrar så att tidningen trycks helt i färg under jubileumsåret.
– Vi har länge haft önskemål
från annonsörerna om färgtryck
men det är mycket dyrare, så vi får
se om vi har möjlighet att fortsätta med det sedan.

Eva Berndtsson, Elske Teppema, Marie Mårtensson och Jeanette Kristensson utgör redaktionen för tidningen MÖT. FOTO:
JOANNA BERNDTSSON

MÖT

Och så var det det där med nam-

net. ÖMT bytte i samband med jubileet namn till MÖT. Det tidigare
namnet uttalades Ö-M-T, medan
det nu kommer att bli ”möt”, som
i att mötas. Ett namn redaktionen
tycker passar bra.
– Vi upplever att byarna har
kommit mycket närmare varann
– och där har nog tidningen bidragit. Nu vet vi mycket mer om
varandras byar.
KATARINA JOHANSSON

T. v. ”Överlida tillsammans” och ”Minfo Mjöbäcksinformation”, från tiden när orterna hade
varsin byatidning . T.h. tidiga upplagor av ÖMT.
Vårnumret var det första med det nya namnet
”MÖT”. Sommarnumret utkommer den 15 juni,
och finns att hämta på Monicanders i Mjöbäck
för den som vill läsa mer om vad som händer i de
båda byarna.

AH#022 THOMAS SANDELL
FOTOGRAF: ÅKE E:SON LINDMAN

Redaktion: Eva Berndtsson,
Jeanette Kristensson, Marie
Mårtensson och Elske Teppema.
Grafisk form: Jan Cocked.
Tryck: DS Tryck.
Upplaga: 650 exemplar.
Antal sidor: 24-32.
Utgivning: Tidningen utkommer
fyra gånger per år, 15 mars, 15 juni
15 september och 15 december.
Distribution: Tidningen delas
ut till alla hushåll i Mjöbäck och
Överlida.Tidningen finns också att
hämta på Monicanders i Mjöbäck,
och det finns även möjlighet till
prenumeration om man bor utanför
dessa orter.
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Överlida FVO
Föreningen: Bildades år
1986. Syftet är att tillvarata fiskrättsinnehavarnas intressen, bedriva fiskvård och att göra vattnen tillgängliga för allmänheten.
Styrelse: Bengt Jacobsson,
ordförande, Martin Lindqvist,
sekreterare, Thomas Lindqvist, kassör. Ledamöter:
Alf Andersson, Magnus
Kärrander, Magnus Wahlgren,
Adam Everås och

Joel Bengtsson.
Sjöar: Bredasjön (Öxabäck)
Mjöasjön (Överlida/
Öxabäck), Lilla Hallången
(Överlida/Holsljunga),
Stora Hallången (Överlida/
Mjöbäck), Stora Djupasjön
(Östra Frölunda).
Fiskekort: Finns att köpa på
Överlida Camping, Susanns
Blommor i Överlida, samt på
Monicanders i Mjöbäck.

Det är många som åker med
sina trailers till olika sjöar
JOEL BENGTSSON

Joel Bengtsson och Adam Everås från Överlida FVO står bakom ramperna som byggts i tre av föreningens sjöar. Rampen i Stora Hallången,
som är den mest avancerade, finns vid idrottsplatsen Hallevi i Mjöbäck. I Stora Hallången har man även lagt ut risvasar under den
gångna vintern. – Det är främst för att de små fiskarna ska få skydd. De stora samlas där också, så det gynnar fisket. Alla risvasar är
utmärkta med bojar, så man ska kunna se var det är bra att fiska.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

Vid Mjöasjön i Överlida har man dikat ut den sanka vägen ner till
sjön och grusat upp den, samt anlagt en parkering. – Markägaren,
Roger Gyllensten, släppte till lite mark till oss, det är tack vare det
vi kunnat göra parkeringen.

ÖVERLIDA/MJÖBÄCK Överlida Fiskevårdsområde har de senaste åren byggt ramper
till tre av sina sjöar. – Friluftslivet ökar,
och fiske är bland det som är mest efterfrågat. Vi tycker det är viktigt att tillgodose både turisternas och ortsbornas behov,
säger Joel Bengtsson och Adam Everås från
Överlida FVO.

Gösen har man tidigare
försökt plantera ut i sjöarna,
men resultatet har inte blivit som önskat. De gösar man
släppt i har växt till sig, men
några nya individer har man
inte kunnat se.
– Nu har vi slutat med utplantering och satsar på tillgänglighet istället, säger
Adam.
Och tillgänglighetsarbetet
har gett resultat, sedan rampen byggdes har man kunnat
se alltfler båtar i sjön.
– Det är många som åker
runt med sina trailers till olika sjöar, säger Joel.

Ramper ska underlätta för fisket
Vi möts vid Stora Hallången,
den största av föreningens fem sjöar. Sjön ligger
delvis i Överlida och delvis i Mjöbäck, och det är på
Mjöbäckssidan Överlida FVO
byggt den nya rampen, precis
intill väg 154 vid idrottsplatsen Hallevi.
Denna ramp är den mest
påkostade av de tre nya ram-

per föreningen byggt de senaste åren. Vägen ner till
sjön har asfalterats, och
som nerfart har man använt
ett väggelement i betong,
som skänkts av företaget
Mjöbäcksvillan. Det här är
ju Trivselbygden, här ställer
man upp för varandra.
– Vi har också fått hjälp
av Kvarnerlinds Gräv, som

sponsrat oss med arbetet, berättar Adam Everås och Joel
Bengtsson, som hållit i arbetet med ramperna.
Hur kommer det sig att ni
engagerar er i det här arbetet?
– Fisket har alltid varit ett
intresse. Och det är här man
har fiskat, det är hemmavattnet, säger Joel och blickar ut
över Stora Hallången.

Det krångligaste har inte

varit själva arbetet, utan ansökningarna om tillstånd,
berättar de.
– Vi har Högvadsån här, där
det finns flodpärlmussla och
bäcköring, så det finns vissa
restriktioner.
Föreningen har bekostat

ramperna med hjälp av inkomsterna från fiskekortsförsäljning. Kommunens avgifter för tillstånden var en
stor del av kostnaden, lite väl
stor tycker föreningen.
– Kommunen kunde kanske vara lite snällare mot oss
i framtiden, vi gör ju det här
ideellt för bygden och för turismen.

Att Stora Hallången fått

den mest påkostade rampen
beror på att det är den mest
besökta sjön. Dels för att den
ligger lättillgängligt till, och
dels för att fisket har mycket
att erbjuda.
– Här finns många arter,
både gädda, abborre, mört,
lake, ål och sik. De finns även
enstaka individer av gös.

Söderbergs åkeri
Mjöbäck
Utför alla slags grävarbeten.

Försäljning och transport av grus, makadam och matjord.
0325-340 07 · 0708-34 16 31

Förutom i Stora Hallången

har man också byggt nya
ramper i Lilla Hallången och
Mjöasjön, där man gjort lite

enklare varianter. Näst på tur
står troligen Djupasjön.
– Bredasjön är lite mer svårtillgänglig, där får markägarna komma med eget intresse
om vi ska bygga, säger Adam.
En önskan Överlida FVO
har för framtiden är att även
få in sjöarna i Mjöbäck i fiskevårdsområdet.
– Det är samma vattensystem i mångt och mycket, så vi
ser gärna ett samarbete, säger
Joel och Adam.
– Man försökte med det för
32 år sedan, men då var det
mer ”ni och vi”, så det blev
aldrig något. Nu har banden mellan byarna ökat, så
vi hoppas på att kunna försöka på nytt igen.
KATARINA JOHANSSON

Mjöbäcks

BLOMMOR

PLANTOR • BLOMMOR • KRUKOR M.M.
Ni hittar oss i Mjöbäcksgården, bredvid ICA.

Krister • 070-379 48 37
Christoffer • 070-380 48 37
Max • 076-187 49 11

Öppet: Mån-fre 10-18
Lör 10-15 • Sön 10-15 (tillsvidare) • 0739-18 21 45

ALLT INOM
BRANSCHEN!

Vackra tak
som håller för
nordiskt klimat.
www.steriks.se

Är du sugen på en fika i lugn
och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!
Ekologiska och närproducerade
ingredienser i vårt hembakade sortiment.

Hjärtligt välkomna!

hälsar mor och dotter – Carina och Lisa

Överlida Byggtjänst
070-860 34 80

Mjöbäcks
Mjöbäcks
Mjöbäcks

Bokförings&
BokföringsBokförings& Revisionsbyrå
& Revisionsbyrå
Revisionsbyrå
AB AB
AB

Café Tostatorpet • Lindsbo 2, Mjöbäck • 070-675 70 70
Öppet maj-sept • Tors 11-18 • Fre 11-18 • Sön 11-18
Instagram: cafe_tostatorpet Facebook: Cafe tostatorpet

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70
512 65 Mjöbäck
512 65
• Tel.
Mjöbäck
0325-341
• Tel.70
0325-341 70
Verksam i bygden sedan 1979
Verksam i bygden
Verksam
sedani 1979
bygden sedan 1979
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ÖVERLIDA Överlida camping och stugby, står det på den rödmålade portalen a
 lldeles invid väg
154. Och det är i stort sett vad som syns av anläggningen, men på andra s idan uppförsbacken
breder en imponerande campingplats ut sig.

Platschef Pelle Andersson och Fatima Andersson, som tillsammans med maken Knut äger campingen, vid äventyrs- De rymliga stugorna med självhushåll
är nya.
minigolfen. I bakgrunden syns serveringsbyggnaden.
FOTO: VIAVINGA

Överlida camping utökar
H
ä r finns stugor för självhushåll, enklare stugor
och platser för husvagnar, husbilar och tält.
Och nu alltså också ett alldeles
nytt servicehus.
– Det gamla försvann när de senaste stugorna byggdes, förklarar
Pelle Andersson som är platschef.
Med sig har han Fatima
Andersson, som tillsammans med
maken Knut, äger campingen sedan 2012.
Campingen grundades 1985 av
Alf Andersson, pappa till Pelle.
Många Andersson?
– Ja, men familjerna är inte släkt
med varandra, skrattar Pelle, som
levt med campingen ända sedan
pappas tid.

BRÅDSKA INFÖR SÄSONGEN
När det här reportaget görs, syns ett
myller av elinstallatörer, vvs-arbetare, datainstallatörer och anläggningsarbetare överallt. Den sena våren har förstås ställt till en del med
säsongens förberedelser och snart
är det Kristi himmelsfärdsdag. En
riktig storhelg.
– Ja, den är numera nästan större
än midsommar, säger Pelle.
Och då vill det ju till att servicehuset är i fullt bruk med toaletter,
dusch, kök, disk och tvättstuga.
– Det är svårt att säga hur många
gäster som kan väntas, men på
sommaren har vi runt 500 gäster
om dan.
Vad är det då som gör Överlida
så populärt? Både Pelle och Fatima

Hjortronstigen 10
Överlida
070-587 49 99

Det mesta inom byggnation!

skrattar och svarar samtidigt:
– Ullared!
Den stora shoppingmagneten
ligger bara cirka tre mil bort.
– Många som åker dit, tycker det
är skönt att komma en bit bort på
kvällen. Även många av våra gästande tyskar, norrmän, danskar och
holländare tar sig en tur dit.
MÅNGA AKTIVITETER
Men självklart är Ullared bara en
del av sanningen. Här på campingen finns massor att göra för
alla åldrar. Båtar, kanoter, kajaker,
boulebana, trampbilar för barnen,
äventyrs-minigolf, lekplats, bastu
och dansbana.
– Och sandstranden, som blivit bra mycket större i år, sä-

ger Fatima när vi passerar längs
p
 romenadstigen.
– Vi har bästa vattnet i bygden, flikar Pelle in, men lägger till att sjön
är djup.
SATSAR PÅ SOLCELLER
På servicehuset har man också investerat i en solcellsanläggning på
hela taket.
– Vår verksamhet drar ju mest el
på sommaren när solcellerna ger
som mest, så vi tror att det är en lyckad lösning för oss.
Pelle berättar att det också blir allt
vanligare att även husbilar har solceller och därför finns det numera
även ställplatser utan eluttag.
Över huvud taget tycker både
Pelle och Fatima att intresset ökar

Vi har mycket
inom räckhåll
PELLE ANDERSSON

för camping. Trots att det just nu är
högkonjunktur.
– Den stora ökningen hade vi under krisen runt 2008. Campingen är
ett billigare semesteralternativ och
då var vi vinnare.
En ökning som alltså fortsatt. Och
kanske är det så att många som upptäckte campingen då och blev goda
ambassadörer för campingen som
semesterform.
Mera som talar till Överlidas fördel är läget, tror Pelle.
– Förutom Ullared, så har vi väldigt mycket inom räckhåll. Kusten i
Falkenberg, Göteborg med Liseberg
och Borås med djurparken, allt nås
på en dagsutflykt och sedan kommer man tillbaka till lugnet här.
ANN-LOUISE KJELLNER

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

na
Besök vår ﬁ

BANA!
F
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ÄVENT

Vi utför det
mesta inom
entreprenadjobb

NGEN!

TACK FÖR DENNA SÄSO

ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

info@overlidagrus.com

Vi h a r ä v e n b a s t u
på campingen!
100 platser för husvagn • 11 enklare stugor
24 stugor med självhushåll, dusch/toalett
Båtar för uthyrning • Äventyrsgolf
Servicebutik med cafeteria

0325-324 39 • www.overlidacamping.se

MAJ
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STOR
SÄSONGSAVSLUTNING

- FÖLJ OSS ONLINE FÖR KOMMANDE EVENT kullabergclub

#kullabergclub

www.kullaberg.club
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TEMAUTSTÄLLNING
GAMLA KAKBURKAR
& ROLIGA FLASKOR

ÖVERLIDA HAR FÅTT
EN MACK IGEN
ÖVERLIDANu har Överlida
fått en ny mack, efter att den
förra lades ner härom året. Det
är Peter Löfström, Överlida
Grus & Transport, som till
sammans med Överlidabon
Tobias Frisell arbetat för att
få tillbaka en mack till orten.
Utrymme fanns, då företaget
nyligen köpt mark i anslut
ning till sina lokaler.
De båda ordnade ett sam
arbete med ett energiföretag
som specialiserat sig på att
starta tankstationer på min
dre orter. Företaget arrende

rar marken
av Överlida
Grus & Trans
port, som ock
så är skötselman
för stationen.
I höstas invigdes macken,
med långa bilköer på pre
miären. Initiativtagarnaär
glada att macken kommit
igång.
– Det passade bra i tiden
när vi hade den här tomten,
och det är bra att vi fått till
baka en mack till byn, säger
Peter Löfström.

Vi har flyttat in till centrum!

Blommor & Presenter

MUSÉET - Öppet
ppet söndagar
10 juni - 19 aug kl. 14-17
Söndag 24/6 stängt

Öppet: mån 15-17.30 • tis-fre 10 - 17.30 • lör 10 - 13 • sön stängt
0325-321 00 • www.susannsblommor.se • Ternoffs väg 2, Överlida

Annan tid ring 0325-324 48
för bokning.

Vi finns på facebook och instagram.

KAMINER & SMIDE

Grillfest med allsång
24 augusti kl. 18.00

ADRESS: Skenevägen 4, 512 60 Överlida

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening • 0325-324 48

NYA LOKALER FÖR BLOMBUTIK
ÖVERLIDASusanns blommor
firade i våras sitt femårsjubi
leum. Lagom till firandet flyt
tade butiken till nya lokaler
i centrala Överlida. Butiken,
som tidigare låg mer i skym
undan i utkanten av sam
hället, tog då över tidigare
Centrumbodens lokaler.
 Ett mycket bättre läge, sä
ger Susann Lindqvist som dri
ver butiken.
– Här kan man smita in när
man går förbi, tidigare fick

Överlidaljus
Ljus med handmålade
motiv och ljus på
beställning!
Stort sortiment av
SÄSONGS- och
LANDSKAPSLJUS,
och mycket annat!

man planera att åka ut till
butiken.
 Lokalerna renoverades in
för flytten, och Susann tyck
er hon fått bra med utrymme.
Hon har satsat på ett större ut
bud av snittblommor, samt
utökat presentavdelningen i
butiken, med fler och även en
del lite dyrare prydnadssaker.
– Det finns inte så myck
et sådant häromkring, så jag
tror det kan gå bra.

TELEFON: 0346-31011, 0739-839355, www.karles.se

Världens största
kabelprojekt

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Butiken med
egen tillverkning!

Varmt välkommen!

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

DF6
18 st kabelmatare.
Skjuter kabeln med dubbla
matarband i V-form.

TL 3022
Hydrauldriven vinsch med dubbla nockhjul.
6 st levererade av SAB Elteknik

Ladda upp
i Överlida inför sommaren!
GRATIS sommarladdning hela juli.
Välkommen.

SydVästlänken omfattar 760 kilometer kabel.
Länken minskar Sveriges sårbarhet i
elförsörjningen och nu är projektet avslutat
enligt tidsplan. SAB Elteknik har utbildat i
Push Pull-tekniken och övervakat kabelförläggningen. Vi har också levererat kabel
matare, vinschar och andra smarta produkter
som gjort jobbet enklare.

www.sabp.se
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Driver Kullaberg för bygdens skull
ÖVERLIDAFyra Överlidabor har tagit över
driften av Kullaberg, och lyckats få bra snurr
på verksamheten. Anledningen till att de
tagit över är inte att det ska i nbringa inkomster, utan att det anrika nöjesplatset
ska leva kvar.
– Vi har ett hjärta för Kulla
berg, och ett hjärta för byg
den. Det här har varit en
dröm för oss, och när frågan
kom om vi ville ta över fanns
det inget annat alternativ
än att tacka ja, säger Boban
Karlsson, som tillsammans
med kompanjonerna Tobias
Frisell, Martin Larsson och
Alex Tidesjö utgör gruppen
som sedan i september dri
ver Kullaberg.
När Trivsel
bygdens Tid
ning besöker Kullaberg är
det städning som står på pro
grammet. Och med 1 850 kva
dratmeter att dammsuga för
står man att bara skötseln av
lokalerna tar sin lilla tid.
– Det är bra att vi bor i när
heten, då kan man bara sticka
upp en timme och dammsu
ga ett golv eller fylla en kyl. Vi
lägger ner mycket tid men vi
har roligt under tiden.

Sedan i septemberhar

gruppen ordnat ett antal
uppskattade evenemang.
Och besökarna har ström
mat till i större utsträckning
än de väntat. Vid gruppen 2
Blyga läppars spelning i janu

ari blev det fullsatt, och man
fick säga nej i dörren. Även
Teddybears och LBSB locka
de många besökare. Men det
är inte för inkomsternas skull
de fyra tagit över, säger Alex
Tidesjö.
– Vår ambition när vi fick
erbjudandet var inte att tjäna
pengar på det, och så är det
fortfarande. Tanken
är inte att det ska bli
ett nytt heltidsjobb,
utan det här är en
väldigt stor lekstu
ga för oss. Men tack
Det här är en
vare att det gått bra
väldigt stor
har vi kunnat in
vestera i prestige
lekstuga för oss
fyllda akter, som
ALEX TIDESJÖ
Tre fjädedelar av arrangörsgruppen fångade på bild vid den karakteristiska Kullabergsskylten. Fr. v. Boban
Teddybears.
Karlsson, Alex Tidesjö och Martin Larsson. Saknas på bilden gör Tobias Frisell.
FOTO: KATARINA JOHANSSON
Vilka artister de
ska ta in bestämmer
de fyra i samråd, de
let på kartan, säger Martin med Kullaberg, och har ock snabbt, när de inte hade nå när gruppen Smokie väl på
är olika generationer, vilket Larsson.
så jobbat där under olika pe got annat inbokat. Då ring plats vägrade att spela ”in
borgar för att det blir en bra
rioder.
de GT och sa att det var olag this shithole”, något som
blandning. Det har gått bra Förutom de stora artist
ligt att marknadsföra falska dock löste sig till sist. Och om
att få de stora grupperna att besöken anordnar de även Några minnen som ni vill
band. ”Ace of Base är ju i några år kommer nog Alex,
komma till Kullaberg, och drogfria högstadiediscon.
dela med er av?
USA nu”. ”Kom på lördag”, sa Boban, Martin och Tobias att
med några lyckade spelning
– Vi tycker det är synd att
– Ace of Base var en rolig Janne. De kom – och då stod ha många historier att be
ar i ryggen är det ännu lättare det anordnas så lite för dem grej. Tack vare en gentjänst Ace of Base på scenen.
rätta om sina egna arrange
att motivera artisterna att åka som går i sjuan, åttan och deras manager var skyldig
mang.
till ”Krogen i skogen”.
Janne, som drev Kullaberg Många historier finns
nian, säger Boban.
– Det gäller att sätta stäl
Alla fyra är de uppväxta då, lyckades han boka in dem från de gångna tiderna, som
KATARINA JOHANSSON

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

Medlem av PLR
www.plr.se

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

Ring om du önskar ytterligare upplysning!

Hallångsvägen 1, Överlida

•

info@overlidael.se

•

0325-321 35/ 070-860 34 31

•

www.overlidael.se

EL | TELE | DATA | SERVICE | FIBERBLÅSNING | FIBERSVETSNING
0049407_0049407 2011-05-19 09.39 Sida 1

FISKA I
ÖVERLIDA

Vi säljer fiskekort i sjöarna Stora Hallången, Lilla
Hallången, Mjöasjön, Bredasjön och Stora Djupasjön.
Sjöarna är rika på gädda, abborre, mört och sik. Vi har
även släppt i gös under en rad av år och hoppas få in
Synvillan AB är ett byggföretag som
fångstrapporter på facebook - sök bara
på
Synvillan
AB är ett byggföretag som utför
utför nybyggnationer, renoveringar
”överlidafiskevårdsförening” i ett ord. Tre av sjönybyggnationer,
renoveringar
och monterar
arna är lättillgängliga även för den som vill
lägga i sin
och
monterar prefabricerade
hus.
egen båt och ta med den hem när fisketuren
är
slut.
prefabricerade Huvudinriktningen
hus. Huvudinriktningen
är
är monteringsVi vill passa på att tacka Kvarnelinds Gräv AB som varit
monteringsfärdiga
hus,hus,
men
vi kan
lika
sponsor till våra fina iläggningsramper för
båtar vid
färdiga
men
vi kan
lika gärna
Hallevi i Stora Hallången, Halla i Lilla Hallången
och
gärna bygga till,
renovera
eller byta
kök.
bygga
till, renovera
eller
byta kök.
vid Ljungåsen i Moasjön. Fiskekort går att köpa hos
Monicanders, Susann´s blommor och påAllt
campingen.
är möjligt!
Allt är möjligt!
Ha en trevlig fiskesommar önskar Överlida FVO

Synvillan Bygg och Villamontage AB | Parallellv. 3, Öxabäck
Magnus Larsson | 0703-44 67 79 | magnus@synvillan.se
Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se
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Tomas Andrén, vd på Mjöbäcks Sparbank, serverade korv
med bröd till gästerna på bankens ”After wood”. – Korv är
bra skogsmat, säger han. 	
FOTO: KATARINA JOHANSSON

Mjöbäcks Sparbank får allt fler ärenden som rör skogsfrågor, och bankens fyra bankrådgivare skog, , Tobias Ljung, Johanna Andreasson,
Anders Trulsson och Sandra Bengtsson, har fullt upp att göra.
FOTO: VELINS FOTO

Rådgivare Anders Trulsson minglade på After wood med
Kurt och Berit Johansson samt Helena och Patrik Tellnor.
– Det är jättebra med sådana här träffar, man träffar folk
man inte sett på länge, säger Kurt Johansson.

FOTO: KATARINA JOHANSSON

Skogen är viktig för banken

TRIVSELBYGDEN Mjöbäcks Sparbank har
många skogsägare som kunder. Det är
en grupp man vill ta vara på. Därför har
banken utökat från två till fyra skogs
rådgivare och bjuder bland annat in till
”After W
 ood-träffar”.
– Att vi utökat kompetensen på skogsområdet beror
på att vi är i en bygd där det
finns många kunder med de
här behoven. Vi har märkt att
det blivit fler och fler ärenden
att hantera, säger Mjöbäcks
Sparbanks vd, Tomas Andrén.
De fyra bankrådgivarna i
skogsfrågor är
Tobias Ljung och Anders
Trulsson, som båda jobbat
länge inom området, samt
Johanna Andreasson och
Sandra Bengtsson, som kommit till de senaste åren.
– Sandra arbetar som företagsrådgivare, och har på ett

naturligt sätt kommit i kontakt med skogsägare, så det
var inte ett så stort steg att gå
in på skogsrådgivning, säger
Tomas Andrén.

Sandra Bengtssonhåller

med.
– Jag började på banken
år 2012, och märkte mer och
mer att jag successivt kom
in på skog och lantbruk. Det
finns även många företagare
som äger skog privat.
Johanna Andreasson har
även hon arbetat på banken
sedan 2012.
– Jag började med skogs-

rådgivning förra året. givning för skogsägare.
Eftersom jag äger skog själv
– Vi får en del kunder som
ligger det området mig gått till sin vanliga bank
och inte fått
varmt om hjärhjälpen där.
tat, säger hon.
– Det är en
Kompetensen
fördel att man
finns också på
banker,
kan se det från
Mestadels är andra
båda håll, både
men inte i samdet kunder
ur kundens synma utsträcksäger
vinkel och som
från vår bygd, ning,
bankman.
Tobias Ljung.
och det är det
De fyra rådgiDock kommer kundervarna går konvi satsar på.
na fortfarande
tinuerligt vidaANDERS TRULSSON
från bankens
reutbildningar
inom området,
närområde.
och delar ofta upp arbetet
– Det händer att det ringer
sinsemellan, då det inte säl- folk även från städerna, men
lan rör sig om komplicerade mestadels är det kunder från
frågor.
vår bygd, och det är det vi satsar på, säger Anders Trulsson.
Tobias Ljung ochAnders
Trulsson, som varit med Det vanligaste ä
rendet
ett tag, har liksom Tomas skogsrådgivarna får hjälpa
Andrén sett en gradvis ök- till med är att någon vill ta ett
ning av behovet av bankråd- lån för att köpa skog, anting-

en vid generationsskifte eller
vid förvärv. Det har på grund
av prisutvecklingen blivit
svårare för förstagångsköpare att kunna köpa skog, så
oftast rör det sig om de som
redan har skog och vill utöka
sitt innehav.
– De små ställena som förstagångsköparna tidigare
kunde köpa har blivit dyra nu
också, säger Anders Trulsson.
Det har lett till att det är
svårt för yngre personer att
ge sig in i branschen.
– Det är hög genomsnittsålder på skogsägare,
den ligger över 65 år nu, säger Tobias Ljung.
Det kommer följaktligen
att bli många generationsskiften framöver. Och generationsskiften, det är en komplicerad fråga.
– Det är väldigt många
komponenter att ta hänsyn
till, både ekonomiska, juri-

diska, lantmäteri- och skattefrågor, säger Tomas Andrén.
Så bankens fyra skogsrådgivare lär ha fullt upp framöver också.

Men det ärinte bara med

de tunga bitarna man stöttar skogsägarna. Det måste ju
vara lite kul också, resonerar
man på banken. Så för två år
sedan började man med arrangemanget ”After Wood”.
After Wood är en After
Work, fast för skogsägare,
med mingel, lite gott att äta
och någon tävling.
Träffarna har varit välbesökta, och tanken är att de
ska vara återkommande.
– Skogsägare har inte så
många arbetskamrater, så
därför har vi skapat ett arrangemang för dem, säger
Tomas Andrén.
KATARINA JOHANSSON

Söndag 9 september
är det val

Hitta din vallokal på
www.svenljunga.se/vallokal

BOFAST

FLYTTA TILL
VI HAR LÄGENHETER I TRIVSELBYGDEN
KONTAKTA OSS PÅ 0345-408 40

www.bofast.se
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Med själ och hjärta i Håska
HÅCKSVIKBästa sättet att få våra gäster att
trivas, är att göra saker vi själva tycker är
roliga och vill ha. Så resonerar eldsjälarna i
Håcksvik, eller ”Håska” som de själva säger.
Och med den utgångspunkten får de saker
att hända - massor!
En del av dessa eldsjälar har
dukat upp kaffe i Siggeberg,
för att berätta om vad sommaren i Håcksvik har att erbjuda sina besökare.
Siggeberg, den imponerande loppisen i gamla livsmedelsbutiken, som inför
årets säsong fått ett nytt kök
och en ny caféavdelning.

Varje lördag och söndag

eftermiddag , samt tidig kväll
på onsdagar, serveras våfflor,
fika och glass och här finns
också försäljning av lokalproducerade varor.
– Men sväng förbi, det kan
mycket väl vara öppet även
på andra tider och vi har telefonjour, säger Ann-Margret
Larsson, som är en av dem
som håller ställningarna under sommaren.
Det är under sommaren som loppisen har regelbundna öppettider, men
det händer saker i Siggeberg
även vid andra tillfällen. Här firas till exempel
påsk med äggpickning och
Valborgsmässoafton med
sång och musik.
– Och metartävlingen vid
Kristi himmelsfärdsdag,
med priser för störst, bäst
och vackrast, lägger Susanne
Elofsson till och menar att fisket i ån inte är att förakta.

Förra året byggdes ett lek-

hus för barnen, som blev väldigt uppskattat precis som
minigolfbanan.
– I år är det dessutom grönt
runt banorna och en hel del
planteringar - om det vi satte
letar sig upp!
Varje lördag i fem veckor under sommarsäsongen,
tänds också grillen vid bygdegården och alla hälsas välkomna.
– Jag kan lätt ta med mig
gitarren, meddelar Susanne
glatt. Något som inte är ovanligt av de övrigas nickanden

att döma.
– Tanken är att det ska finnas någonstans där man
kan träffa andra och umgås,
samtidigt som vi vill att bygdegården ska användas och
leva, säger Ann-Margret.
Så tystnar hon, lägger pannan i veck för ett ögonblick.
– De som har jourvecka på
Siggeberg måste ju ändå vara
hemma, då skulle vi väl kunna erbjuda sopplunch i bygdegården. Köket här i loppisen är ju inte för matlagning,
men bygdegården har ett
stort kök. Eller vad säger ni?

Jo, det nickas runt bordet.
Idéerna har lätt för att få fart i
det här sällskapet men, menar Susanne, det gäller också
att lägga band på sig.
– Vi kan inte starta nytt hela
tiden, utan måste bygga på
det vi har och se vad vi kan
tillföra. Annars är det lätt att
det blir för mycket och att vi
inte orkar hålla igång allt.

Eldsjälar runt kaffebordet i Siggebergs loppis sittande fr v Ann-Margret Larsson, Torsten Stanko, Kristina Bengtsson, My Bengtsson
Hansen, Britt-Marie Stensson och Mikaela Larsson, stående Maria Andersson, Maria Gunnarsson och Susanne Elofsson. Den vackra
servisen på bordet - ja, det är förstås till salu!
FOTO: VIAVINGA

Det svänger ordentligt och
är ett riktigt äventyr

Och visst har man redan

mycket i Håcksvik. Förutom
Siggeberg, bygdegården, minigolfen och fisket finns kanot- och cykeluthyrning.
Kanotleden är populär
och det är betydligt fler som
paddlar nu än för fem eller
sex år sedan.
Torsten Stanko berättar
att börjar man i Håcksvik,
kan man komma ända till
Kalvsjön.
– Det svänger ordentligt
och är ett riktigt äventyr!
My Bengtsson Hansen tillhör den yngre generationen i
gänget och bidrar gärna med
mera nymodiga idéer.
– Paddle board, att stå upp
och paddla på en bräda, är
himla kul och det vore roligt
att ha här, vi får jobba på det!
Fast det mäktar man nog
inte med i år - men lunch i
bygdegården kan det nog bli!
ANN-LOUISE KJELLNER

TORSTEN STANKO

My Bengtsson Hansen är glad över det nya kökets möjligheter. I
bakgrunden mamma Kristina Bengtsson.

Lokalt producerad sylt, saft, marmelad och honung finns också.

Den pampiga bygdegården, där det i sommar grillas på lördagskvällarna.

Ett halvår med nya företag
HÅCKSVIK    I höstas startade
m
 edicinska fotterapeuten
Mikaela Larsson och reflexologterapeuten Monika
Söderberg varsitt företag. Och
första halvåret har gått bra.
Att ha företag p
 å en mindre ort

Mikaela Larsson och Monika Söderberg har jobbat deltid med företagen
Mikaelas fotvård respektive Morema sedan i höstas.

FOTO/ARKIV: KATARINA JOHANSSON

som Håcksvik är inga problem. Det
är de företagsamma tjejerna Mikaela
Larsson och Monika Söderberg ett bevis på.
 – Det fungerar jättebra i Håcksvik
och jag har inga planer på att flytta
härifrån, säger Monika Söderberg.
 – Jag vill att det ska fungera och
kommer kämpa för det. Det är bra
att det finns sådana här saker även
på mindre orter, säger Mikaela
Larsson.
 Båda två har sina mottagningar
hemma i huset, Mikaela i ett rum i

källaren och Monika har iordningställt ett rum i huset till behandlingsrum. Kunderna bor både inom
och utanför kommungränsen.
 – Detta är det bästa jag gjort, jag
brinner för att förändra folks liv och
få dem att må bättre, säger Monika.
 – För mig är det också bland det
roligaste jag gjort, det känns så bra,
säger Mikaela.

De har bådasina företag vid si-

dan om varsin anställning. Mikaela
jobbar inom vården och Monika på
Moga fritid.
 – Det tar nog några år att jobba
upp en kundkrets så att det går att
bara syssla med företaget men det
vore ju drömmen, säger Mikaela.
  En annan d
 röm de har är att någon dag skaffa en gemensam lokal
i Håcksvik där båda två, och kanske

ändå fler, småföretagare kan inrymmas.
 – Vi får se vad framtiden utvisar,
säger Monika.


Reflexologi är detinternationella namnet för zonterapi.

 – Jag hjälper kroppen att lösa

blockeringar som finns så klienten
får ett flöde i sin kropp. Det gör att
kroppen lättare kan självläka sig,
säger Monika Söderberg.
 En medicinsk fotterapeut kan hjälpa både fötter med bekymmer och ge
vanlig fotvård.
 – Det är för alla, både yngre och
äldre. Jag kan ge tips och råd för att
mota Olle i grind så att man slipper problem med fötterna, säger
Mikaela Larsson.
YLVA HIDENG
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0325-475 80 • www.ajabs.se

Sommaröppet - juni, juli & augusti!
Onsdagar 14.00-18.00
Lördagar 14.00-17.00
Söndagar 14.00-17.00
Susanne Elofsson, t h, hade den här dagen hjälp i röjningsarbetet av lillasyster Ida Emanuelsson. I bakgrunden syns en av de andra två stugorna.
FOTO:VIAVINGA

Susanne - nybliven ägare
till stugorna i Boderås
HÅCKSVIK De tre stugorna låg gömda och
glömda, ända tills Susanne Elofsson av
en händelse fick se annonsen att de var
till salu. Till sommaren är två av dem till
uthyrning.
När Trivselbygdens tidning gör ett nedslag, håller Susanne på och röjer
bland grenar och ris, efter
alla träd som avverkats. Med
sig har hon lillasyster Ida
Emanuelsson, vars man Peter
också är delägare i stugorna.

Susanne slår ut med ar-

men.
– Titta vilken utsikt mot
sjön det blev när alla träden
försvann!
Hon berättar om när
hon i höstas fick veta att de
tre stugorna, alldeles nära
Håcksvik, var till salu.
– Jag hade inte ens en aning
om att de fanns! De syntes ju
inte från vägen, men jag åkte
hit och kollade.
Efter kontakt med mäkla-

ren fick hon veta att stugorna
byggts av ett tyskt par i mitten på 90-talet, men sedan
övergetts.
– Fast redan långt innan dess, i slutet på 30-talet,
hade det funnits en tanke
på en stugby och tre tomter styckades av. Ett projekt
som aldrig blev av och marken köptes av det tyska paret,
som byggde stugorna.

Vatten, avlopp och el

finns i samtliga stugor, liksom båtplats i sjön och fiskerätt.
– Även möbler och husgeråd ingick. Det var i stort sett
bara att vädra ut och flytta in,
skrattar Susanne.
Fast riktigt så enkelt var
det förstås inte. Stugorna

Reflexologi
Massage
0705-20 52 82
Monika Söderberg

Jag hade inte
ens en aning
om att de
fanns!
SUSANNE ELOFSSON

har tagit en del stryk genom
åren.
– Något tak behöver bytas
ut och alla ska målas om.
Men det allra första var att
få bort de stora träden och
allt sly, som växte ända in på
knutarna. Förutom de vackra ekarna. De står kvar.

Nu var Susanne och Peter

inte de enda budgivarna.
– Vi satte ett tak på vad vi
kunde tänka oss betala, men

när det budet bjöds över frågade jag mäklaren om spekulanten var från trakten.
När svaret blev nej, tänkte Susanne och Peter att nog
borde stugorna få höra till
Håcksvik.
– Vi vill ju ha hit turister
och då måste de också ha
någonstans att bo, så vi gick
lite längre i vårt bud och fick
dem.
– Det är så lätt att vi som
bor här, inte tänker på vad
vi har, att det finns ett värde
i att ta vara på de möjligheter vi har.

Till sommaren är tanken

att två av stugorna ska hyras ut.
– Den tredje, den i sämst
skick, behåller vi själva så
länge. Dels för att vi ska kunna renovera den, men också för att jag ska lära känna
området och kunna vägleda
våra gäster om vad som finns
i omgivningarna.
ANN-LOUISE KJELLNER

Mikaelas Fotvård

Våra fötter skall bära oss genom hela
livet och är värda lite extra omsorg
070 595 30 12 / 0325 53016
Mikaela Larsson
Dipl. med fotterapeut / USK

Eller ring och boka!
0705-422 542

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

Välkommen till
kyrkan i sommar
Mjöbäcks kyrka

är öppen 25 juni-15 juli 15.00-18.00.
Kl 18.00 avslutning med andakt.
2-15 juli serveras kaffe och te med hembakt.

Håcksviks kyrka

är öppen 16 juli-5 augusti 14.00-17.00.

Alla våra aktiviteter under sommaren
hittar du på: www.svenskakyrkan.se/kind
Varmt välkommen!
KINDAHOLMS-MJÖBÄCK HOLSLJUNGA FÖRSAMLING

Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KLOCKAREGÅRDEN

med de unika målningarna.
Guidade visn. söndagar 1/7–12/8 kl. 14.00 och 15.00
OCH

HÅCKSVIKS KYRKA

Visas söndagar 1/7-12/8 kl. 14.00-16.00
Öppet dagligen 16/7-5/8 kl. 14.00-17.00

Utställning: Maria Gunnarsson, svarvade träarbeten.
Övrig tid ring:
0325-521 95 • 0325-520 30

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

Bemannad 8/7, 22/7, 5/8 kl. 13.00-16.00

TRIVSELBYGDENS TIDNING 15 ÅR

www.trivselbygden.se

OLOFSBYGGET

Lågstuga nära bygdegården.
Kaffeservering söndagar 1/7-12/8 kl. 14.00-17.00

Byalagen i Trivselbygden är kommunens förlängning ut i samhället och för invånarnas talan
när det kommer till s amhällsfrågor. Samtidigt anordnas evenemang för b yborna och ofta samarbetar de olika b yalagen utanför byns g ränser. Ett exempel på detta är tidningen du h åller
i din hand; ett samarbete som gynnar ortens invånare och skapar mervärde för turisterna.

Välkommen till

VACKER NATUR · RIKT BOENDE · FÖRENINGSLIV · SUNT FÖRETAG
HOLSLJUNGA
BYALAG
I sköna Holsljunga pausar förb
ipasserande på
vår fina rastplats 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 fritidsmotionärer
, att det ska vara
rent och fint runt om i byn och
med en mängd
med olika arrangemang und
er året. Exempelvis
arrangeras det Loppis, Midsom
marfirande,
Traktorrally, Holsljungamarsc
h, Musikquiz och
Tomtepromenad. Vid valborg
delar vi ut utmärkelsen ”Årets Frivilligarbetare
”. Två gånger per
år ger vi ut vår fina tidning ”Sp
egeln”.

KONTAKT
Sixten Bengtsson
0325-334 78
sigge.bengtsson@home.se
www.holsljunga.se

ÄLVSEREDS
BYALAG
Vi i Älvsereds byalag anordnar
valborgsmässofirande med fyrverkeri, vårtal och brasa. Vi håller även i midsommarfirande vid
bygdegården och veterandag vid
Route 154. Vi driver Östdanmarks
vandringsled.

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

HÅCKSVIKS
BYALAG

ÖVERLIDA
BYALAG

MJÖBÄCKS
BYALAG
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KONTAKT
Marie Mårtensson
070-622 81 87
marie.martensson1972
@gmail.com

Håcksviks byalag arbetar för sam
manhållning och trivsel genom:
Familjefestligheter, utveckling av
aktivitetspark i centrum, tidningen Håcksviks Allehanda, driver
Siggebergs loppis som är i ständig
utveckling, främjar samarbete mell
an
olika föreningar samt mycket myc
ket
mer. Vi tror på en positiv utvecklin
g
av bygden. En utarbetad vision om
framtiden ligger som grund för vår
strävan.

Vi arbetar för ett levande samhälle
och en by i utveckling. Vår ambition
är att skapa trivsel och gemenskap
genom tex. ny lekplats, cykelfesten,
underhållning av promenadstigar
runt näset och julbelysning. Vi är en
aktiv part i de samhällsfrågor som rör
Överlida så som skola, omsorg, vägar och nybyggnationer. I samarbete
med Mjöbäcks byalag ger vi ut vår
tidning MÖT fyra gånger om året.

KONTAKT
Lina Efraimsson
070-337 46 83
info@overlida.nu
www.overlida.se

KONTAKT
Håcksvik byalag
Tel: 0705-42 25 42
hacksviksbyalag@hotmail.com
www.hacksvik.se

EVENEMANGSKA
MAJ »

SÖNDAGAR 27 MAJ–
12 AUGUSTI &
LÖRDAGAR 7 JULI–
4 AUGUSTI
Mårdaklev Hembygdsgården och
lanthandeln kl. 14:00-17:00. Öppet
i hembygdsgård & lanthandel,lokala
hantverk, godis och lotter.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

SÖNDAG 6 MAJ
Mårdaklev Samling vid
Hembygdsgården, Klev kl. 7.00.
Gökotta i Mårdaklevs skogar
medtag kaffekorg.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

SÖNDAG 13 MAJ
Öxabäck Kyrkresa till Tjolöholms
slott. Info Inga-Britt Håkansson
0320-59215.
Arr: Öxabäcks PRO

ONSDAG 23 MAJ

senast 22/5 till Sonia 070-257 34 42
eller Karin 070-514 25 46.
Arr: Öxabäcks Församling

SÖNDAG 27 MAJ
Mårdaklev Hembygdsgård och lanthandel kl. 14.00-17.00. Öppet i hembygdsgård, museum, lanthandel.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

ONSDAG 30 MAJ
Öxabäck Brokvarn kl. 18.00. Slåtter
vid Brokvarn.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening

JUNI »

LÖRDAG 2 JUNI
Öxabäck Hagavallen kl. 14.00.
Fotboll div 6 Öxabäcks IF-Björketorp.
Arr: ÖIF

LÖRDAG 2 JUNI
Holsljunga Stråvi dansbana kl.
18.00-01.00. Musikquiz, knytkalas
och livemusik.
Arr: Holsljunga byalag

SÖNDAG 3 JUNI

Mjöbäck Samling vid Monicanders
Kvällsutflykt till Höge bro, Gunnarsjö.
Arr: Mjöbäcks Hembygdsförening

Överlida Överlida kyrka kl. 18.00.
Musik i sommarkväll med Anki med
familj.
Arr: Mjöbäck/ Holsljunga församling

LÖRDAG 26 MAJ

TISDAG 5 JUNI

Dorothea Lockman, Karin Fjellander.
Arr: Kindaholms församling

SÖNDAG 10 JUNI
& SÖNDAG 17 JUNI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum kl. 14.00-17.00.
Utställning "Gamla burkar o roliga
flaskor".
Arr: Överlida Hembygdsförening

MÅNDAG 11 JUNI
Älekulla Äbyvallen kl. 19.00.
Fotboll division 5 TÄFF- Kinnahults IF.
Arr: TÄFF

LÖRDAG 16 JUNI
& SÖNDAG 17 JUNI
Älvsered Ridhuset kl. 9.00.
Hopptävlingar.
Arr: Ätrabygdens ridklubb

ONSDAG 20 JUNI
Öxabäck Hagavallen kl. 19.00.
Fotboll div 6 Öxabäcks IFSvenljunga IK.
Arr: ÖIF

TORSDAG 21 JUNI
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka kl. 22.00.
Musik i sommarnatten.
Arr: Mjöbäck/ Holsljunga församling

FREDAG 22 JUNI

Älvsered Ridhuset kl. 9.00.
Dressyrtävling.
Arr: Ätrabygdens ridklubb

Mjöbäck Hallevi kl. 19.00.
Fotoll div 5 HBK-Limmareds IF.
Arr: HBK

Mårdaklev Hembygdsgården,
Klev. Kl. 14.30. Dans kring midsommarstången.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

LÖRDAGEN 26 MAJ

LÖRDAG 9 JUNI

FREDAG 22 JUNI

Älvsered Ridhuset kl. 10.00.
Ponnykul.
Arr: Ätrabygdens ridklubb

Öxabäck Träningsplanen kl. 15.00.
Midsommarfirande.
Arr: Midsommarkommitén

SÖNDAG 10 JUNI

FREDAG 22 JUNI

Östra Frölunda Östra Frölunda
kyrka kl. 18.00. Musikgudstjänst

Holsljunga Högelycke hembygdsstuga kl. 10.00, klär vi stång-

Torestorp Svansjövallen kl. 14.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Sätila SK
Arr: Täff

LÖRDAG 26 MAJ
Öxabäck Församlingshemmet kl.
12.30. Lördagsmiddag, anmälan

en, kl. 14.00 börjar firandet.
Midsommarfirande: dans runt midsommarstång, levande musik, lotterier, kaffeservering.
Arr: Holsljunga hembygdsförening

FREDAG 22 JUNI
Älvsered Bygdegården kl. 13.00.
Midsommarfirande med sill och potatis, efterföljande dans kring stången kl.15 vid Nabben.
Arr: IF Älvena och Älvsereds byalag

FREDAG 22 JUNI
Älekulla Hembygdsgården kl.
16.00. Midsommarfirande, tipspromenad, dans runt stången, lotterier m.m.
Arr: Älekulla Hembygdsförening

LÖRDAG 23 JUNI
Holsljunga Holsljunga camping.
Midsommardagsrally med veteranfordon.
Arr: Kinds motorveteraner

Fotboll div 5 HBK-Äspered IF.
Arr: HBK

Tora Hyllstam.
Arr: Kindaholms församling

LÖRDAG 30 JUNI

ONSDAG 11 JULI

Mjöbäck Hallevi kl. 15.00.
Fotboll div 5 HBK-Tvärred/Vegby.
Arr: HBK

Mjöbäck Tokabo hembygdsgård kl.
18.00-20.00. Sommarkafé med musikunderhållning.
Arr: Mjöbäcks hembygdsförening

JULI »

SÖNDAGAR I JULI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum kl. 14.00-17.00.
Utställning ”Gamla burkar o roliga
flaskor”.
Arr: Överlida Hembygdsförening

SÖNDAG 1 JULI
Mjöbäck Tokabo. Friluftstjänst
kl.15.00, medtag fikakorg.
Arr: Mjöbäck/ Holsljunga församling

MÅNDAG 2 JULI

LÖRDAG 23 JUNI

Torestorp Svansjövallen kl. 19.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Limmared
Arr: TÄFF

Kalv Stenstugan i kalv kl. 15.00.
Friluftsgudstjänst fika serveras.
Arr: Kindaholms församling

MÅNDAG 2 JULI –
SÖNDAG 15 JULI

SÖNDAG 24 JUNI
Holsljunga Predikostenen i
Floghult. Friluftsgudstjänst medtag
fikakorg.
Arr: Mjöbäck/ Holsljunga församling

SÖNDAG 24 JUNI
Håckvik Olofsbygget kl. 15.00 fika
serveras. Friluftsgudstjänst.
Arr: Kindaholms församling

TISDAG 26 JUNI
Torestorp Svansjövallen kl. 19.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Hajoms IF
Arr: TÄFF

TISDAG 26 JUNI
Holsljunga Stråvi kl. 19.00.

Mjöbäck Mjöbäcks kyrka öppen
från kl. 15.00 andakt kl.18.00.
Vägkyrka - kaffesservering.
Arr: Mjöbäck/ Holsljunga församling

ONSDAG 4 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård kl.
18.00-20.00. Sommarkafé med musikunderhållning.
Arr: Mjöbäcks hembygdsförening

TORSDAG 5 JULI
Öxabäck Hagavallen kl. 19.00.
Fotboll div 6 Öxabäcks IF-Fritsla IF.
Arr: ÖIF

SÖNDAG 8 JULI
Mårdaklev Mårdaklevs kyrka kl.
18.00. Musikgudstjänst Marie och

MITTEN AV JULI
Holsljunga Högelycke hembygdsstuga kl. 15.00-17.00. Våffelcafé
med musikunderhållning av Eva
och Ingvar. Mer info kommer på
hemsidan.
Arr: Holsljunga Hembygdsförening

SÖNDAG 15 JULI
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka kl. 18.00.
Musikgudstjänst Johan Hansson
Liljeberg.
Arr: Mjöbäck/ Holsljunga församling

MÅNDAG 16 JULI–
SÖNDAG 5 AUGUSTI
Håcksvik Håcksviks kyrka öppen
från kl. 14.00-1700. Vägkyrka.
Arr: Kindaholms församling

ONSDAG 18 JULI
Öxabäck Servicehuset kl. 15.00.
Våffelcafé.
Arr: Öxabäck PRO

ONSDAG 18 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård kl.
18.00-20.00. Sommarkafé med musikunderhållning.
Arr: Mjöbäcks hembygdsförening

SÖNDAG 22 JULI
Mårdaklev Hembygdsgården,
Klev. kl. 15:00. Friluftsgudstjänst
med efterföljande kaffe.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening i
samarbete med Kindaholms församling

SÖNDAG 22 JULI
Mårdaklev Klevs hembygdsgård

Trivselbygden!

GANDE · KOMMUNIKATIONER · ÅRLIGA ARRANGEMANG
ÖXABÄCKS BYGDELAG

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 den årliga återkommande Kalvfestivalen för nutida
konstmusik, i år 10-12 augusti. Backa
Loge ligger oss varmt om hjärtat.
Kontakter med kommuntjänstemän
och politiker är viktigt för Byalaget. Vi
försöker hälsa nyinflyttade välkomna, samt hålla koll på små och stora
problem för Kalv.

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

KONTAKT
Elin Andersson
0702-69 36 83
mardaklevsbyalag@gmail.com

ÄLEKULLA
BYALAG

ÖSTRA
FRÖLUNDAS
BYALAG

och
Vi arbetar för trivsel, boende
För
gemenskap i Östra Frölunda.
el
trivs
och
kap
ens
att främja gem
ter så
anordnar vi diverse aktivite
elfest,
som midsommarfirande, cyk
gprogrillkväll, motordag och glög
menad.

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

KONTAKT
Johan Samuelsson
073-068 31 33

Älekulla byalag har 2018 gått s amman
med Älekulla bygdegårdsförening. Vi
arbetar därför även med att tillhandahålla en samlingslokal. 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 motionsspår. Vi anordnar i egen regi
bl.a. After Works och byfest. Aktiviteter
i Älekulla: Skållareds martan april
och oktober, Valborgsmässofirande,
gökotta, midsommarfirande, rotekamp
sista lördagen i augusti, tomtepromenad.

KONTAKT
Lars-Håkan Hansson
070-336 98 06
larshakan63@hotmail.com
www.alekulla.se

- Öxabäcks bygdelag firar 20-årsjubileum i år.
Jubileumsfest är planerad till sensommaren.
- Genom vårt mångåriga arbete kommer hastighetsnedsättning att genomföras genom byn i år.
- Vår gemensamma byalagssamverkan inom
Frisk Sjukvård fortsätter. Vårt arbete inom ramen
Landsbygdsutveckling har resulterat i att Västra
Götalands-regionen numera har en ”Checklista
för landsbygdsperspektivet” för kriterigenomgång, detta innan eventuella neddragningar 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 p åverkar 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.

KONTAKT
Ing-Britt Helgesson
0702-94 61 70

ALENDERN 2018
kl. 15.00. Friluftsgudstjänst fika
serveras.
Arr: Kindaholm församling

ONSDAG 25 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård kl.
18.00-20.00. Sommarkafé med musikunderhållning.
Arr: Mjöbäcks hembygdsförening

LÖRDAG 28 JULI
Älekulla Älekulla byfest.
Arr: Älekulla bygdegårdsföreningByalag

SÖNDAG 29 JULI
Kalv Kalvs kyrka kl. 18.00.
Musikgudstjänst Linda och Anders
Aljered.
Arr: Kindaholms församling

AUGUSTI »

FREDAG 3 AUGUSTI
Holsljunga Kajsas loge kl. 11.0017.00. Lapptäcksutställning och
kaffeservering.
Arr: Knallekviltarna

LÖRDAG 4 AUGUSTI
Öxabäck Hagavallen start kl. 9.30
Fotbollsturnering.
Arr: Mjöbäcks Sparbank

LÖRDAG 4 AUGUSTI–
SÖNDAG 5 AUGUSTI
Holsljunga Kajsas loge kl. 11.0017.00. Lapptäcksutställning och
kaffeservering.
Arr: Knallekviltarna

SÖNDAG 5 AUGUSTI
Holsljunga Gräne Gruva - hela dagen. EKO museets dag invigning av
vandringsled, musik m.m.
Arr: Holsljunga hembygdsförening

SÖNDAG 5 AUGUSTI
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka kl. 18.00

Sommarens önskepsalmer Annchristin Aronsson och Ann
Fagerlund.
Arr: Mjöbäck/ Holsljunga församling

LÖRDAG 18 AUGUSTI

SÖNDAG 26 AUGUSTI

LÖRDAG 22 SEPTEMBER

Holsljunga Stråvi.
Holsljungamarschen anmälan 7/8.
Arr: Holsljunga IF

Holsljunga Holsljunga kyrka kl.
18.00. Musikgudstjänst Cecilia från
Gnosjö.
Arr: Mjäbäck/ Holsljunga församling

Överlida Plats och tid kommer senare. "Byavandring"
Arr: ÖIK / Överlida byalag

18.30. Världens bästa Allan. KG
Malm och Lucas Stark sjunger Allan
Edwall.
Arr: Mjöbäcks byalag

SÖNDAG 23 SEPTEMBER

LÖRDAG 20 OKTOBER

SEPTEMBER »

Mjöbäck Hallevi kl.14.00.
Fotboll div 5 HBK-Dalsjöfors Goif
Arr: HBK

Älekulla Skållareds "marten".
Arr: Älekulla IF och Älekulla
Skytteförening

SÖNDAG 23 SEPTEMBER

NOVEMBER »

SÖNDAGAR
5 AUGUSTI–
19 AUGUSTI

LÖRDAG 18 AUGUSTI–
SÖNDAG 19 AUGUSTI

Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum kl. 14.00-17.00.
Utställning ”Gamla burkar o roliga
flaskor”.
Arr: Överlida Hembygdsförening

SÖNDAG 19 AUGUSTI

TORSDAG 9 AUGUSTI
Torestorp Svansjövallen kl. 19.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Tvärred/
Vegby FC.
Arr: TÄFF

TORSDAG 9 AUGUSTI

Älvsered Ridhuset. Hopptävlingar.
Arr: Ätrabygdens ridskola
Mårdaklev Mårdaklevs kyrka kl.
18.00. Musik i sommarkvällen.
Arr: Kindaholms församling

ONSDAG 22 AUGUSTI
Öxabäck Brokvarn kl. 18.00.
Slåtter vid Brokvarn – vi bjuder på
fika.
Arr: Öxabäcks Hembygdsförening

Öxabäck Brokvarn kl. 16.00.
"Medlemsträff", tipspromenad,
korvgrillning och lotteri.
Arr: Öxabäcks PRO

FREDAG 24 AUGUSTI

LÖRDAG 11 AUGUSTI

FREDAG 24 AUGUSTI

Öxabäck Långås kl. 9.00 vi bjuder
på fika och soppa. Slåttergille, medtag lie och räfsa.
Arr: Öxabäcks Hembygdsförening

ONSDAG 15 AUGUSTI
Överlida plats och tid kommer.
"Byavandring".
Arr: ÖIK/ Överlida byalag

Mjöbäck Hallevi kl. 18.30.
Fotboll div 5 HBK-TÄFF.
Arr: HBK

Överlida Överlida Industri och
Hantverksmuseum kl. 18.00.
Grillfest med Allsång.
Arr: Överlida Hembygdsförening

LÖRDAG 25 AUGUSTI
Älekulla Motionsspåret från kl.
12.00. Rotekampen.
Arr: Rotekampskommitén

FREDAG 17 AUGUSTI

SÖNDAG 26 AUGUSTI

Öxabäck Hagavallen kl. 18.45.
Fotboll div 6 Öxabäcks IF-Lockryd/
Sexdrega.
Arr: ÖIF

Holsljunga Sjögården kl. 15.00.
Torpvandring , vi tittar på torp, tjärdal och en kolerakyrkogård.
Arr: Holsljunga hembygdsförening

LÖRDAG 18 AUGUSTI

SÖNDAG 26 AUGUSTI

Öxabäck Öxabäcksloppet,
upplysningar Thomas Abrahamsson
070-337 80 15.
Arr: Öxabäck VIK

Älekulla Lundens Trädgård kl.
14.00-17.00. Visning av Dahlior,
kaffeservering.
Arr: Lundens Trädgård

LÖRDAG 1 SEPTEMBER
Älekulla Äbyvallen kl. 14.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Hössna/Timmele
Arr: TÄFF

LÖRDAG 1 SEPTEMBER
Östra Frölunda Veterandag.
Arr: Kinds motorveteraner

SÖNDAG 2 SEPTEMBER
Älekulla Lundens Trädgård kl.
14.00-17.00. Visning av Dahlior,
kaffeservering.
Arr: Lundens Trädgård

FREDAG 7 SEPTEMBER
Öxabäck Hagavallen kl. 19.00.
Fotboll div 6 Öxabäck IF - Viskafors IF.
Arr: ÖIF

SÖNDAG 9 SEPTEMBER
Holsljunga Stråvi kl. 15.00.
Fotboll div 5 HBK-Hössna/ Timmele
Arr: HBK

FREDAG 14 SEPTEMBERSÖNDAG 16 SEPTEMBER
Kindaholm Kindaholmsdagarna.
Arr: Föreningarna i Kindaholm

SÖNDAG 16 SEPTEMBER
Torestorp Svansjövallen kl. 14.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Äspereds IF
Arr: TÄFF

FREDAG 21 SEPTEMBER
Öxabäck Hagavallen kl. 19.00.
Fotboll div 6 Öxabäcks IF-Somali FF
Arr: ÖIF

Öxabäck Brokvarn kl. 14.00.
"Höst " Tipspromenad, korvgrillning.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening

FREDAG 28 SEPTEMBER
Öxabäck Bygdegården kl. 18.00.
Musikkväll, allsång med Ruben och
Marianne.
Arr: Öxabäcks PRO

LÖRDAG 29 SEPTEMBER
Älekulla Äbyvallen kl. 14.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Mariedal.
Arr: TÄFF

LÖRDAG 29 SEPTEMBER
Holsljunga Höstmarknad kl. 10-13.
Höstmarknad när- och lokalproducerat, hantverk, etc.
Arr: Holsljunga Byalag

OKTOBER »

ONSDAG 3 OKTOBER
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård kl.
18.30. Viltbuffé. Anmälan till
070-637 04 89 senast 28/9.
Arr: Mjöbäcks hembygdsförening

SÖNDAG 7 OKTOBER
Öxabäck Hagavallen kl. 15.00.
Fotboll div 6 Öxabäcks IF-Rävlanda
AIS.
Arr: ÖIF

FREDAG 12 OKTOBER
Mjöbäck Mjöbäcksgården kl.

MÅNDAG 5 NOVEMBER
Öxabäck Servicehuset kl. 17.00
Höstmöte.
Arr: Öxabäcks PRO

DECEMBER »

SÖNDAG 2 DECEMBER
Älekulla Älekulla Tomtepromenad.
Arr:Älekulla Bygdegårdsföreningbyalag

SÖNDAG 2 DECEMBER
Mårdaklev Hembygdsgården, lanthandel och gästgiveriets lokaler kl.
11.00-16.00. Julmarknad i unik miljö.
Arr: MNF, Klevs gästgiveri,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

LÖRDAG 8 DECEMBER
Holsljunga Campingen kl. 14.0016.00. Tomtepromenad på det
vackra Näset i Holsljunga .
Arr: Holsljunga hembygdsförening mm

SÖNDAG 16 DECEMBER
Öxabäck Långås start kl. 10.0011.00. Jul på Långås, tipspromenad.
Arr: Öxabäcks hembygdsförening
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KALV Kalvs familjecamping lockar alltflera besökare och förra sommaren öppnade ägarna,
Britt-Marie och Tommy Stensson, också ett café alldeles vid infarten till campingen.

Café Solvik ett uppskattat tillskott

D

et nya caféet ligger alldeles utmed genomfarten i Kalvs
samhälle, vid
infarten till campingen och
badplatsen. Egentligen är
kanske ”nyöppnade” caféet
mera korrekt. Det har funnits
ett café och kiosk här tidigare
också, men det är många år sedan och i annan regi.

klister, kanotister och vandrare som passerar här och kanske skulle de uppskatta att
kunna stanna till och koppla
av med en färdig frukost.

GYNNAR DET NÄRA
Varorna, både till caféet och
campingen, köps i möjligaste
mån från den lokala livsmedelsbutiken.
– Vi är måna om vår affär
och konkurrerar inte med varTANKEN FUNNITS EN TID
andra. Det är ju den enda bu– Vi tyckte det saknades en tiken vi har i hela Kindaholm.
Hög kvalitet och lokalproplats att bara stanna till på
för en fika, men också för ducerat är ledord i hela verkvåra campinggäster, säger samheten. I caféet såväl som
campingen.
Britt-Marie och
berättar att hon
– Vi köper
så mycket det
ganska länge
går från lokahaft tanken på
ett café. Men Vi är måna om la producendet var först
ter och berättar
vår affär och om dem för våra
när den tidigare caféfastighekonkurrerar kunder.
ten blev till salu,
Ibland finns
inte.
som bitarna föll
också en del
BRITT-MARIE STENSSON
på plats.
till försäljning.
– Sedan, fortCaféets älgmugsätter Britt-Marie, är det väl- gar med fat blev en sådan rodigt roligt att kunna erbjuda lig sak förra sommaren.
– De kommer från Ulfshed
sommarjobb till ungdomarna här i byn. Jobbet i café- någon mil bort och blev så
et ställer en del krav, men är populära att vi fick köpa nytt
ändå inte för kvalificerat, pre- flera gånger under säsongen. En del gäster åkte själva
cis lagom tror jag.
Våfflor, kulglass med tillbe- till Ulfshed, men de som inte
hör, smörgåsar och kakor in- hade möjlighet, köpte gärna
går i sortimentet. Men Britt- av det vi hade, skrattar BrittMarie har lite funderingar på Marie.
frukostpaket också.
– Både för campinggäster BRÅTTOM INFÖR STARTEN
och andra. Vi har många cy- Den sena våren har gjort att

Campingområdet, med både stugor och campingplatser, är en
grönskande idyll.

Vi tillverkar:

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

Tommy och Britt-Marie Stensson i caféet som de öppnade förra sommaren, i anslutning till sin familjecamping.

det blivit bråda dagar för att få
allt klart inför säsongen.
– Vi hade så högt vattenstånd i mars att vi fick palla
upp några av stugorna och
det blev ju en hel del extra
jobb, när vattnet drog sig undan.
Ett annat lite vanskligt
jobb är när campingflotten
ska sjösättas.

– Då handlar det om centimetrar att få ner den till sjön
och det är knappt jag vågar
titta! säger Britt-Marie och ryser. Men den är populär och är
mycket uthyrd.
Något som för övrigt gäller både för de landfasta stugorna och campingplatserna. Och hur märkligt det än
kan låta har paret Stensson

Inredningen är lantlig och familjär.

Bergsprängning
Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

många stamgäster från västkusten.
– Ja, från Falkenberg,
Varberg och Halmstad och
även Skåne. De tycker det är
blir för mycket folk vid kusten
och uppskattar lugnet här.
Och precis som tidigare år
arrangeras Gäddhugget första lördagen i juni, följt av
Gösfestivalen i tre dagar i

FOTO:VIAVINGA

mitten av augusti.
– Då har vi också tipspromenad, grillknytis och musikunderhållning. En festival i all enkelhet, men mycket
uppskattad, ler Tommy som
själv också tycker att det är en
av sommarens riktiga höjdpunkter.
ANN-LOUISE KJELLNER

Keramikmuggarna med älgmotiv från närliggande Ulfshed, är
mycket omtyckta.

KALV

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

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

Kalv • 0325-511 55
Gårdsbutik med
”knacka-på-öppet”
· 0325-540
64 · www.joarsbo.com
Gårdsbutik
· 0325-540 64
· www.joarsbo.com
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Kalvfestivalen
fortsätter att växa

KALVI fjorton år har den andra helgen i augusti
vikts åt nyskapande musik i Kalv. Den 10–12 augus
ti kommer den femtonde upplagan av festivalen,
som satt det lilla samhället Kalv på världskartan.
I år fylls byn med aktiviteter i
ännu större mått än vanligt.
Under veckan kommer
nämligen en kompositionskurs för tonsättare, som vill
utveckla sin konst, att hållas.

Två internationellt erkända lärare, Pierluigi
Billone från Italien och
svenske Per Mårtensson, har
lockat tonsättare från hela
världen att ansöka.
– Bland de antagna
finns deltagare från Kina,
Australien,
Frankrike,
Italien Lettland, Tyskland
och Storbritannien och musiken som skapas kommer
naturligtvis att framföras
under festivalen, berättar
Max Käck som är festivalchef
nästan ända sedan starten.

Musiken som
skapas kommer
n
 aturligtvis
att f ramföras
under
festivalen
MAX KÄCK

Under festivalen kom-

mer flera nyskrivna verk att
framföras. Ett sådant, som
Kalvborna särskilt ser fram
emot, är det som festivalföreningens ordförande Martin
Lindman fått som belöning
för sitt engagemang.
– Det blir ett verk som

speglar hans musikaliska
intressen, och kommer att
framföras av en ensemble
tillsammans med kör med
lokala sångare. Tonsättare
är Lisa Streich.
Kalvfestivalen har alltid
varit mån om kontakten
med publiken och även i år
kommer det att finnas flera
tillfällen att samtala om musik och diskutera det hörda
med musiker och kompositörer.
– Med sin internationella profil har festivalen också i alla år vårdat kontakten med den stora världen.
I år kan man till exempel få
höra en specialist på traditionell koreansk slagverksmusik spela, en slags musik
som sällan hörs i Sverige.

Den svenska tonsättarför-

eningen, Fst, fyller 100 år i
år, vilket festivalen firar med
en särskild konsert med nya
verk av svenska tonsättare.

Musik framförd på en flotte, där tonerna får färdas fritt över vattnet, är en sällsam upplevelse.

FOTO: MAX KÄCK

– Gitarrduon Gothenburg
combo har valt ut tio tonsättare som de vill spela musik
av. Dessa kommer att klinga
i Kalv, men också på en tur-

né i Sjuhäradsbygden.
Det blir alltså, precis som
vanligt, mycket nytt och
ohört, mycket samvaro kring
musiken och många min-

nesvärda upplevelser av såväl natur som kultur under
årets Kalvfestival.
ANN-LOUISE KJELLNER

Martin Lindmans b
 eställningsverk u
 ruppförs under Kalvfestivalen
KALV År 2015 fick Föreningen

ett inslag under festivalen som jag
drivit sedan starten.

Kalvfestivalens ordförande,
Martin Lindman, det hedran
de priset Musikens möjlig
görare. Priset delas ut av
Föreningen Sveriges tonsät
tare och utgörs av ett beställ
ningsverk. Nu är verket klart.
Det är naturligtvis med extra

stor spänning, som Martin Lindman
ser fram emot årets Kalvfestival och
uruppförandet av det verk som skapats efter hans intentioner och till
festivalens och hans ära.

Vi vill lyfta
p
 ilgrimstemat
MARTIN LINDMAN

Tonsättare är Lisa Streich, har du
valt henne själv?
– Nej, det har Kalvfestivalens programråd gjort.
Vilka ledord har du givit henne?
– Vi vill lyfta fram pilgrimstemat,

Hur har ni samarbetat längs vägen?
– Lisa har varit här och lärt känna
miljön, annars har hon haft fria händer i sitt skapande. Det är hennes verk,
men tillägnat Kalvfestivalen och mig.
Har ni haft någon inspirationskälla?
– Vi har utgått från en gammal
pilgrimshymn, Maria durch ein
Dornwald ging, och stycket kommer att framföras av en violin och en
gitarr samt en fyrstämmig kör, där
även några lokala sångare deltar, däribland jag själv.

Även om du inte hört verket i sin helhet ännu, kan du säga något om det?
– Nej, det finns ju inte inspelat och
vi i kören har just börjat öva, men
det är finstämt skulle jag säga och
det innehåller kvartstoner, vilket är
ovanligt och något vi får öva en del
på. Jag tror det blir meditativt, vilket
också är tanken med pilgrimsvandringen och självklart är det väldigt
spännande att få vara med om detta.
När kommer stycket att f ramföras?
– Söndagen den 12 augusti klockan 12 i Kalvs kyrka.
FOTO: ARKIV/VIAVINGA

ANN-LOUISE KJELLNER

Välkommen till

SOMMAR OCH BAD I KALV
KALVBadplatsen i Kalv är en av många fina
badplatser i Trivselbygden. Den ligger precis vid campingen och brukar vara välbesökt.

Kalvs Familjecamping

 Efter en lång och kall vinter hoppas vi nu
att tillfällena till bad ska bli många denna
sommar!
FOTO:ARKIV/VIAVINGA

God ﬁka på ﬁket!

Glassmenyer • Våfflor • Smörgåsar
med mera

Frukostpaket

TRIVSELBYGDEN

HUR SER DIN TRIVSELBYGD UT?
#TRIVSELBYGDEN

CAMPING • STUGOR • HUSBÅT
Massor av aktiviteter för familjen!
Båt-, kanot- & kajakuthyrning
Nära till vildmarksäventyr, golf, fiske m. m.

(förbeställs på 072-505 21 51)

CAFÉ
SOLVIK

Kyrkbyn, KALV • 0325-512 58 • kalvscamping@telia.com • www.kalvscamping.se
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Som en riktig
trollskog

Guidad vandring
i reservatet

MÅRDAKLEV 
I augus
ti planeras en guidad
vandring i naturreser
vatet. En av guiderna är
Aina Nilsson, före detta
mångårig ordförande i
Naturskyddsföreningen.

Deltagarna får vandra i en
ganska unik natur, med
bland annat mycket ekskog,
berättar Aina.
– Förr fanns inom området
också en stor och bra gård.
Nu finns inga hus kvar, men
man ser var markerna har
funnits, det blir som terasser och med massor av odlingsrösen.
Hamlade askar och lindar påminner om traditio-

Välkommen till Klev

nen med lövtäkt och mossor
och lavar ger intrycket av en
riktig trollskog.

Klev är också ett gam-

malt gränsområde, med en
intressant krigshistoria och
även under andra världskriget fanns här spaningstorn,
som bemannades av flyglottorna.
– Tornet revs för länge sedan, eftersom det var murket och utgjorde en fara, men
plintarna finns kvar.
Aina berättar också att
växtligheten i naturreservatet är tämligen unik och
ger hem åt många sällsynta
arter.
ANN-LOUISE KJELLNER
FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN

Mårdaklevs
Hembygdsgård
Försäljning i gammaldags lanthandel,
Lokala hantverk,
Kvalitetsgodis och Vandringsstigar

Öppettider:
Sön 27/5-12/8 kl. 14-17
Lör 7/7-4/8 kl. 14-17
Övrig tid tel: 070-56 89 930
Mårdaklevs Naturskyddsförening

Framkomligheten förbättras
i naturreservatet
MÅRDAKLEV Naturreser
vatet i Klev är 30 hek
tar stort och sköts
av Västkuststiftelsen
på uppdrag av Läns
styrelsen. Förra året
byggdes en ny trappa
upp till utsiktsplatsen
och i år fortsätter arbe
tet med att göra områ
det än mera tillgängligt.
Kjell Börjesson arbetar åt
stiftelsen och var ledare för
det omfattande trapparbetet, som genomfördes med
hjälp av byalaget.
– Ja, det var ett digert arbete, men den gamla trappan
var i så dåligt skick att det var
nödvändigt. I år kommer vi
att göra en stig på dikeskanten fram till trappan, så besökarna slipper gå på vägen
och vi hoppas den ska bli
klar innan semestertiden.
Dessutom ska stigarna
i naturreservatet märkas
upp, rensas och röjas.
– Och vi kommer också att
hugga ut lite mera för utsikten.

I naturreservatet finns

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

två stigar och det planeras
för ytterligare en. Den längsta rundan är mellan två och
tre kilometer, den andra betydligt kortare.
– Men den kortare är

Kjell Börjesson, Västkuststiftelsen, berättar om arbetet för Jenny Magnusson, ordförande i
Naturskyddsföreningen.
FOTO: VIAVINGA
mycket uppförsbacke, säger Kjell.
Via båda kommer man
till utsikten, men att klättra i trappan utmed bergväggen är en speciell upplevelse och då kan man ta någon
av stigarna tillbaka för att

komma ner vid hembygdsstugan från 1700-talets början och den gamla lanthandeln.
Båda dessa är öppna söndagar från och med mors
dag, samt lördagar under semesterveckorna. I lanthan-

deln säljs bland annat karameller i strut och hantverk
från lokala hantverkare.
Naturstigen är naturligtvis alltid öppen.
ANN-LOUISE KJELLNER

Hitta din sommar i Trivselbygden
www.svenljungatranemo.se
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MÅRDAKLEVÄtrans dalgång har varit en färdväg sedan århundraden och gästgiveriet i Klev har anor från 1600-talet.
Den äldsta byggnaden idag är är daterad till 1750 och mangårdsbyggnaden uppfördes 1836. Nu satsar Stifelsen Klevs
gästgiveri för framtiden och upprustningen startar i köket.

Gästgiveriet rustas för framtiden

S

a muel Johansson och Ute Born går nu
in på sitt femte år som krögare i Klev.
Själva fastigheten ägs av Stiftelsen
Klevs gästgiveri.

ARBETET HAR GETT RESULTAT
Under flera år led gästgiveriet av täta krögarbyten med dålig lönsamhet som följd.
Tråkigt, tycker Ute och Samuel, som båda
ser en stor potential i verksamheten.
– Fast det är tufft att bygga upp ett gott renommé igen, säger Ute.
Men efter fyra års idogt arbete och en stiftelsestyrelse som är med på noterna, känner
de att de är på rätt väg.
– Under de tuffa åren blev förstås även
underhållet ganska eftersatt, säger Bernt
Andersson, ordförande i stiftelsen och berättar att huvudbyggnaderna är byggnadsminnesmärkta och skyddade från ovarsam
renovering även i framtiden.
– Nu har vi lagt upp en femårsplan och börjar i köket, som inte renoverats sedan 80-talet.
INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN
Golv och väggar görs om. Köksskåp, inklusive trästommar, byts ut liksom delar av utrustningen. Som nästa steg kommer verandan att
grundförstärkas och en del virke att bytas ut.
– Ett tak på en av byggnaderna behöver
också en del kärlek, så kanske kommer det
att finnas en del byggnadsställningar här i
sommar, men vi hoppas att de inte ska störa, utan visa att verksamheten satsar framåt, säger Bernt.
JOBBAR MED HELA OMRÅDET
Jenny Magnusson, tillhör en av de många
unga familjer som återvänt till Mårdaklev
och hon har snabbt blivit en ideell kraft att
räkna med. Förra året tog hon över ordförandeposten i Naturskyddsföreningen, som
har ett starkt fäste på orten och driver den
intilliggande hembygdsgården och den anrika lanthandeln, samtidigt som hon är en
av styrelseledamöterna i stiftelsen.
– Vår strävan är att få hela området att
hänga ihop, gästgiveriet, hembygdsgården
och naturreservatet. Här är otroligt fint med
en vacker och sevärd omgivning.
Bernt nickar och håller med.
– Att så många av byggnaderna finns kvar
och ligger så samlat är unikt i dessa trakter
och det känns väldigt roligt att jobba i en
styrelse som är så engagerad och villig att
jobba för framtiden.

Anrika Klevs gästgiveri rustas både för sommar och för framtiden, fr v Bernt Andersson, ordförande i Stiftelsen Klevs gästgiveri, krögarparet Ute Born och Samuel Johansson, samt Jenny Magnusson
och Lennart Eriksson, båda styrelseledamöter i stiftelsen.FOTO: VIAVINGA
UNGA KRAFTER TAR VID
Ute och Samuel märker också en stor skillnad, både i styrelsen och att många unga flyttat till orten.
– Vi jobbar mera tillsammans med
Naturskyddsföreningen och också med skolan, nu hänger allt ihop här i byn och vi stöttar varandra.
Ett sådant exempel var när skolbarnen
hade poängpromenad och åt glass vid gästgiveriet.
Lennart Eriksson är ännu en av styrelseledamöterna. Han minns särskilt ett möte för
några år sedan.
– Vid den tiden lades mycket ner här i byn
och invånarna resignerade. Det blir lätt så när
överheten är så stark och man inte har något att sätta emot. Men då hade unga krafter kommit och det blev en nytändning som
har fortsatt växa.

Klevs gästgiveri har anor tillbaka till 1600-talet och dagens
gästgiveri uppfördes i mitten av 1800-talet.
FOTO: PRIVAT

SE EL

070-687 26 38

Med sitt läge i forna tiders
gränsland mellan Danmark
och Sverige har Klevs gästgiveri en spännande historia.

Bernt passar på att skjuta in att Mjöbäcks
sparbank har varit till stor hjälp och stöttning.
– De betyder mycket för oss här i
Trivselbygden.
NÄRPRODUCERAT OCH HEMGJORT
Även om det i skrivande stund verkar vara en
bit kvar tills våren slår ut i full grönska, är Ute
och Samuel i full färd med att planera sommaren. Ute, som är den som mest huserar i
köket, ser fram emot den nya vattengrillen.
– Den ger samma smak som en kolgrill, men
är betydligt mera hälsosam, säger hon och berättar att den omtalade Klev-burgaren görs på
högrev, som grovmals av dem själva.
– Att färsen är grovmald gör att den får en
helt annan smak. Över huvud taget har vi så
mycket lokala råvaror som möjligt, även blåbären och hallonen plockas här.
Från och med midsommar öppnar de även

Sommarcaféet i gamla tull- och
utskänkningslokalen, där till
och med de nedfällbara fönsterluckorna finns kvar.

Nu har vi lagt upp
en femårsplan
BERNT ANDERSSON

sommarcaféet i den gamla tull- och utskänkningslokalen från 1750-talet.
Ute är också glad för alla de andra matställena och caféerna som finns i närområdet.
– Som Kalvs camping, Ulfshed, Påarps gård
och Mandys. Vi rekommenderar varandra och
besökarna kanske hyr kanot i Kalv på dagen
och äter här på kvällen. Sedan har vi förstås de
många bokningarna för privata tillställningar som är en av hörnstenarna i verksamheten.
Stiftelsen och krögarparet ser alltså framåt
med gott mod och jobbar för att öka utbudet
ytterligare. Ett sådant initiativ som slog väldigt väl ut var förra årets julmarknad, på initiativ av Naturskyddsföreningen i samarbete
med krögarna och som får sin uppföljare i år.
ANN-LOUISE KJELLNER

Gästgiveriet har fyra rum för övernattning, alla med olika temainredning.

MÅRDAKLEVS
ÅKERI AB
070-671 62 24

Digitaltryck • Skärning • Fräsning
0325-766 80
www.alenas-skylt.se
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Samverkan till gagn för alla
ÖSTRA FRÖLUNDABygdegårdar och medborgarhus i små orter stretar ofta i motvind, men i Östra Frölunda har man hittat
en unik hyresgäst att samarbeta med. En
lösning som är till fördel för båda parter.
Pelle Nyhage driver musikföretaget Super Puma records
tillsammans med artisten
Daniel Norgren och hans fru
Petra. Studion finns i medborgarhusets lokaler.

En perfekt lösning, tyck-

er Pelle.
– Jag ringer Marita och frågor om stora salen är ledig.
Att ha en studio i anslutning
till en så stor sal är unikt, det
finns inte ens i storstäderna,
säger Pelle.
– Vi är snälla mot varandra och hjälps åt, konstaterar
Marita, som heter Fredman
i efternamn och är kassör i
bygdegårdsföreningen.
Att ha Pelle som hyresgäst
innebär att det är liv i lokalen, menar bygdegårdsföreningens vice ordförande
Stefan Johansson.
– Det betyder mycket för
ett hus och Pelle ordnar också evenemang, som gör att lokalen används mera.

Ibland är det faktiskt ut-

sålt hus.
Som när Daniel och hans
musiker står på scenen. Eller
som i våras, när 175 personer
samlades för att lyssna till de
mongoliska strupsångarna
i Huun-Huur-Tu, som gjorde sitt enda framträdande i
Sverige just i Östra Frölunda.
– Jag har sett dem förut och
när jag såg att de efter framträdandet i Köpenhamn
hade en dag ledigt innan de
skulle till Dublin, lyckades
jag få dem att mellanlanda
här, ler Pelle.
Bygdegårdens ordförande, Sten-Åke Johansson, var
mycket nöjd med den kvällen.
– Bygdegårdar brukar ju
ha lokala artister och lokal
publik, men här hade vi artister från Mongoliet och en
publik där många rest tio mil
och några till och med 40 mil
för att komma. Det är inte så
lätt att hitta publikdragande evenemang, men Pelle har

ju sina fingrar på helt annat
håll och det är vi mycket glada för.

Men även i det mera var-

dagliga hjälps man åt. Som
när man häromåret fick en
donation till en ny ljudanläggning. Då var Pelle en
klippa.
– Det är en fantastisk anläggning, som jag naturligtvis också har nytta av, säger
Pelle.
– Och vi av Pelle när vi har
våra evenemang, eftersom
han kan den bäst, kontrar
Sten-Åke och lägger till:
– Att få en sådan kille att
stanna kvar i byn och ha sin
verksamhet här, betyder väldigt mycket för hela samhället.

Pelle ler och svarar:

– För mig är en ovärderlig och obegränsad glädje att få vara här och det är
fantastiskt roligt att vi kan
göra saker tillsammans,
som till exempel konserten med strupsångarna,
och alla ideella krafter som
ser till att det alltid är fräscht
och fint här. Aldrig en trasig
glödlampa och akustiken i
stora salen är otroligt bra.
– Ja, den tänkte de på redan
när huset byggdes i början i
60-talet. Ett ordentligt bygge, inget fusk här, och det har
vi glädje av idag, säger StenÅke och berättar att det också finns fler verksamheter i
huset.
– Idrotts
föreningen hyr
hela källaren till sin gympa, som är väldigt välbesökt,
i stora hallen har vi mattcurling och med den fina ljudoch ljusanläggning är det
också populärt för privata
fester.
Så, även om både affär, distriktsköterska, folktandvård och ortens största företag är borta, går det med
goda krafter att ha ett högst
levande samhälle.
ANN-LOUISE KJELLNER

Mölneby

Utför entreprenadarbeten
Skogsbilvägar • Enskilda avlopp m.m.

Behöver du hjälp? Kontakta Staffan, 0706-88 51 91
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Vi är snälla mot varandra
MARITA FREDMAN

Bygdegårdsföreningen och Super Puma records har hittat sin form för samverkan, fr v Stefan Johansson, vice ordförande, Ulla Tellvik,
sekreterare, Sten-Åke Johansson, ordförande och Marita Fredman, kassör, tillsammans med musikstudions Pelle Nyhage.

FOTO: VIAVINGA

Pelle Nyhage och hans kompanjoner kan inte tänka sig en bättre
plats än medborgarhuset för sin musikstudio.

Den internationellt kända strupsångargruppen Huun-Huur-Tu
från Mongoliet gjorde sitt enda svenska framträdande i
medborgarhuset i Östra Frölunda.

Vi kan värme och vatten!
Falkenbergsvägen 1 Östra Frölunda
Sebastian 070-645 59 76
Anders 070-645 56 61
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Smålandsstaket
Från 190:-/m
Finns även med vidjor

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

Eva Ekstrand poserar för kameran tillsammans med hunden Ada, medan svågern Mats Lundberg
vinkar hejdå till några av dagens kaffegäster. Saknas i bild gör Lola Lundberg.
FOTO: VIAVINGA

Ulfshed i ny regi
ÖSTRA FRÖLUNDA S
edan

i november är det systrarna Eva Ekstrand och
Lola Lundberg som håller i rodret i Ulfshed.

Det var när den tidigare

ägaren, Mogens Kraemer,
tyckte det blev för mycket
att driva verksamhet både i
Danmark och Sverige, som
Eva och Lola kom in i bilden.
– Men ännu så länge hyr vi
lokalen, berättar Eva och förklarar att de gärna vill pröva sig fram innan de bestämmer sig för att ta över.

Lola och hennes make

Mats Lundberg, som också

är engagerad i Ulfshed, bor
sedan några år i Axelfors.
När sedan Eva blev pensionär och flyttade till Östra
Frölunda, började tanken på
Ulfshed att gro.
– Vi visste ju sedan tidigare att Mogens ville sälja och
när vi kunde enas om ett hyresavtal bestämde vi oss för
att försöka.

Vad är då framtidstankarna för Ulfshed?
– Vi skulle vilja vara ett nav
i allt hantverk i bygden. Det
finns fullt med väldigt duktiga hantverkare runt omkring här. Kanske också ha
kursverksamhet, bli ett le-

vande centrum för hantverk.
Och försäljning av hantverk har ju alltid, tillsammans med caféet, varit stommen i Ulfshed. Eva och Lola
fortsätter att sälja Mogens
omtyckta bruks- och prydnadskeramik och även lokala hantverkare säljer sina
alster här. Och på hyllorna
syns förstås också Evas egna
tovade tehuvor.

Kafferep med småkakor
finns också med i planerna och givetvis finns de berömda danska äppelskivorna och äppelkakan kvar på
caféets meny.
ANN-LOUISE KJELLNER

VI TAR HAND
OM DIN SKOG

TRIVSELBYGDEN

HUR SER DIN TRIVSELBYGD UT?
#TRIVSELBYGDEN

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

Täcklasyr

10 liter. Rek. pris 2.049:-

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.

Från. 1.393:-

Sommarpriser

Oljefärg

10 liter. Rek. pris 2.199:Från. 1.495:-

KÄNNER DU DIG TRÄFFAD?

Vi har alltid plats för ambitiösa människor som vill framåt!
kontakta Andreas på andreas@kindel.se

Utegrund

10 liter. Rek. pris 1.899:Från. 1.291:-

Telefon: +46 (0) 325-18700
Isabergsv. 11 | 51263 Östra Frölunda | SWEDEN
E-Mail: info@kindel.se

Falkenbergsvägen 30, ÖSTRA FRÖLUNDA · 0325-303 76
Öppet: Mån-Tors 16-18 · Fre-Sön stängt
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ÖSTRA FRÖLUNDAÖstra Frölunda har haft några dystra år, men nu börjar 80-talisterna
återvända. Antalet unga familjer ökar och efter många år finns nu också en nybyggd villa 
- fast den byggs av en 83-åring.

Nybygge i Östra Frölunda – första på 26 år

D

en i vida kretsar
kände träsnidaren
Åke Erlandsson,
84 nu i sommar,
flyttar snart in i sin nybyggda villa. Men bygget hänger
ändå ihop med inflyttningen av unga familjer.

LANTLIGT MEN ÄNDÅ I BYN
Helt perfekt tycker både
Stefan och Louise.
– För oss är det ju självklart roligt med just det här
huset, eftersom det byggts
av en släkting, men för oss
fanns det andra fördelar också. Med sitt läge i utkanten av
byn är det som ett lantställe,
ETT ROLIGT SAMBAND
men ändå i byn. Tomten är reVi samlas runt Åkes köksbord jäl med öppna marker runti det gamla röda trähuset från omkring. Sedan är det svårt
1927. Med finns också Stefan att hitta hus här i byn, vi har
Berg och hans sambo Louise haft koll i flera år.
Illemann Lassen, det unga
Båda gillar naturen och är
paret som blir de nya ägarna. hängivna jägare.
På bordet står kaffekop– Vi vill bo på landet där
parna framme och det bjuds alla känner alla, det är en
sockerkaka och rulltårta, trygghet och ger en mysig
bakat av Louise.
stämning, menar Louise.
– Det är en lite lustig hisSjälv bodde hon tidigare i
toria det här, säSvenljunga. Nu
ger Åke och bearbetar hon i
rättar.
Östra Frölunda
–Huset byggoch bor sedan
des av Stefans
sju år ihop med
Det
är
en
lite
pappas morfar.
Stefan, som är
lustig historia född och uppHan köpte en
bit mark, röjde
vuxen i Östra
det här
och byggde huFrölunda.
ÅKE ERLANDSSON
set.
– Jag har aldÅke själv är
rig känt någon
från Göteborg, men köp- lust att flytta, säger Stefan och
te huset som sommarbo- skrattar när han lägger till:
stad 1977. När han, sju år se– och det går ju att åka härnare slutade sitt arbete på ifrån när man vill.
Volvo, bosatte han sig i Östra
Planerna för huset är en
Frölunda och kunde på hel- omfattande renovering och
tid ägna sig åt sitt träsnideri. tillbyggnad, men att ändå be– Nu är jag faktiskt den som hålla torpkänslan.
bott längst här i huset, säger
– Det kommer att ta tid och
Åke men får snabb replik av till dess bor vi kvar i vår lägenStefan.
het, som ligger alldeles nära.
– Det rekordet ska vi se till
att slå!
EN HELT NY MILJÖ
Åke har suttit tyst en stund.
BÄSTA LÖSNINGEN
Det är ett stort steg att både
När Stefan och Louise visade bygga nytt och att flytta.
sitt intresse för huset, satte
– Jag har börjat flytta så
tankarna igång hos Åke.
smått, det är ju bäravstånd,
– Huset är gammalt och men jag har så mycket saker.
nedgånget. Jag har inte gjort
Vi går för att titta på nybygsärskilt mycket vid det och nu get. En Mjöbäcksvilla i stanbörjar jag tröttna på de kalla dardutförande. Det mesta
golven.
inomhus är klart. Ljust och
Vedspisen är den huvud- luftigt med stora öppna ytor.
sakliga värmekällan och två
– Fast mina möbler är köpkakelugnar när det behövs.
ta för att passa i torpmiljö och
– Åldern börjar märkas och kommer väl att se konstiga
det fanns egentligen bara två ut här, men det får bli som
alternativ för mig.
det blir, säger Åke och konEtt var att renovera och staterar att några kalla golv
göra huset bekvämare, det lär han i alla fall inte behöva
andra att flytta.
förarga sig över mera.
– Men om jag renoverade,
Golvvärme i hela huset!
blir det ju ändå inte som ung- Ingen panna som ska eldas
domarna vill ha det. Och vem heller, men en täljstenskavet, jag kanske lever i tio år till min har han ändå kostat på
och då har de hittat något an- sig för att kunna höra spranat. Jag kom fram till att det ket.
bästa var att jag flyttade.
Och ut genom köksfönstDet fanns en ledig tomt ret har han koll både på ungtvärs över vägen och Åke får domarna och sin snickarbehålla snickeriverkstaden verkstad - det blir bra!
så länge han vill.
ANN-LOUISE KJELLNER

Kött & jakt
www.karsbohjort.se

Louise Illemann Lassen och Stefan Berg ser fram emot att få bosätta sig i Åke Erlandssons röda trävilla.

FOTO: VIAVINGA

Åke berättar om de vackra gamla kakelugnarna, som självfallet
ska få vara kvar.

Vita ytor och öppen planlösning. Det är mycket som blir annorlunda för Åke Erlandsson i hans nya hem.

Åke Erlandsson på verandatrappan till det hus han just sålt till
Stefan Berg och Louise Illemann Lassen.

TRIVSELBYGDEN

Gott kaffe
Gott hantverk
Vacker keramik • Välkommen!

EN BRA BIT AV
VÄSTERGÖTLAND

www.ulfshed.com
0325-350 23
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Det är kul
att kunna
dela med
sig av vårt
intresse.

Siw Ivarsson, Öxabäck, ställde även förra året ut sina
blomsterfoton på Lundens dahliadagar.

FOTO:LENA FERM HANSSON

LENA FERM HANSSON

Lars-Håkan Hansson och Lena Ferm Hansson bjuder in till dahliadagar i Lundens trädgård den 26 augusti och den 2 september.

FOTO:SIW IVARSSON

Anders Fransson, Holsljunga, med några av sina fjärilsfoton
vid en tidigare utställning.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Ordnar dahliadagar med fotoutställning
ÄLEKULLAFör fjärde året ordnar Lars-Håkan maren , får vi hoppas, säger från bygden, Siw Ivarsson
från Öxabäck och Anders
Lars-Håkan.
Hansson och Lena Ferm Hansson dahliadaFransson från Holsljunga.
gar i Lundens trädgård. Förutom att visa Två söndagar kommer
upp sina 150 (!) olika sorters dahlior bjuder de att ha visning av trädgår- Båda visar foton med
den, den 26 augusti och den trädgårdsanknytning. Siw
de även på fotoutställning - även den med 2 september.
Ivarsson, som även ställde
Förutom att besökarna ut på Lunden förra året, har
trädgårdstema.
Antalet dahlior i Lundens
trädgård ökar för varje år.
Förra årets 125 sorter har
nu blivit 150. Lena och LarsHåkan har anlagt nya rabatter för att få plats med nytillskotten, och sågat ner

några träd som gav för mycket skugga. Så bästa möjliga
förutsättningar finns för en
fin dahliasäsong, om bara
vädret sköter sig som det ska.
– Det blir ett härligt
blomsterhav i slutet av som-

får vandra runt och beskåda
blomsterprakten kommer
det också att finnas fikaservering, samt försäljning av marmelad, honung och prydnadspumpor från gården.
Dessutom blir det en fotoutställning med två fotografer

haft ett antal utställningar, och även gett ut en fotobok ”Våren för dig som inte
riktigt hann”. På dahliadagarna kommer hon att visa
sina blomsterfoton, några
av dem tagna just i Lundens
Trädgård. Hon har även vy-

kort med dahliamotiv, som
kommer att finnas att köpa
under visningarna.
Anders
Fransson tar
främst foton på fjärilar.
Det finns drygt 1 000 fjärilsarter i Sverige, av dem
har Anders fotograferat cirka 100 arter, de flesta hemma i Holsljunga, men även
på Öland och Gotland. Även
han har tidigare haft flera utställningar.

Förutom de två visningarna tar även Lena och Lars-

Håkan emot bokade sällskap
under säsongen.
– Det är kul att kunna dela
med sig av vårt intresse, säger Lena.
Och det är ett intresse som
aldrig sinar.
– Dahlian är ingen blomma
man tröttnar på. Det finns så
många olika sorter, och varje år planterar vi dem på olika
sätt. Det blir en annorlunda
upplevelse varje år, för både
oss och besökarna.
KATARINA JOHANSSON

Från vänster: Anders, Johanna, Sandra och Tobias.

Funderar du på att äga
en skogsfastighet?
Nu är det lättare att ta sig till Trivselbygden
ÄLEKULLAFörra sommaren lades ny asfalt på
den 14 kilometer långa vägen mellan Älekulla
och Kungsäter, i Varbergs kommun. En efterlängtad åtgärd, säger Lena Ferm Hansson
i Älekulla.
– Tidigare år var tjällossningen ett elände,
men nu är det en fin väg att åka på. Den har
också blivit bredare och fått bättre bärighet,
vilket underlättar för skogstransporter.
Den nya vägbeläggningen har tillkommit
efter att flera föreningar i bygden hört av sig

till Trafikverket om vägens dåliga skick.
– Både byalaget, LRF och Centern har varit
delaktiga i att påverka Trafikverket.
Allt är inte klart än.
– I år ska de iordningställa vägkanterna,
berättar Lena Ferm Hansson.
Men redan har asfalteringen underlättat
både för arbetspendlare och turister.
– Nu har det blivit mycket lättare att ta sig
till Trivselbygden från Varbergshållet!
FOTO:LARS-HÅKAN HANSSON

Gåva? Arv? Köp? Avstyckning? Fastighetsreglering?
Ring någon av oss Bankrådgivare skog
så träffas vi, 0325-327 00.
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Jonna Sundberg och Samuel Johansson hade egentligen inte tänkt att starta en butik. – Det bara blev att vi satte igång. Men oftast blir det ju bäst när man inte tänker för mycket, säger de.


Unikt är ledordet i ny butik
ÄLEKULLADet började med att Samuel Johansson och
Jonna Sundberg byggde ett bord. Nu har de en egen
butik, med egentillverkade möbler, inredning och
blommor.
– Det här var egentligen inget vi planerat. Vi gjorde ett bord till oss själva, och sedan rullade det på, säger
Jonna och Samuel.
Bordet blev ett lyckat projekt,
som gav mersmak. Det blev fler
möbler, och tanken på en egen butik föddes.
Förutom möbler satsade de även
på att ha inredning och en del växter i sortimentet. Jonna har ett stort
intresse för inredning, och har tidigare drivit en egen blomsterbutik,
så de båda delarna var självklara för
paret att ta med.

Butiken fick namnet ”Butik
Unikt”, eftersom paret har ett lite
annorlunda sortiment mot andra
inredningsbutiker.
– Vi försöker få tag på sådant man
inte hittar i de vanliga butikerna. Vi
satsar på den rustika stilen. Det ligger i tiden nu, och det känns som vi
prickade in det väldigt bra.

Paret bor i Skållared, Älekulla.

just invid platsen där Skållared
marknad hålls varje vår och höst.
Till deras gård hör en lada som vetter mot marknadsplatsen. Ladan,

Lampor i fabriksstil är bland de mest efterfrågade varorna. – Den rustika stilen
ligger i tiden nu, säger Samuel.

Arnoldssons
rnoldssons
Skogstjänst
Skogstjänst

- Beståndsgående gallring

Jan-Olof: 070-374 99 59

Andreas: 076-017 76 35

som de dittills använt som förråd
fick nu bli butikslokal, och marknaden var ju det perfekta tillfället
att dra igång butiken. Paret röjde
ut och gjorde i ordning i ladan, med
siktet inställt på att starta upp vid
vårens marknad.
– Men det gick lite fortare än vi
tänkt...

Vi hoppas bli
ett utflyktsmål.
JONNA SUNDBERG OCH
SAMUEL JOHANSSON

Redan vid höstensmarknad

var det premiär. En lyckad sådan.
många marknadsbesökare hittade
in till butiken.
Sedan hade butiken till att börja med öppet sporadiskt, men sedan
några månader är det öppet varje
lördag, med planer på en utökning.
Kanske blir det även kaffeservering
någon gång i framtiden.



FOTO: KATARINA JOHANSSON

och vill handla.
– Vi har inte haft någon lördag
när det varit tomt här, och det blir
mer och mer för varje vecka.
Paret tror på än fler besökare under sommarsäsongen, när
människor ger sig ut på semesterturer.
– Vi hoppas att butiken blir ett
utflyktsmål.

Både Jonna och Samuel jobbar

Man kan kansketänka att läget,

långt ute på landsbygden, gör det
svårt för kunderna att hitta till
butiken, men så är det inte. Trots
att de inte gjort särkilt mycket
reklam för sig ännu kommer folk

En del växter finns också i butiken. – Det blir mer levande då, säger Jonna.

Mickes Maskin
utför bl.a.:
• Husdränering • Avlopp
• Sprängning/simplex
• Grundarbeten
• Utför även kranjobb

Mikael Larsson, Älekulla, 076-021 50 01

heltid på annat håll, och än så länge
är Butik Unikt bara ett hobbyprojekt.
– Men målet är att en av oss ska
kunna hålla på med detta på heltid. Vi har något bra på gång här,
det känner vi.
KATARINA JOHANSSON

Alla möbler i butiken är
egentillverkade.

Ny- om- & tillbyggnad
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Mackens framtid viktig fråga i Älekulla
ÄLEKULLA På grund av att marken där
Älekulla livs ligger klassats som vattenskyddsområde måste man nu bygga om
butikens bensinmack. Man har delvis löst
finansieringen genom bidrag. Nu hoppas
man kunna lösa resten, så macken, och därmed butiken, kan leva kvar.
– Försvinner bensinen så mun för resten av kostnaden.
försvinner kunderna, säger
Det blev inget anslag från
Bengt Jansson, ordförande i
från Sparbanksstiftelsen,
Älekulla samhällsförening men Marks kommun ser
en möjlighet att bistå med
som driver Älekulla Livs.
Det hela började år 2012. ett projektbidrag till byalaDå gjorde Marks kommun get, säger kommunchef Mats
ett samråd, där man skicka- Lilienberg.
de ut en skrivelse till berör– Vi är positiva till att ha en
da boende och företag på or- levande landsbygd och en leten angående det planerade vande livsmedelsverksamvattenskyddshet. Där är det
området till en
viktigt att även
vattentäkt som
kunna få bränsle, säger han.
ligger cirka 100150 meter bak– Det är ett beMacken är
om butiken.
kymmer med
Enligt Bengt viktig både för tankdöden på
Jansson, som affären och för landsbygden,
inte var med i
men samtidigt
bygden.
föreningen vid
ökas miljökraKARIN BERGQVIST
tiden för samven och där vill
rådet, men som
vi hjälpa till så
läst skrivelsen i efterhand, gott vi kan. Vi har planerat
stod det inget om konse- att stödja byalaget med 25
kvenserna för affären, vilket procent av kostnaden.
medförde att inga åtgärder
påbörjades då.
Därmed saknas i skrivande stund 25 procent av finanKonsekvensen närvat- sieringen.
tenskyddsområdet infördes
– Vi kommer att ta ytterliår 2015 blev ett krav på att af- gare en dialog med kommufären skulle lägga ner en ol- nen om detta, och hoppas
jeavskiljare, samt lyfta upp vi ska kunna lösa det, säger
tankarna och lägga dem i Bengt Jansson.
betongkasuner ovan jord.
Karin Bergqvist, förestånKasunerna fickman dispens dare för affären, instämmer.
med till år 2022, men oljeav– Macken är viktig både för
skiljaren måste man ordna affären och för bygden, till
med redan i sommar.
exempel för bönderna som
– Projektet är kostnads- inte har egna tankar hemma.
beräknat till 900 000 kro– Det finns ju en miljöasnor. Vi har fått EU-stöd från pekt i det också, att lantbrulänsstyrelsen på hälften av karna tack vare macken inte
summan, och sökte anslag behöver ha egna tankar, sähos
Sparbanksstiftelsen ger Bengt Jansson.
Sjuhärad och Marks komKATARINA JOHANSSON

Macken är viktig för butikens fortlevnad, säger Bengt Jansson, ordförande i Älekulla samhällsförening som driver Älekulla Livs, och
Karin Bergqvist, föreståndare för affären.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

Samhällsföreningen lägger ner mycket ideellt
arbete på att driva affären. Frågan om macken
har tagit mycket tid och kraft i anspråk.

Torbjörn Nordgren besöker macken för att tanka sin traktor. Han hoppas frågan om
mackens framtid ska lösa sig. – Det är jätteviktigt att både macken och affären får
finnas kvar, säger han.

DAHLIOR

TRIVSELBYGDEN

EN BRA BIT AV VÄSTERGÖTLAND

Välkomna till oss söndagarna
26/8 och 2/9 kl. 14-17

Kaffeservering & fotoutställning

Lundens trädgård

Bocksås eko
Nyproduktion - Renovering
Byggkonsulation
Vi sätter ett högt värde i arbetsmoral,
noggrannhet och yrkesstolthet

Följ oss på

www.skbyggteknik.se
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Vilket är ditt
smultronställe
i Trivselbygden?

•

Följ oss på Facebook

Just nu kartlägger vi vackra platser
som är tillgängliga för alla!
Tipsa oss om platser vi inte får missa!
christer@trivab.se
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Vågade och vann
– inspirerar andra unga

Det ska inte vara enkelt.
MARTIN SPJUT

ÖXABÄCKHan utsågs till Årets uppstickare på 2017 års Näringslivsgala i Mark.
 Detta för att under tuffa förutsättningar snabbt ha utvecklat sitt företag i
skogsbranschen.Nu satsar Martin Spjut från Öxabäck vidare.
”Med mod och en tro på sig själv och
med nya idéer och mål har Martin
Spjut från 2010 utvecklat ett skogsföretag från noll till åtta anställda.
Med hårda regleringar när det gäller röjning kring elledningar har rekrytering varit en stor utmaning för
Martin. Trots det har han trott på sitt
företag och för detta är han en förebild
och kommer att fortsätta inspirera andra unga att fortsätta kämpa och tro
på sina idéer”.
Med den motiveringen utsågs
Martin Spjut till Årets uppstickare av Företagarna i Mark i slutet av
2017. En utmärkelse som han värderar högt.
– Det kändes helt oväntat men
jättekul att få priset. En bekräftelse
på allt jobb som man lägger ned, säger han och berättar om resan mot
framång.

När Martin Spjut började plug-

ga småskaligt skogsbruk på naturbruksgymnasiet i Svenljunga var
det inget givet val.

– Jag hade velat lite innan, men när
jag väl börjat så kändes det snabbt
rätt, säger den drivna killen som efter studierna beslutade sig för att
starta egna firman Spjuts skog och
marktjänst AB.
Det började i liten skala 2010 men
sedan har verksamheten successivt
växt, den senaste tiden kraftigt. På
sju år har företaget gått från noll
till åtta anställda och omsättningen har ökat med drygt 60 procent.

Till 80 procent handlar jobben
om att röja kring elledningar, och
Martin Spjut uppskattar timmarna bland granar, tallar och björkar.
– Man får vara ute. Det är en typ
av frihet, även om det är en pressad
sådan, säger han och pekar på den
hårda konkurrensen, framför allt
från utländska bolag.
– Det är en utmaning, men står
man bara ut med den, så är det fantastiskt. Det ska inte vara enkelt, sä-

ger han med ett skratt.
Martin Spjut är beredd att kämpa
för att nå sina mål och tänker strategiskt. För att bli starkare har bolaget därför fler ben att stå på; arborism, stubbfräsning och tidigare
även grönyteskötsel, även om det är
skogen som är kärnan. Sedan 2014
har han satsat framför allt på den.
– Jag bestämde mig för det när en
annan entreprenör skulle sluta och
jag, tack vare kontakter, kunde ta
över en del av hans personal.

Ett par årsenare lade företaget i
ytterligare en växel.
– Från 2016 har vi ökat ordentligt
och vi har investerat och satsat. Nu
hoppas vi att den positiva trenden
ska fortsätta.
Han berättar att det krävts mycket energi och noggrannhet för att
kunna lyckas.
– Vi är ett gäng unga killar som
försöker slå oss in bland vargar. För
att komma in där måste vi leverera
lite extra och visa att det finns anledning att välja oss framför de stora bolagen.
I dag har bolaget uppdrag från
Gävle i norr till Skåne i söder och det
är möjligt att expandera ytterligare.
– Men kvaliteten på organisationen
är det viktiga för mig. Det går före
volym, säger Martin Spjut, som ser
ljust på framtiden:
– Jag har många bollar i luften och
mycket nytt på gång.
LENA CARLSSON

Martin Spjut, ägare till Spjuts skog och
marktjänst AB, utsågs till Årets uppstickare på Näringslivsgalan i Mark 2017.

Martin Spjut ses med sina satsningar som en förebild för unga företagare i
bygden. 
FOTO: MATHIAS PETTERSSON

FOTO: LINA BENGTSSON

Antikhuset i Öxabäck
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Dockutställning • Museum om Öxabäcks
damlag • Försäljning av möbler och kuriosa
Öppettider: fredagar 11–18, lördagar 11–15
Andra tider enligt överenskommelse.
Överlidavägen 13, Öxabäck • www.antikhuset.org
0320-593 10, 070-519 42 81, 070-254 49 03

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

Vi hjälper företagare med
bokföring, administration
och deklarationer

Vi välkomnar alla fiskeentusiaster till en
förstklassig naturupplevelse! Vackert
strövområde intill med fina grillmöjligheter.
www.stockasjoarna.se

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

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!

KVB
KUNGSBACKA VILLABYGGEN AB
Öxabäck • 070-217 67 65

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

info@elteknikab.eu
Martin Nyman 072-308 39 00 • Martin Olsson 072-308 49 00
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Lykke Keyzer är bara tre år, men är trots det redan med för andra
gången på holkbyggardagen. Pappa Viking Keyzer håller lite koll
på spikandet.

Det är full ruljans på Brokvarn under holkbyggardagen.

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Monica Svensson och Göran Andersson är två av eldsjälarna som
fixar hem åt Öxabäcks fåglar.		
FOTO: LENA CARLSSON

Fåglar i fokus på Brokvarn
ÖXABÄCK250 nya fågelbostäder fixas med
stor entusiasm – på bara några timmar. I
början av våren arrangerade Öxabäcks hembygdsförening traditionsenligt holkbyggardag på Brokvarn. I år för 56:e gången.
Ett 20-tal personer samlades i början av mars på
Brokvarn för att spika, såga,
borra, rita och måtta för glatta livet. Några stod för designen, några agerade bärhjälp
och några skötte finputsen.
Processen liknade nästan ett
löpande band med olika stationer.

verkstad. Två och en halv timma brukar det ta att tillverka 250 holkar, säger Göran
Andersson, ordförande i ortens hembygdsförening.
– Vi gör allt, från att hugga virke i vår egen skog till
den färdiga holken. Vi är helt
självförsörjande. Det enda vi
köper är spik.

– Det är lite som en tomte-

Aktiviteten har varitett

säkert vårtecken, om än just
den här gången i snö och
kyla, sedan över ett halvsekel tillbaka.
– Totalt har det nog blivit
runt 15 000 holkar genom
åren, säger Göran, som själv
var med och startade upp
holkbyggardagarna år 1963.
– Det är underbart att kunna hålla igång traditionen.
Den här lördagen är så rolig!

Engagemanget lokalt ä r

stort och lockar både barn
och vuxna, föreningsmedlemmar och allmänhet.
– Holkarna är väldigt eftertraktade. Alla vill ha ett
bo till småfåglarna och

Specialsnickerier
Specialsnickerier
Vävstolar •
• Tillbehör
Vävstolar
Tillbehör
5119595Öxabäck
Öxabäck ••Tel.
52 52
511
Tel.0320-590
0320-590
www.akssnickeri.se
www.akssnickeri.se

Robotgräsklippare - Motorsågar
Vedklyvar - Stängselutrustning

det brukar komma mycket folk hit för att hjälpa till,
säger Monica Svensson från
hembygdsföreningen och
Marks fågelklubb.

Holkarna sätts sedan
ut både i privata trädgår-

dar och i skogen runt om
i Öxabäck. De görs med hål
i olika storlekar för att passa olika arter. Svartmes och
rödstjärt, tofsmes, talgoxe
och stare – alla har de goda
möjligheter att hitta fina
hem i Öxabäck.
LENA CARLSSON
KATARINA JOHANSSON

Christina Henriksson visar en specialholk, med en ingång och en
utgång. – Fåglarna gillar det, säger hon.

VILL DU HA HJÄLP MED

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

Vi utför allt inom branschen!

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

rekrytering,
lokaler eller stöd
vid ansökan om
bygglov, tillstånd
mm?

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

Kontak

SÅ HJÄL

ta oss

PER VI E

Holsljunga Gräv

LANTBRUKSTEKNIK

LANTBR
BrunoUKS
Henrikson,TEK
ÖXABÄCKNIK

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

Emtervalls Maskingrävning

Isidor Emtervall
LANTBRUKSTEKNIK
0320-592
71 • 0705-92 71 09
99 74

Tel.n0320
- 590
17 alt.
070 - 374
Bruno Henrikso
Kärra
Nedre
ÖXABÄC
K 99 74

www.LT-Lantbruksteknik.se
Tel. 0320 - 590
17 alt. 070 – 374

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

Trivab - Vi finns för företagen
i Trivselbygden!
trivab.se

R!
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HULTABERGS
LANTBRUKSTJÄNST
Entreprenadjobb/lantbruk

ÖXABÄCK V
 id en liten väg

070-718 93 38
morkhult@gmail.com

Diplomerad Avloppsentreprenör
Mark- och
grundarbeten

0703-29 29 42
tb@tbschakt.se

MJÖBÄCKS SPARBANKS

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

Lördag 4 augusti 2018
Hagavallen, Öxabäck
TID

LAG

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

Bruno både säljer motorsågar
och gör konst med dem

PLAN

utanför Öxabäck kan
man se en flagga med
logotypen för en känd
motorsågstillverkare.
Följer man vägen kommer man till Bruno
Henriksons butik. Här
säljer han redskap för
skog- och vedhantering,
trädgård samt stängselutrustning . Dessutom
kan besökaren i butiken
få se exempel på Brunos
andra sida: Den som motorsågskonstnär.
– Jag började med carving
(motorsågskonst) år 1976
när jag köpte mitt första egna
motorsåg. På den tiden kän
de jag ingen annan som sni
dade med motorsågen, till
skillnad på idag, berättar
Bruno Henrikson.
I sin butik, LT Lantbruk
steknik, visar Bruno prov på
flera av sina konstverk. En vi
lande jägare, som är ett av
hans tidigare verk, välkom
nar besökarna. En mystisk
”knut”, som man inte kan se
hur den hänger ihop, ligger
på ett bord, och i en pärm vi
sar Bruno prov på de många
skyltar han gjort genom åren.

Dessa består oftast av en
stock med ett insågat gårds
namn, men Bruno har även
gjort stockar med olika mo
tiv, som motorcyklar eller
motorsågar.
Bruno använder enbart
motorsåg när han gör sina

Bruno Henriksson trivs med arbetet i egna butiken, som
han kombinerar med motorsågskonsten. 

FOTO: KATARINA JOHANSSON

verk, inga fräsar eller slip
verktyg.
– Det är spännande att ar
beta med motorsågen, man
har bara en chans . Det räck
er att det kastar en gång så är
det jag håller på med förstört.

mycket, utan får kunder ge
nom djungeltelegrafen.
Butiken är inriktad på
skog/ved, trädgård och
stängselutrustning. Bruno
satsar på att hålla en hög ser
vice, och åker bland annat ut
till kunderna för att monte
ra robotgräsklipparna han
säljer.
– Läget är ju inte så cen
tralt, och ska man åka lite
vill man ha en hög service
grad. Det gäller att vara rädd
om kunderna så man får be
hålla dem.

själv. Den ligger på gården
där han bor, så arbete och
fritid flyter ihop. Bruno har
också verksamheten på går
den att sköta, med skog
och ett antal får, så även om
han har hjälp av hustrun
Christina blir det inga åtta
timmardagar.
– Jag har försökt ha be
stämda öppettider, men det
gick inte, folk kommer ändå.
Men jag tycker det fungerar
bra, jag gör ju sådant jag
tycker är roligt!

Butiken har Bruno b
 yggt

KATARINA JOHANSSON

Motorsågskonstenär en
bart en hobby.
– Jag skulle ha kunnat liv
nära mig på det också, men
då hade det blivit enahanda.
Levebrödet är istället buti
ken, som trots att den ligger
lite avsides till lockar många
kunder.
– Jag annonserar inte så

A
B

NYA LOKALER FÖR FOTVÅRD

A
B

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

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

Kiosken är öppen under hela turneringen!

Gratis entré - välkomna!
Öxabäcks IF i samarbete med

Den vilande jägaren är ett av Brunos
tidiga verk.



A
11.00 Högvads BK – Öxabäcks IF (1 straff)
Torestorp/Älekulla FF – BK Viljan/IF Älvéna (2 straff) B
12.00 Torestorp/Älekulla FF – Öxabäcks IF (1 straff)
BK Viljan/IF Älvéna (2 straff) – Högvads BK



Tips för fina fötter
Försiktigt med filen: 
– Fila inte för mycket, det triggar fötterna att bygga mer hud.
Smörj hellre.
Se upp med sår: – En hel
hud är säkraste skyddet mot
fotsvamp och vårtor.

Fotgympa: – Man kan till
exempel plocka upp saker med
fötterna, och stå på ett ben när
man borstar tänderna.
Fotbad: – Ta ett fotbad i
veckan, det går bra att ta vanlig
såpa i vattnet. Smörj sedan.

onsthantverksrundan
i Mark 2018
I Öxabäck ﬁnns tre konsthantverkare
med på rundan bland annat smycken,
naturfoto och konsthantverk i ull

ÖXABÄCKSedan augusti för
ra året har Öxabäcks fotvård
nya lokaler. Tidigare fanns
fotvården i Antikhusets
källare, men numer kan
man hitta den på mark
plan, i samma hus som
Svansjö Företagstjänst. Eva
Strömqvist, som driver fö
retaget är nöjd med flytten.
Och så är även kunderna, sä
ger hon.
– Det är många av mina
kunder som har svårt att gå
i trappor, så det här är myck
et bättre. Här är handikapp
vänligt och det finns en bra
parkering utanför, säger Eva.
Hennes nya lokal var tidi
gare distriktsköterskemot
tagning. Eva fick ta över en
del av utrustningen, och har
också skaffat nya behand
lingsstolar, som passar in i
den nya miljön.
Eva är utbildad medicinsk
fotterapeut och har gått kur

Konsthantverksrundan 2018
25-29 juli öppet kl.13.00-19.00
Vernissage
Tisdag 24 juli kl.17.00-19.00
Samlingutställning
öppet alla dagar kl.13.00-18.00
www.konsthantverksrundan.se

ser för att kunna ta emot re
misskunder. Men på grund
av att man bara tar in nya te
rapeuter vart fjärde år är hon
inte med i rullorna ännu.
– Jag får remisskunder i alla
fall, men de får betala, säger
hon.
Förutom verksamheten på
mottagningen åker Eva även
ut på hembesök till kunder
som inte kan ta sig till henne.
Bland annat åker hon regel
bundet till två äldreboenden.
Eva utför även vaxning
och öronhålstagning, samt
har försäljning av strum
por, fotvårdsprodukter och
smycken.
– Jag är ute en del på mark
nader och säljer bland annat
smycken och strumpor, nu i
sommar ska jag bland annat
till Skene Marten i juli. Det är
en rolig omväxling!
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Öxabäcks
Fotvård

i nya handikappanpassade
lokaler.

Överlidavägen 5

vaxning & öronhåltagning
Även hembesök
073-042 17 69
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Banken del
ar ut fler
fina vinster a
!

De gula rutorna bildar alla Trivselbygdens ortsnamn och de gröna rutorna bildar ett ord. Vilket är ordet?
Mejla in rätt svar till: lena.karlsson@mjobackssparbank.se eller skicka per post till: Mjöbäcks Sparbank, att. Lena Karlsson, Box
4025, 512 60 Överlida. Senast 19 augusti vill vi ha ditt svar för att du ska vara med i utlottning av vinsterna.
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Byggelever får prova på arbetslivet
MJÖBÄCKI höstas startade Marks gymnasieskola och Trivab en utbildningssatsning där
byggelever lägger stor del av sin utbildning
på olika företag i Trivselbygden. Satsningen
har fallit väl ut.
De nio eleverna har varit ute

hos olika företag sedan höstlovet. Tre dagar i veckan ute
på jobb, resterande dagar i
skolbänken.
 – Den information jag har
fått är att företagarna är nöjda och att det har gått väldigt
bra, säger en av initiativtagarna Tommy Stensson, trivselbygdsutvecklare på Trivab.

Tanken är att eleverna ska

vara på samma arbetsplats
hela första skolåret. Sedan
blir det eventuellt byte för
att få prova på flera delar av
byggyrket.
 – Det är bra för eleverna
att känna att de kommer ut
i verkligheten och att det är
skarpt läge. Husen de är med
och bygger till exempel är
inte ett skolprojekt utan går
ut till kund. Företagen har å
sin sida stor möjlighet att hitta framtida anställda, säger
Tommy Stensson.
 Totalt är det sju olika företag som tagit emot lärlingar
det här första året. Men det
är så många som tio olika fö-

retag som visat sitt intresse.

I år hardet inte varit någon

ansökning till lärlingsutbildningen. Skolan ringde helt
enkelt runt till de elever som
sökt byggprogrammet för att
höra om lärlingsintresset. Till
nästa skolår får eleverna söka
lärlingsplatserna. Just nu pågår rekryteringen inför höstterminen för fullt.
 – Efter första sökperioden
i januari hade vi åtta elever
som sökt byggprogrammet
lärling i första hand till hösten. Nu är det omvalsperiod
och vi väntar med spänning
på hur ansökningarna ser ut
efter det, mycket kan hända,
säger Ann-Sofi Sikkonen, lärlingskoordinator på Marks
gymnasium.

Idag är denteoretiska de-

len av utbildningen förlagd
till Marks gymnasieskola.
Men på sikt är målsättningen
att den delen av utbildningen ska förläggas till Mjöbäck
där stor del av de deltagande
företagen finns.

Eleverna k
 ommer
ut i verkligheten.
TOMMY STENSSON

Lärling Alexander von Braun, lärlingskoordinator Ann-Sofi Sinkkonen, Alexanders handledare Mikael Augustsson på Mjöbäcks
villan, lärling Isac Wiselqvist och Isacs handledare Ulf Carlsson på UPC Bygg. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle när några
lärlingar och deras handledare träffade STT.
FOTO/ARKIV: KATARINA JOHANSSON

 – Det finns mycket att ut-

veckla, vi är bara i uppstartsfasen ännu. Men det här första året är en bra grund och
någon gång i framtiden kan-

ske det kan bli en teoretisk
del i Mjöbäck, säger Tommy
Stensson.
 Det var Tommy som tillsammans med biträdande

rektor på Marks gymnasieskola, Jonas Andersson, drog
igång projektet med lärlingar. Anledningen var för att
man inom Trivab fått till sig

att byggföretagen i bygden
hade svårt att hitta personal
med rätt kompetens.
YLVA HIDENG

Kindaholmsdagar med något för alla
KINDAHOLM E
 fter sju år

MYCKET PÅ GÅNG FÖR MOTORVETERANER
KINDFöreningen Kinds Motor
veteraner har som vanligt ett
späckat program för sommaren. På själva nationaldagen, den 6 juni, firas man den
Motorhistoriska dagen med
ett rally , då man samlas på
Kullaberg, Överlida för att gemensamt kunna köra en runda. Dagen avslutas med fika på
Café Tostatorpet i Mjöbäck.

Den 23 juni blir det Mid

sommardagsrally i Holsljunga.
– Vi tar oss i karavan runt i
Holsljunga by och campingen.
Vi avslutar med gemensam uppställning på fotbollsplanen vid
campingen, säger Bo Persson,
Kinds motorveteraner.
Lördag 1 september är det

dags för årets Veteranträff i
Östra Frölunda.
Årets tema är traktor med
redskap och årets nyhet är modellflyg. Man fortsätter även i
år med utställning av rallybilar och förra årets uppskattade
nyhet”Fullt ös i grusgropa”, där
ett gäng ungdomar från bygden
visar hjullastare, grävmaskiner
och bandschaktare i full verksamhet.
Man behöver inte vara medlem i föreningen för att delta vid
evenemangen, säger Bo Persson.
– Alla är välkomna att vara
med, medlem som icke medlem.
Och alla är välkomna att komma
och titta!
FOTO:KATARINA JOHANSSON

är Kindaholmsdagarna
en väletablerad tradition och det rika programutbudet
lockar många besökare.
Datumet i år 14 - 16 september.
Förr utgjorde de fyra

byarna, Kalv, Mårdaklev,
Håcksvik
och
Östra
Frölunda en egen kommun.
Med Kindaholmsdagarna
får kommunen återuppstå
för en helg och visa upp sig
tillsammans igen.

Den här gången är det

Kalv som är värd för dagarna, vilket innebär att det är
de som svarar för den gemensamma bygdefesten
på lördagskvällen och är
sammankallande till de
förberedande mötena.
– Middagen har vi i Kalvs
bygdegård och till den behövs anmälan, säger Johan
Samuelsson, men lägger

till att efter själva middagen är det fritt för alla att
komma.
Tidigare år har evenemanget ägt rum lite tidigare i september.
– Men i år har vi ju val
den 9 september och då används bygdegårdarna till
vallokaler och det skulle bli
svårt att hantera det samtidigt.

Programmet för dagarna är omfattande och

ska ses som ett smörgåsbord där var och en plockar det som passar bäst.
Innehållet är varierande med öppet hus i företag,
loppis, veteranfordon, utställningar, mat- och kaffeserveringar.
I skrivande stund är programmen för de olika byarna ännu inte fastställda.
Men pubkvällen på fredagen i Håcksviks bygdegård är en tradition och där
vet man också att välkända Håcksviksrevyn kom-

EKOMUSEUMS NYA BROSCHYR UTE
NEDRE ÄTRADALEN E
 komu

seum Nedre Ätradalen ger
varje år ut en uppdaterad broschyr om alla besöksmål. Årets utgåva är
utformad på ett nytt sätt
för att underlätta för läsaren.
–Vi har fått hjälp av Destination
Falkenberg att ta fram årets broschyr. Det som är nytt är att broschyren är färgkodad, och den
har också en utvikbar karta, berättar Bo Bengtsson, ordförande

i Ekomuseum Nedre Ätradalen.

I museet ingår85 besöksmål

i Falkenbergs och Svenljunga
kommuner. Färgkodningen i
olika avdelningar innebär att
man lättare hittar besöksmål i
det område där man befinner
sig. I avdelningen Gränsbygden
hittar man de 14 besöksmål som
finns i Trivselbygdens område
(se faktaruta).
Även kartan är färgkodad,
för att underlätta sökandet efter de besöksmål man är intresserad av.

 Broschyren finns atthäm-

ta hos alla styrelseledamöter i
Ekomuseum Nedre Ätradalen,
på turistbyråer, samt i butiker i
området.

Men behövs det verkligen en

broschyr i dessa tider när alla
kan hitta information på datorer och mobiler? Jo, säger Bo
Bengtsson.
– De säger att alla tittar i telefonen, men är man ute på semester
vill många ha en broschyr.
KATARINA JOHANSSON

Johan Samuelsson är en av värdarna som hälsar välkommen
till bygdefesten i Kalvs bygdegård.
FOTO: VIAVINGA
mer att ha utställning med
glimtar från deras många
föreställningar.

Men allra mest är kanske Kindaholmsdagarna
ett tillfälle för umgänge
och gemenskap. Något som
upptäckts inte minst av de

många gästande hemvändarna. Ett ypperligt tillfälle att få komma tillbaka
till hembygden, när allt är
öppet och när chansen att
få träffa gamla bekanta är
som störst.

Ekomuseum Nedre Ätradalen
Besöksmål i Trivselbygden: Joarsbo naturprodukter, Backa loge,

Danabäcks sten, Ulvanstorps Tunnbrödsbod, Högsjömossen
Danabäck, Mandy’s Diner, Klevs gästgiveri, h embygdsgård och
lanthandel, Gammalsjö kvarn, Klockargården, Kvarngården,
förläggargården Lerbäcksbyn, Tre generationer träsnindare på Tokabo hembygdsgård, Wästgöta museum i Överlida,
Överlida Industri- och hantverksmuseum, Gräne Gruva.
Aktiviteter: Lördagen den 4 augusti ordnar Ekomuseum
Nedre Ätradalen en marknad på Larsagården i Vessigebro.
Där säljsbland annat mat och hantverk, och man får även
information om alla besöksmål.
Söndagen den 5 augusti anordnas Ekomuseets dag,
då samtliga besöksmål håller öppet.

ANN-LOUISE KJELLNER
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BADPLATSER I TRIVSELBYGDEN
Trivselbygden 3

TRIVSELBYGDEN tidning [YYYY]

Holsjön

Holsljunga camping
Handikappsanpassad brygga och
vacker sandstrand.

Övre Hallången
Överlida Camping
Brygga

Öxasjön Mjöbäcksvägen
Hopptorn

X Toalett
Näset Nedre Hallången
Hopptorn X Omklädningsrum I korsningen Svenljunga-Östra Frölunda
X Kiosk X Grillplats
X Brygga X Toalett
X Långgrunt/småbarnsvänligt
X Hopptorn Omklädningsrum
Kiosk
X Grillplats
X Långgrunt/småbarnsvänligt

X Hopptorn Omklädningsrum
Grillplats
X Kiosk
X Småbarnsvänligt

En badplats med fina gräsytor.

X Brygga

X Brygga

X Toalett

X Toalett

Omklädningsrum

X Grillplats

Kiosk

X Långgrunt/småbarnsvänligt

Vitasjön Ängasjö
X Brygga X Toalett
Hopptorn
Kiosk

Hopptorn
Kiosk

X Grillplats

X Långgrunt/småbarnsvänligt

Sandsjön
Torestorp
Kommunal badplats, 5 km från Älekulla.
X Brygga

Omklädningsrum

X Toalett
X Omklädningsrum
X Grillplats

Skäremosjön

Ängasjö
Härligt, lugnt läge och sandstrand.

Långgrunt/småbarnsvänligt

X Brygga

Hopptorn

Korrasjön Öxabäcksvägen
Ta vägen upp vid brandstation.
X Brygga

Hopptorn
Kiosk

X Småbarnsvänligt

Omklädningsrum

X Långgrunt/småbarnsvänligt
Vi har så många
fina platser
i vår Trivselbyg
d!

Omklädningsrum

X Grillplats

Kiosk

X Toalett

X Grillplats

X Toalett

Högsjön Öxabäcksvägen
På vägen mellan Älekulla & Älvsered.

Horsasjön ”Nabben”

Brygga

Toalett

Ny fin brygga.

Hopptorn

Omklädningsrum

Kiosk

Grillplats

X Brygga

X Långgrunt/småbarnsvänligt

Hopptorn
Kiosk

X Toalett

Omklädningsrum

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

X Grillplats

X Långgrunt/småbarnsvänligt

14•15•16
SEPTEMBER
KINDAHOLMSDAGARNA
Kom och spring

Kindaholmsmaran 42km

ETT SÄKERT VÅRTECKEN
TRIVSELBYGDENMed våren kommer tranorna. Just de här är fångade på bild i Östra

Frölunda, men det finns gott om dessa ståtliga fåglar i hela Trivselbygden.
FOTO:VIAVINGA

Följ oss på facebook
Kindaholmsdagarna

Massor utav
aktiviteter
i Håcksvik, Kalv, Mårdaklev
och Östra Frölunda.

BYGDEFEST
Kalv

Lördagen 15/9 kl. 19.00
Välkomna!

Följ oss på
kindaholm.org
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Satsning i Öxabäck bär
frukt – Lina lever sin dröm
ÖXABÄCKRedan som liten drömde hon om att driva cateringverk
samhet, nu är det verklighet.
 – Det blev precis som jag tänkt mig, förutom att allt gått mycket
snabbare, säger Lina Bengtsson, ägare till Bexells skafferi och pri
sad för årets företagssatsning i Trivselbygden.
Lina Bengtsson, Bexells skafferi, tilldelades strax före
årsskiftet ett av andraprisen
i Mjöbäcks Sparbanks tävling Årets företagssatsning
i Trivselbygden. En tävling
som syftar till att uppmuntra företag som gör satsningar i detta område.
– Det hade jag inte räknat
med. Det känns väldigt kul
och jag är jättestolt, säger
Lina Bengtsson om att få ta
emot utmärkelsen.

2016 efter att på ett lyckat sätt
fixat en fest åt en vän. Men
tanken på en sådan verksamhet har funnits i många år.
– Jag hade tänkt jättelänge
på att starta en cateringverksamhet, säger hon och berättar om sin passion att vara
kreativ med mat.
– Jag gillar att leka, forma
och designa – och gör det
med mat istället för med färg
och pensel. Och så är det så
kul med alla smaker.

Den blir ensporre i hen-

Cateringen är ensidosyss-

nes fortsatta arbete med företaget som hon startade upp

la som fått växa fram vid sidan om hennes jobb som per

FOTO: LINA BENGTSSON

LINA BENGTSSON

sonlig assistent. En sidosyssla
som fått ta allt mer plats i takt
med att efterfrågan ökat.
– Jag trodde att kunderna skulle komma enbart
från närområdet, men i dag
har jag en kundkrets från
hela Mark samt bland annat
Bollebygd och Borås.

Det är en blandad kompott
som köparna vill ha, avsedd
både för vardag och fest.
– Många tror att det är
smörgåstårta som efterfrågas mest, och den finns alltid med i bakgrunden. Men
framför allt är det bufféer och
mingelmat som är populärt,
säger Lina Bengtsson som
allra helst fixar en fantasifull sallad och sedan fortsätter att vara kreativ genom att
med kamerans hjälp föreviga de dekorativa uppläggen.
26-åringen med rötter-

Inte bara tillagning. Lina Bengtsson fotograferar också gärna
maten och använder bilderna i sin marknadsföring.

Jag gillar att
leka, forma
och designa

na i Laholm och som pluggat hotell- och restauranginriktning på gymnasiet, har
numera hjärtat (liksom sambon Martin Spjut, utsedd till
Årets uppstickare på senaste Näringslivsgalan i Mark,
se annan artikel) i Öxabäck.
– Jag vill väldigt gärna vara

Lina Bengtsson från Öxabäck har prisats för sin lyckade satsning med cateringfötetaget Bexells
s kafferi.
FOTO: LENA CARLSSON
kvar här. Det är det viktiga,
säger hon och betonar vikten av en levande landsbygd.
– Det är viktigt att inte centrera allt till ett ställe. Själv
tycker jag att det är jättemysigt att åka runt till butiker

på olika ställen istället för
till en galleria. Det är samma
tänk här.
Förhoppningen är att
Bexells skafferi inte bara ska
kunna leva vidare på hemmaplan, utan också växa.

– Jag hoppas kunna utöka
i framtiden. Men allt har sin
tid. Jag stressar aldrig med
processer. Jag har många planer, men tar ett steg i taget,
säger Lina Bengtsson.
LENA CARLSSON

Hobbyprojektet som växte
MJÖBÄCKFörra året star

tade mor och dotter,
Carina Lundin och Lisa
Franzén, ett sommarca
fé tillsammans hemma
i Mjöbäck. Det som var
tänkt som ett mindre
hobbyprojekt blev större
än planerat, och i decem
ber blev Café Tostatorpet
en av pristagarna i Årets
Företagssatsning i Triv
selbygden.
När de startade caféet i lagår-

den på Tostatorpet i Mjöbäck
förra året trodde de inte på
någon större tillströmning.
– Vi tänkte att det kanske
kommer fem gäster om dagen, men vi hade mellan 74
och 120 gäster per dag när
vi hade öppet, säger Carina
och Lisa.
Caféet är ett hobbyprojekt,
och de har inte tänkt ha det
som sin försörjning.
– Det är inte för att tjäna
pengar vi gör detta. Men likaväl som andra stickar och
virkar bakar vi, och vi kan inte
äta upp allt själva.
Istället är det kundernas
uppskattning som är deras
belöning.

– Att få positiv feedback är
halva nöjet!


Positiv feedbackfick de

bland annat i vintras, då Café
Tostatorpet fick ett av priserna i Årets företagssatsning i
Trivselbygden. I motiveringen berömdes bland annat deras bakverk och lantliga genuinitet.
– Det var roligt och överraskande, och vi ska behålla det som står i motiveringen. Vi ruckar inte på att det
ska vara hembakt i caféet och
gammaldags kaffekoppar.
– Vi köper ekologiska och
närproducerade råvaror i
den mån det finns. Det är
kanske dyrare i inköp, men så
värt det, för vi vill slippa kemikalier, tillsatser och e-ämnen så gott det går.
Även glutenfritt och nyttigare alternativ finns i sortimentet, för att det ska kunna
passa så många som möjligt.

På grund av d
 et oväntat
stora antalet gäster har de
byggt ut inför årets säsong.
Ett stort förråd har offrats för
att få in en soffhörna. Där har
de gjutit nytt golv, och satt
upp nya väggar. Liksom bakverken i caféet är det närpro-

Det är som
en livsstil.
CARINA LUNDIN OCH
LISA FRANZÉN

ducerat som gäller även för
virket, berättar de.
– Bräderna är sågade av
Nils i Ålarp, Älvsered, de har
olika bredd så det ska se rustikt ut.
De har också gjort en ny entré och håller på att bygga en
uteservering på baksidan av
caféet, dit de köpt in gamla
utemöbler som passar i den
gammaldags stilen.

Förra året hadeCafé Tosta

torpet öppet två dagar i veckan. I år har de utökat till tre
dagar: torsdagar, fredagar
och söndagar under hela
sommaren.
Caféet blir också ett sätt att
träffa nära och kära.
– Det är som en livsstil,

Carina Lundin och Lisa Franzén hittade en liten rofylld hörna att fotograferas i under ombyggnationen av Café Tostatorpet.FOTO: KATARINA JOHANSSON
alla familjemedlemmar är
inblandade. Och våra vänner får komma hit om de vill
träffa oss, vi hinner ju inte åka
ut så mycket.
Redan förra året blev caféet något av ett utflyktsmål,
dit folk kom inte bara för fikat utan även för den lantliga
inredningen, de natursköna

omgivningarna och lugnet.
Det är precis så Carina och
Lisa vill ha det.
– Vi vill vara ett utflyktsmål, dit människor vill komma tillbaka .

När sommaren är ö
 ver

stänger Carina och Lisa caféet, men lite aktiviteter kan

det nog bli även efter säsongen. Förra året anordnade de
en julmarknad i december,
och tanken är att det ska bli
en uppföljning även i år.
– Vi har även funderingar
på aktivitetskvällar, och kanske ”Afternoon tea”.
KATARINA JOHANSSON
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Motiveringar för vinnarna i förra årets företagssatsning

Tidigare pristagare

1:a pris, Kinds Elteknik
AB, Östra Frölunda:
Lokalt förankrat familjeföretag
som genomfört generationsskifte vilket befäster positionen i
Trivselbygden.
Företaget satsar framgångsrikt
på högteknologiska produkter som
säljs såväl inom som utom Sveriges
gränser.

2011:
1. Mandys Diner, Älvsered
2. Bocksås Eko, Älekulla
2. Oveda Teknik, Holsljunga
2012:
1. AJAB Smide AB, Håcksvik
2. Furulids Snickeri och Åkeri
AB, Mjöbäck
2. Öxabäckskött

2:a pris, Bexells Skafferi,
Öxabäck:
Med exklusiva upplägg frestas
både öga och gom. Har på kort
tid fått gott renommé och stark
kundtillströmning. Nytt leverantörsavtal ger fortsatta utvecklingsmöjligheter till att ge landsbygden
tillgång till det lilla extra.

2:a pris, Café Tostatorpet,
Mjöbäck:
Frestar med utsökta bakverk och
kaffe i rara koppar, detta får gästerna att strömma till från när och
fjärran. Unik cafésatsning som
lyfter fram gemyt och lantlig genuinitet.

2013:
2015:
1. Snickeri AB Special,
1. Håcksviks Fastighets AB
Holsljunga
2. Överlida camping
2. Kalvs Familjecamping
2. Lenas Kost & Träning,
2. Monicanders, Mjöbäck
Holsljunga
2014:
2016:
1. Älvsered Lantmän
1. UPH Education AB
2. Ferneborns Gräv & Grus AB, 2. Mandy’s Inn
Mjöbäck
2. Överlida Grus & Transport
2. Rundis, Överlida

Han gillade inte
Castro så han flyttade
till Trinidad
ANDREAS BJÖRKLUND

Styr hissarna. Linda Illeman Lassen jobbar med elektronik på Kinds Elteknik i Östra Frölunda som ägs och drivs av Andreas Björklund.FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Markus Algebäck gör en sista
kontroll på det färdiga skåpet
som ska styra en av hissarna
på oljeplattformen Statfjord.

Företag i Östra Frölunda styr hissen
ÖSTRA FRÖLUNDAHar du åkt hissen på
färjan mellan Varberg och Grenå någon
gång? Då är chansen stor att du kommit i
kontakt med Kinds Elteknik.
På Kinds Elteknik i Östra

Frölunda gör de nämligen
styrutrustning till hissar.
Både till vanliga hissar som
finns i de flesta bostadshus
och mer ovanliga typer av
hissar som på de norska oljeriggarna (jodå, de gör till
hissar i Dubai och Abu Dhabi
också). Men det var inte med
hissar det började när vd
Andreas Björklunds pappa
Agne startade företaget 1974.
– Först höll vi på med styrning för lövrensare till kraftverk, sedan färgeristyrning
till tekoindustrin i Borås, sä-

ger Andreas och berättar att
man halkade in på det här
med hissar tack vare att man
monterade upp markiser på
företaget i mitten av 1980-talet.
– Montören som var här
och monterade var på ett
hissföretag i Varberg efteråt. Där undrade de om han
visste någon som kunde göra
skåp och då berättade han att
han varit på ett företag i Östra
Frölunda som verkade hålla
på med just sådant.

1991 deltog Kinds Eltek

nik på världens dåvarande
största hissmässa i Augsburg.
– Det gjorde att vi överlevde byggkraschen. Innan
mässan hade vi ett fåtal kund
i Sverige, efter mässan ökade
kundantalet i Norge så mycket att vi nästan hade monopol där.
Idag levererar Kinds
Elteknik hisstyrning både
till Skandinavien och det något otippade Trinidad och
Australien. Kontakter spelade in även här.
– Vi levererade till ett
svenskt företag på Kuba.
Deras anställde vd gillade
inte Raoul Castro, så han flyttade till Trinidad och tog upp
kontakten med oss.
Också Australienexporten
har lokal anknytning – en
före detta anställd bor där,

har startat eget och blivit
kund.

Andreas Björklund är

född in i företaget. Som tjugoåring tyckte han det var
självklart att ta över.
– Sedan tyckte jag ”nja”,
men då var det försent, säger han och skrattar.
Han blev vd 2015 och ensam
ägare året därpå. I fjol prisades företaget för Årets företagssatsning i Trivselbygden.

Andreas vill lyfta perso-

nalen. Själv ser han sig som
vd och säljare. Den tekniska kompetensen har de anställda.
– Det har skett e n stor satsning på personalen sedan
Andreas tog över, konstaterar Louise Illeman Lassen

som jobbar på elektroniksidan.
Hon och kollegan Markus
Algebäck berättar att Kinds
Elteknik deltagit i EUprojektet Kompetensnavet
med IUC-Sjuhärad för att säkerställa kompetensen i företaget. Det är viktigt för framtiden.
– Målet är att vi inte ska
behöva söka folk, utan att
folk ska söka sig till oss, säger Andreas och berättar att
man också jobbat mycket
med värderingar de senaste åren.
Arbetet har gett resultat.
–Vi har fått mycket mer
vi-känsla det senaste halvåret, bekräftar Markus
Algebäck.
Andreas tror att detta delvis beror på att de tillsatt en

ledningsgrupp med representanter från företagets alla
funktioner, för att vara ett såpass litet företag är ledningsgruppen på sex personer
ganska stor. Det är en fördel.
– Ledningsgruppen gör att
all information kommer ut
till alla i företaget, tillägger
Louise.

Än så länge må Kinds El

teknik vara en ganska liten
tillverkare. Men målsättningen är ambitiös.
– Vi ska bli en av världens
ledande tillverkare av styrutrustning till hissar.
Att öka exporten är en del
i det framtida arbetet.
– Men först ska vi satsa mer
på hemmamarknaden.
TINA HJORTH SVENSSON

Dags att nominera nya kandidater till företagspriset
TRIVSELBYGDEN För ått
onde året i följd söker
Mjöbäcks Sparbank kan
didater till utmärkelsen
”Årets företagssatsning i
Trivselbygden”.

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

– Det är jätteroligt att återigen kunna genomföra
Årets företagssatsning, säger Tomas Andrén, vd på
Mjöbäcks Sparbank.
Priset kan till exempel gå
till ett nystartat företag, eller ett företag som valt att
flytta till Trivselbygden.
– Det kan även vara ett
företag som funnits länge,
där man gjort någon form

Byalagen på respektive

 rt har ansvar för att det
o
kommer in nomineringar, men alla som vill får nominera företag till priset.
Nomineringsblankett finns
på Mjöbäcks sparbanks
hemsida, och den finns även
att hämta på banken.
Nomineringstiden pågår
fram till den 1 september.
Ut
märkelsen delas sedan

ut vid Mjöbäcks Sparbanks
lucialunch för företagare i
mitten av december.
Ett förstapris och två
andrapris delas ut till företagets ägare eller vd.
Förstapriset består av ett utbildningsstipendium på 10
000 kronor, och de två andrapristagarna får stipendium 3 000 kronor vardera.

tresse, och vi får varje år in
nomineringar av hög kvalitet. Som jurymedlem blir
man varje år imponerad
över bredden som finns
bland företagen i bygden.

Nu

hoppas

Tomas

Andrén och resten av juryn på att i år få in ännu
fler nomineringar att välja bland, gärna från alla
Trots att utmärkelsen Trivselbygdens orter.
delats ut i sju år, med tre
– I varje by kan man hitpristagare varje gång, är det ta någon eller några kandiinte på något sätt svårt att dater som är värda att prisa!
hitta nya duktiga vinnare,
säger Tomas Andrén.
– Glädjande nog ser vi att
KATARINA JOHANSSON
det finns ett ihållande in-

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

FOTO: KATARINA JOHANSSON

2018
Monicanders
www.ica.se/monicanders

d
ä
r
h
s
a
v
i
n
r
d
t
l
a
n
r
a
m
m
an!
r
ä
D

25
år

Övre rade
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1993 - 2018

Trivselbygdens största matbutik!
Vi har alltid fina erbjudanden, färska varor och trevlig personal.
En ombyggd och utbyggd butik på cirka 500 m2, med ny inredning, nya hyllor,
kylar och frysar och ett slitstarkt vackert golv vilket har gett:
Bredare sortiment med ännu fler varor
Lättare att hitta med logisk planering
Bredare gångar

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

Vi är ombud för
Apoteksvaror

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

ÖPPETTIDER
Vardagar
Lördag
Söndag

9-19
9-15
10-15

Midsommardagen stängt

