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Årets påskpromenad blev en succé!
Vädret var på topp och alla kom fulla av förväntningar och med ett strålande humör.

Klockan 15 började de första 
personerna köpa sina startkort 
hos Markus och Karin. Nere 
vid stranden fick vi hjälp av 
barn från klass 6 att sälja lotter 
och göra ansiktmålningar på 
den som ville.
Under promenaden fanns 
kluriga frågor att svara på 
för både vuxna och barn. Till 
barnen fanns en tävling där 
man skulle försöka kasta ägg 
till hönorna i korgen, alla som 
var med fick plocka ett pris ur 
påskkärringen Linas säck.
Vid tennisbanan stod Roxana 
och bjöd på kaffe, saft och 
kaka. I vårvärmen blev man 
törstig och det märktes att det 
var större åtgång på saften än 
kaffet i år. 
Vid spången stod kycklingen 
Mattias och påskgubben Noel 
och höll i en fiskedamm för alla 
barn. Inte långt därifrån kom 
man tillbaka till Näset där de 
söta påskkärringarna Dan och 
Lina stod och bjöd på nygrillad 
korv med bröd.
Vid grillstugan fanns även 
riktiga tuppar och höns från 
Hylte att beskåda.
Innan det var dags att gå hem 
fick alla barn gå till Johannes 
som hade hand om våra hönor 
som värper överraskning. 
Vilken tur att alla barn som 
kom dit drog i rätt snöre och 

fick ett kinderägg! 
95 vuxna och 50 barn köpte 
tipspromenadkort, men ytter-
ligare några fler dök upp för 
att träffa folk, köpa lotter och 
uppleva vimlet vid badplatsen. 

Stort tack till alla sponsorer 
och volontärer som gjorde 
vår påskpromenad möjlig. 
Även tack till er alla som slöt 
upp och bidrog till den goda 
stämningen!

Tack till våra sponsorer: 
Synvillan, Överlida Plåtslageri 
AB, JPJ Bygg, Mjöbäcksvillan, 
VästkustStugan, Ulf 
Aronssons Bygg AB, Furulid, 
SAB, Överlida El, Öxalids 
bygg, Älvsereds lantmän, 
Överlida grus och transport, 
Ebaco, Asserbo fastigheter, 
FÖAB, Överlida Camping, 
Grundteknik i Mjöbäck 
AB, Mjöbäcks sparbank, 
Arvidssons Snickeri i Mjöbäck 
AB, Mjöbäcks revisionsbyrå, 
Sköna hus, Ferneborn Gräv 
och grus, Kvarnelinds 
gräv, Texrep, Claessons 
engineering AB, Monicanders, 
SusAnn’s blommor & 
presenter, Överlidaljus, 
Byggshoppen och Allerga.

Cecilia Colliander 
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Nyinflyttad i Överlida
Jag skojar lite med Amy när jag blir inbjuden på kaffe till henne att ”Alla vill veta vem som bor 
i Trulssons hus”. För det är på Skogslyckan hon bor, Amy 25 år från Scarborough i nordöstra 
England. 
Amy pratar bra svenska efter 
mycket studier i Sverige, 
många kurser och så förstås alla 
vänner som hon träffar. Just nu 
läser hon International Tourism 
Management på distans från 
Högskolan i Borlänge. Efter 
en längre tid av sjukdom, där 
hon inte visste om hon skulle 
kunna gå och röra sig igen, 
hoppas hon kunna bli klar i 
januari. Efter det vill hon gärna 
jobba på färjor eller flygplatser. 
Amy har ett stort språk- och 
historieintresse och tycker 
väldigt mycket om att resa.
Men egentligen är det mamma 
Liz och pappa Chris som har 
köpt huset men det är Amy 
som bor där nu. I slutet av juli 
kommer Liz och Chris att flytta 
till Skogslyckan permanent.
Vi pratar länge om vad som 
förde dem till Sverige. Amy 
berättar att hennes farmor har 
haft utbytesstudenter från hela 
Europa boende hos sig och på så 
sätt skaffat vänner i Sverige och 
på Åland. Hon åkte hit många 
gånger på semester med sin 
familj och att pappa Chris var 
mycket här under sin uppväxt. 
De fascinerades mycket av 
naturen, luften, alla sjöar och 
lugnet här. Amy berättar att när 
mamma och pappa gift sig tog 
pappa mamma till Sverige och 
hon blev också helt fascinerad. 
Redan i början på 2000-talet 
började de prata om att flytta 
hit. I detta skede av vår träff 
känner jag att jag nog måste 
göra en uppföljning med 
Liz och Chris till hösten och 
höra deras tankar om flytten 
till Sverige också. Det är lite 
spännande att höra varför man 
lämnar sitt hemland för att 
flytta till ett annat. Det är rätt 
modigt.
Så 2016 hade familjen en hel 
lista på hus till salu i Sverige. 
När de var på visning på 
Skogslyckan kändes det bara 
helt rätt. Ingen annan får köpa 
detta fantastiska hus. Och så 
blev det.

Amy berättar att de trivs 
jättebra. Det känns som hemma 
och ibland tror vi knappt att 
det är vårt hus. Vi har nu sålt 
huset i England också så att 
i juli går det stora flyttlasset 
med lastbil via Nederländerna 
och Tyskland. Då kommer det 
så klart att kännas ännu mer 
som hemma. Amy vill också 
säga att hon har världens bästa 
grannar. Agneta har hjälpt mig 
så mycket och varje vecka får 
jag åka med henne och handla.
När jag ska lämna Amy nämner 
jag för henne att jag nog måste 
göra en uppföljning med 
mamma och pappa till hösten, 
lyser hon upp. De vill gärna 
träffa dig, Eva, hälsar de.

Tack Amy för kaffet och en 
trevlig stund.

Eva Berndtsson
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Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck  Tel: 0325-18616

VästkustStugan Byggvaror 
en byggvaruhandel för alla!

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

Välkomna!

Nu har vi 
även riktigt bra 

bilvårdsprodukter
i butiken!

Smarta planlösningar och vackra exteriörer. Borohus anpassar alla hus efter behov 
och önskemål. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din familj.
Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se. Villor & Fritidshus  ·  Tel 0325-18620

Husmodell:

Nova 3

Psst! 

Vi har hus för: kloka praktiker, 
flinka akademiker, levnadsglada 
poppare, dansanta gourmeter, 
frukostälskande bonusbarn och alla 
andra er som håller med om att 
borta förvisso är bra men 
HEMMA i slutändan ändå är... BÄST
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-Välj fritidshus och
 bo där jämt!

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

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

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

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

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.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600. - Våra hus är som våra kunder, alla olika!

-Bli din egen arkitekt!

Effekt 111

Garpen 133
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Mat- och Kulturvandring
I år började vi vår Mat- och Kulturvandring vid Bergastock,som 
ligger en dryg kilometer söder om Mjöbäck. 

Matvagn 
till 
Överlida
Öppnar inom kort.. ( troligtvis 
1-2 juni el 6 juni, hänger på 
vädret och att allt skall hinna 
bli färdigt och godkänt )
Din Matvagn vid SMART-
macken i Överlida.
Kommer erbjuda kebab/
kycklingrullar/tallrikar, ham-
burgare, schawarma,  kulglass, 
kaffe, bullar och dricka.
Öppettiderna är från kl 10.00 
till sista kunden gått hem!
Öppningserbjudande: Ät vad 
du vill-betala så mycket du 
vill!
Intäkterna från öppnings-
erbjudandet går till välgörande 
organisationer i närområdet.
Välkomna!

När alla 42 deltagare hade 
kommit, började vi ta oss upp 
för den långa, branta backen 
som leder upptill gården 
Lillaskog. Efter några stopp 
på vägen upp, kom vi fram till 
första matstationen. Där var 
det uppdukat med nässelsoppa, 
ägghalvor och tunnbröd. När 
vi hade ätit gick vi vidare 
mot Stora skog. Väl framme 
i Stora skog fick deltagarna 
veta vad en nyckelbiotop är 
och vilka naturvärden man kan 
tänkas hitta där. Vi  tittade på 

nattvioler och därefter gick vi 
upp till torpargrunden och där 
berättade Evy om gårdarna 
som legat i Stora skog. Sedan 
var det dags för huvudrätten, 
som bestod av rökt rådjurslår 
och hemlagad potatissallad, 
allt serverat på riktigt porslin 
ute i naturen. När alla var 
mätta och belåtna, gick vi ut 
från lövskogsområdet och 
vidare in i barrskogen. Här 
tittade vi bland annat på en 
jättetall och mattlummer, 
sedan var det dags för dessert, 

ugnstekta äpplen, vaniljsås 
och kaffe. Efter kaffepausen 
gick vi vidare på en vindlande 
liten stig, rakt igenom skogen 
och kom sedan ner på en 
skogsväg. Denna följde vi 
till Lillaskogsvägen och där 
avslutades vandringen, när Evy 
hade berättat om stickehyveln, 
som legat i Hyvlabäcken.

Mariann Andersson 

Norrman 

H A N D E L S A K T I E B O L A G

Ett stort tack 
till alla er, som med 

ryggdunk och klappar på axeln, 
men som framför allt gav oss 

förtroende genom att handla hos
oss. Detta gjorde att vi vågade

- och lyckades -
både att bygga ut och modernisera 

Monicanders för att skapa en 
fungerande och konkurrenskraftig 

ICA-butik.
Det senaste i raden som vi varit 
delaktiga i, var en ny tappstation 
och en ny och fin asfalt framför

affären. 
Ödet ville tyvärr annorlunda och 
efter 26 år har vi nu överlämnat 
Monicanders till en ny handlare, 

Conny Rantzow, som vi önskar
all lycka. 

Vi hoppas slutligen att ni ska 
stötta honom lika mycket som ni 
stöttat oss. Vi är övertygade om 
att han ska hålla Monicanders

fana högt och leda butiken till en 
bestående och ljus framtid i 

Trivselbygden.
Tack också till alla våra lokala 

leverantörer liksom till 
vår goa personal!

Göran och Jan-Anders Fransson

Alla barn och personal på 
Mjöbäcks Skola vill ge en 
stor sommarbukett till alla 
som hjälpt och sponsrat 
skolan på olika sätt under 
läsåret. Vi vill även tacka de 
företag som tog emot oss när 
vi var ute på yrkespromenad 
bland Mjöbäcks företag. 

Mjöbäcks skola

Kvartalets ros
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Behöver Ni hjälp med digital-TV?
Vi fixar allt inom branschen

Vänd Er med förtroende till:                

Rune Gustavsson
Nödinge Storegård 1, HAJOM 0706-85 22 45

Auktoriserad för: Canal Digital, Viasat och Boxer

Pia – Mjöbäcks Skola-profilen
Mjöbäcksprofilen denna gång bor faktiskt inte i Mjöbäck, men vi i redaktionen tyckte att Pia 
passade bra eftersom hon har jobbat i byn i många år.  Till sommaren är det dags för pension.
Namn: 
Pia Norrman Karlsson

Arbete: 
Förskollärare i förskoleklass 
och fritids.

Familj: 
Min man Karl-Olof, dotter 
Malin 47 år och två barnbarn 
Alma 16 år och Sira 14 år.

Intressen: 
Heminredning, trädgård, cykla 
och att göra saker tillsammans 
med familjen.

Favoritmat: 
Fisk i alla former, gärna lax.

Favoritdryck: 
Vatten och champagne.

Vad är det bästa med att 
arbeta i Mjöbäck? 

Liten arbetsplats men med 
många förutsättningar. Det 
finns både förskola, fritids 
och skola, man känner alla 
kollegor, närheten till naturen 
som vi verkligen utnyttjar och 
alltid har gjort. Man får ta 
mycket eget ansvar och komma 
på lösningar i olika situationer.

Du har arbetat som 
förskollärare i 38 år. 
Vilka är de största 
förändringarna i 
yrkesrollen?  
Jag anser att den största 
förändringen är att tiden 
med barnen minskt p.g.a. att 
diverse andra arbetsuppgifter 
tillkommit. T. ex. ökat admini-
strativt arbete. En annan stor 
förändring anser jag vara att 
respekten för mitt yrke och 
min auktoritet drastiskt har 
minskat, både från elever och 

vårdnadshavare.

Om du vann mycket 
pengar, vad är det 
första du skulle göra då? 
Då skulle jag sätta undan till 
mina barnbarns kommande 
utbildningar. Jag är 
världsförälder så jag skulle 
skänka lite extra dit.

Mitt motto: Är att vara 
positiv och flexibel.

Mitt favoritcitat: Allt vad 
du vill att människor ska göra 
dig ska du också göra för dem.

Övrigt: Jag fyller 65 år i maj 
så detta är min sista termin i 
Mjöbäcks skola.

Genom Jeanette
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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

Mer än bara bolån.  

 

Välkommen att prata boende, försäkringar, buffertspar och mycket mer 

med oss. 

Vi har tid för dig! 

 

Tel. 0325-327 00 

www.mjobackssparbank.se  

Varje bit är 
viktig!  
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Öppet i sommar: 
t.o.m. 1/9

Fredagar,lördagar, söndagar 11-17
(Undantag midsommarafton stängt)

Lindsbo 2 Mjöbäck
Tel 0706-757070 

Välkomna!

PRO Högvads 
gympaförening
 “Antikrundan” har nu 
avslutat sin vårsäsong och 
gör sommaruppehåll till den 
2 sept då vi ånyo träffas kl 
14 i Mjöbäcks bygdegård. Vi 
vill passa på och tacka alla 
som deltagit och berikat våra 
träffar som bara blir trevligare 
och trevligare allt eftersom 
åren går. Roligt är också att 
vi ständigt blir fler och fler. Vi 
vill också  tacka vår generöse 

sponsor Conny (den nye 
ägaren av Monicanders) som 
under våren försett oss med 
fikabröd. Sist men inte minst 
så önskar vi alla en härlig 
sommar och att vi alla får vara 
friska.
Ha det gött!

Carl-Robert och 
Ann-Marie

Information hämtad från kommunens hemsida För 
mer info svenljunga.se

Gratis busskort för ungdomar
Under hela sommarlovet kan ungdomar åka 
gratis med kollektivtrafiken i hela regionen 
med vårat fritidskort. De kostnadsfria 
fritidskortet finns för avhämtning fram till 19 
juni i kontaktcenter och på biblioteket.



10 11

Sofie Ljung som bor i 
Överlida kommer under 
året att besöka några av 
bygdens hästfolk för att 
samtala och skriva om 
deras olika fokusområden 
så som islandshäst, 
körhäst, tävling, avel 
och föreningsliv med 
mera samt hur de 
ser på hästen och 
människan i allmänhet.
Redan i detta numret 
på sidan 12 kan du 
läsa den första artikeln 
med Hästtemat.

Holsljungamarschen 2019
Boka den 17 augusti för vår traditionsenliga Marsch! 

Samla ihop släkt och vänner 
och delta i årets roligaste 
evenemang!
Anmälan:
Kom bort till klubbstugan på 

Stråvi tisdagen den 6 augusti 
kl. 18.00-20.00 
eller ring Eva-Lena 073-
349958 alt. Sofia 070-2219359
Du kan även anmäla dig till 

knytkalaset vid samma tillfälle. 
OBS! 18-årsgräns!
Marschkostnad 100:-/person 
Ungdom under 18 år 50:-/
person.

På kvällen blir det sedvanlig 
prisutdelning när Högvads BK 
arrangerar knytkalas. Dans till 
Deezel. Välkomna!

Holsljunga IF
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Cykelfesten 2019 
Lördagen den 31:e augusti 

 
Vi kör på med årets härligaste fest – OBS i år även med 
cyklande Mjöbäcksbor! Välkommen med din anmälan! 
• se mer om Mjöbäcks cykelfest i separat annons i denna tidning 

 
 
Hur det går till? Jo… Två personer anmäler sitt deltagande. Det behöver 
inte vara ett sambopar utan även vänner kan anmäla sig. Det går också att vara 
tre personer. Någon vecka innan själva festen får varje par reda på om de ska 
servera förrätt, varmrätt eller efterrätt. Antal gäster är mellan fyra och sex 
personer. På festdagen är det samling på Långehall, kl. 16.30. Där utdelas 
kuvert som innehåller information om vart varje par ska cykla och när. Senare 
på kvällen är det åter samling på Långehall för en gemensam fest.  
 
Anmäl er senast 22:e augusti via följande två steg: 
 
1. på telefon eller sms till  

Sofie 0769-402626 eller Roxana 0703-201520 
 
plus…: 

2. 150 kr/person via Swish till 0703-201520 eller till kontonummer 
8222-2 14020814-1  

 
 
Så snart vi fått alla anmälningar kommer vi att skicka 
närmare instruktioner. Anmälan är bindande. Meddela 
eventuella allergier eller andra önskemål i god tid.  
  
Välkomna önskar Cykelfestkommittén 

Många kom för att inviga 
Mjöbäckstorget
Det var full fart under invigningsdagen av Mjöbäckstorget och flera lokala aktörer engagerade 
sig för att dagen skulle bli minnesvärd och något utöver det vanliga. Under föregående år 
har både en ombyggnation av tankstationen samt omasfaltering av hela parkeringen skett. 
Kommunen lät även rita upp parkeringsrutor veckan innan invigningen. Dessa förbättringar var 
uppskattade inslag från hela Mjöbäcksbygden vilket man firade med en riktig familjedag.

Omkring 100 personer kom för 
att delta i de aktiviteter som 
anordnats och solen sken ikapp 
med den härliga, upprymda 
stämningen. För att underlätta 
in- och utpassering hade 
provisoriska skyltar som visade 
infart respektive utfart hängts 
upp. På torget fanns någonting 
att göra för både stora och små 
och för den som var hungrig 
stod Monicanders redo vid 
butiksentrén med både korv 
och fika. Vissa av deltagarna 
gick omkring och minglade 
med arrangörerna, andra slog 
sig ned vid bänkarna och åt 
av maten och fikat. Barnen 

tilldelades varsin ballong och 
provade aktivitet-erna som 
erbjöds, även en och annan 
förälder rycktes med i barnens 
förtjusning över utbudet 
och kunde hittas uppflugna 
i brandbilen, hållandes i en 
ponny eller balanserandes med 
kakor och kaffe.
Idag passade flera på att tanka 
bilen då Oljeshejkerna Johnson 
sänkt bensinpriset. Även en 
goodiebag delades ut. Barnen 
lockades mer av ansikts-
målningen och fiskedammen 
som Bygdegårdsföreningen 
och Byalaget anordnade, 
och kön ringlade stundom 

lång för en provtur på Marie 
Mathiasons ponnys. Till sin 
hjälp hade hon Ida, Linn och 
Molly som såg till att hästarna 
skötte sig, fick lagom med vila 
och att barnen som ville rida 
kunde få en passande hjälm. 
På parkeringen hade 
räddningstjänsten ställt upp 
två bilar, vilken den stora 
brandbilen var ett extra 
uppskattat inslag hos både 
barn och vuxna. Den som 
ville, fick provsitta i förarsätet 
och tilldelades både en 
brandhjälm och en serietidning 
om brandsäkerhet. Ett flertal 
personer kom och hade frågor 
och fundering kring bl.a. 
räddningstjänstens arbete och 

brandbilens funktioner.
Några av de äldre tog chansen 
att åka från Toftalyckan med 
”raggarbilarna” från River 
Red Hillbillys. Bilklubben från 
Älvsered stannade en stund för 
att visa upp sina välpolerade 
pärlor och åkte sedan vidare.
Senare under eftermiddagen 
började arrangörerna succes-
sivt att packa ihop och så 
småningom var invigningen 
över. Det var ett uppskattat 
inslag i vardagslunken och 
arrangörerna får ett stort tack 
då de gjorde det till en sådan 
fin, och innehållsrik dag.

Malin Wijk
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LUNCH, LAGAD MÉ    

VARD. 11-15 
VÄLKOMNA  500 m →

Mjöbäcksbaren Banderoll.indd   1 2012-05-10   09:30

Mitt i Mjöbäck
tel.0325-34444

Frukost, Hemlagad lunch
Pizza, m.m

 Mån - ons   08.00 - 15.00
 Tors 08.00 - 20.00
 Fre  08.00 - 21.00
 Lör - sön  14.00 - 21.00

Pizzor, rullar, hamburgare m.m.

Vi bakar pizzor efter 16.00 tors - fre
och hela lördag & söndag

Är ni flera...
     Lagar vi mera...Välkomna!

PIZZA
tisd – fred 11-20
lörd – sönd 12 –20

Med vikt och tankeförmåga
som en älg
Är det någon mer än jag som kommer ihåg den gamla krumma damen med den vita lipizzaner-
hästen? Hon gick nästan dubbelvikt men kunde ändå komma körande med sin fina häst från 
sin gård i Stenhult ner till Överlida för att handla. Det var på 80-talet vill jag minnas. Sibylle 
Larsson var hennes namn. Hon kom senare att skriva sina memoarer ”Kampen att överleva”, om 
ett hårt liv i gamla nazi-Tyskland. Jag vet tyvärr inte hur jag får tag på boken.

Hur som helst det här 
med hästar. De har sedan 

mannaminne varit en del av 
människans liv. I skrivande 

stund är vi ett helt gäng med 
olika typer av hästar i Överlida 
och Mjöbäck med omnejd. De 
ger oss något vackert att vila 
ögonen på och även anledning 
till att vistas mer i naturen än 
framför skärmen. 

Vi som har hästar försöker att i 
så hög grad som möjligt hålla 
oss undan från hårt trafikerade 
vägar, men det händer att vi 
behöver ta oss kortare sträckor. 
Hästarna vänjs självklart 
gradvis vid fordon innan man 
prövar dem på en trafikerad 
väg, men hästar är liksom 
andra levande varelser aldrig 
100% tillförlitliga. När du kör 
förbi en häst på en väg, tänk då 
gärna på att den har en vikt och 
kanske också tankeförmåga 
ungefär som en älg. Så är du 
rädd om din bil och dig själv 
– sänk farten och håll avstånd 

framförallt i sidled. 

Hästar och rädslor är intressant 
då de absolut inte tänker som 
vi. Bakom soptunnor kan 
vistas oerhört farliga monster. 
Man kan aldrig veta. Även 
en tyst människa med t.ex. 
solglasögon, hjälm eller huva 
kan vara ett potentiellt monster 
om du frågar hästen. Så om du 
möter ett ekipage, säg gärna 
”hej!”. Då brukar hästen förstå 
att den har en människa framför 
sig och kan lättare slappna av. 

Vill du hälsa på hästen du 
möter? Det får du gärna. Om 
hästen får bestämma så görs 
det genom att du sträcker fram 
din hand så att den får lukta på 
dig. 
Vi ses!

Sofie 

Linn och Playan, irländsk sportponny 



Yoga, samtalsterapi, 
healing

www.healyourheart.se
070-214 60 15
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BLOMMOR & PRESENTER
Till vardag och fest, i glädje och sorg

Sommarstängt från måndag 1 juli, 
öppnar igen lördag 10 augusti

Vi finns på facebook och 
Instagram - gilla oss där!

Tel.0325-321 00 
www.susannsblommor.se

 

Försäljning och
reparation av bilar!

Petterssons Bil AB Mjöbäck
Tel. 0325-340 19, 343 05

ÖVERLIDA BYALAG
Nu när sommarvärmen kommer tidigt är vi 
extra glada att vår badplats Näset fick bryggor 
i god tid i år. 
I maj genomfördes en 
städdag då några stycken 
snyggade upp i sand och på 
stigar. Vi fortsätter med att 
ordna gångstigar och göra 
utrymmen mer lättillgängliga 
och användbara och arbetar 
även för att få uppröjt kring 
de områden som växt igen. 
Vi har bett kommunen om en 
”parkering förbjuden”-skylt så 
att eventuell räddningstjänst 
har god framkomlighet vid 
parkeringen. Övriga skyltar vi 
kommer att ordna är nya och 
finare till våra infarter till byn.
Vi arbetar som alltid med 
mindre och större frågor för 
att behålla trivseln i byn. Vår 
fontän som ju bidrar till det, 
behöver regelbunden tillsyn 
och skötsel. Förskolebarnen 
städade upp i våra diken en 
vårdag och som tack för det 
bjöd vi dem på glass. Vår 
röjargrupp har hjälpt till att 
göra en gångväg längs 154:an 
vid campingen, vilket kommer 
kunna göra det tryggare och 
lättare att ta sig bland annat 
till det vackra området kring 
Gräne Gruva. 
Den planerade och efter-
längtade cykelvägen till 
Mjöbäck närmar sig. Den 
första etappen kommer att 
innebära att ordna till allt längs 
med banvallen, och detta sker 
i år.
Som bekant har vi under en 
tid arbetat för en belysning 
runt Näsetrundan. Den frågan 
har nu tagits över av en egen 
arbetsgrupp. Till dem kan ni 
vända er till om ni har några 
funderingar. Ni når dem på 
e-post på nasetrundan@
overlida.se
En belysning som vi har 
fått redan, är på gång-
vägen mellan Långehall 
och ”gamla Wästgöta”, tack 
vare Svenljungaförslag till 
kommunen. 
Inför 2020 kommer vi trycka 
upp en almanacka med bilder 
över vårt vackra Överlida. Till 

detta samlar vi in bilder, gärna 
från olika årstider och även 
på aktiviteter och människor.  
Har du en bild så tveka inte att 
e-posta den till info@overlida.
se. Fotografens namn står alltid 
med, och bilderna kan komma 
att användas även i andra 
sammanhang som reklam för 
vår by.
I skrivandets stund kommer 
vi att delta i ett möte med 
skolchefen Tommy Fock, som 
kommer att svara på frågor 
om den skolplan kommunen 
arbetar för. Det finns beslut på 
att det ska behållas en skola i 
Högvad, och utredning kring 
vilken är i gång. Vi fortsätter 
naturligtvis följa upp detta och 
även andra frågor som dyker 
upp under årets gång.
Protokoll för vårt årsmötet, 
som gick av stapeln 20 mars, 
finns som tidigare att läsa på 
vår hemsida.
Missa inte att årets sommar-
nummer av Trivselbygdens 
tidning finns att hämta på 
diverse platser runt om i byn.
Vill ni komma i kontakt med 
någon i styrelsen är det alltid 
välkommet! Förutom den 
digitala vägen har vi även en 
förslags- och kontaktlåda vid 
anslagstavlan i byn.
Vi önskar er alla en riktigt fin 
och härlig sommar! /Överlida 
byalags styrelse gm Cecilia 
Colliander

KONTAKTINFO
styrelsen@overlida.nu
nasetrundan@overlida.nu
www.overlida.se
www.facebook.se/overlida
Instagram - Överlida Byalag
Bankgiro 5267-5899

Tack Evy och Mariann 
som planterat så fint vid 
dammarna. 
Tack även till Ari som 
återigen lagt i våran fina 
fontän i dammen. 

Kvartalets ros



Medlem i Medlem i

Älekullavägen 1, MJÖBÄCK
mjoback.rev@telia.com  •  www.btac.se

0325-341 70

Överlida Plåtslageri AB

14 15

Monicanders

Bidra med din 
bild av vår by!
Överlida byalag samlar in bilder 

tagna i Överlida, som vi vill 
använda i en blivande almanacka.

 Bilderna kan också komma att användas i 
andra sammanhang som reklam för vår by, 
till exempel Trivselbygdens turistbroschyr, 
tidning eller i sociala forum. Fotografens 

namn står alltid med. Önskvärt är bilder från 
olika årstider och 

gärna med aktiviteter 
och människor. 

E-posta din bild till 
info@overlida.se

Glad sommar!
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Butiken med egen tillverkning! 
 

 

Stearinljus med personlig och unik design, framtagna 
och hantverksmässigt framställda för särskilda tillfällen... 

 

 
Ljus i olika varianter, både som present 

och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av 
heminredningstyger - stor sortering! 

 

Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas 

Tor - Fre: 
16.00 – 18.00 

Lördag: 
10.00 – 14.00 

 
Telefon: 

070-561 06 95

BOKTIPS
Dit solen aldrig når
av Marianne Cedervall
I Mullvalds socken på Gotland 
spirar våren och Anki Karlsson 
njuter av livet som pensionär 
och hästägare. Hon ska ge sig 
ut på långritt och får tips av 
sin gode vän Tryggve om en 
trevlig prästgård i Smissarve 
där hon kan övernatta.
Själv ska Tryggve resa 
utomlands, och när han letar 
efter sin resväska hittar han 
något som rör upp gamla 
minnen. Det är anteckningar 
från ett av hans första fall som 
polis. Ett fall som förblev olöst,  

men som Tryggve lagt ner 
mycket tankemöda på.
I Smissarve träffar Anki 
journalisten Ninni Engelhardt 
som är där för att skriva en 
artikelserie om det så kallade 
Fruntimmershuset, ett vilohem 
för kvinnor som drevs av kyrkan 
på sjuttiotalet. Anki förstår 
snart att Fruntimmershuset 
och dess historia rör upp 
starka känslor, inte minst 
bland kyrkans anställda. När 
Ninni oväntat försvinner har 
Anki fått ett nytt fall att sätta 
tänderna i. Men försvinnandet 
är bara början på en rad otäcka 
händelser...

Dit solen aldrig når är den 
fristående, tredje delen 
i Marianne Cedervalls 
deckarserie om Anki Karlsson 
och Tryggve Fridman. Av 
skuggor märkt och Låt det 
som varit vila heter de båda 
första böckerna. Hon skriver 
klassiska och lättlästa deckare, 
perfekta för en lat semesterdag. 
Lagom spännande med mer 
mys än våld.

Jeanette

Varmt välkomna till

Holsljunga Höstmarknad
28 september kl. 10.00 - 13.00

Anmäl dig redan nu om du vill 
sälja närodlat,lokalproducerat 

eller helt enkelt unika produkter
Anmälan till 

Sigge Bengtsson 070 -5832441

 
Överlida bibliotek 

är öppet t.o.m onsdag 19 juni 
Sedan sommarstängt. 

 
Öppnar igen  

onsdag 21 augusti 
Välkomna tillbaka då! 

 

Trevlig sommar! 
 

 

 

 

 

Information hämtad från kommunens hemsida. 
För mer info: svenljunga.se
Årets turistmagasin är här
Som alltid är vår besöksguide fullsmockat med 
tips på upplevelser. Denna gång har magasinet 
lite fokus på kulturhistoria och naturupplevelser. 
Som vanligt hittar du också allt inom outdoor, 
shopping, mat och annat att uppleva i Svenljunga 
och Tranemo - hela året runt!
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Föreningens profil ska sammantaget utgöra en väl förankrad lokal kraft i stora och små frågor för aktiva 
företagare, till gagn för vår bygd. 

 Föreningens mål är att: 

- Aktivt lyssna av och samla upp viktiga frågor från medlemsföretagen.
- Aktivt följa upp och driva företagsrelaterade frågor.
- Aktivt medverka i forum som gynnar våra medlemsföretag.
- Aktivt samverka i former som påverkar tillväxt och inflyttning.

Styrelsen 
Stefani Dänhardt - Rundis AB, Ulf Aronsson - Aronsson Bygg AB, Helene Jansson - Intuagera AB, Jörgen Arvidsson - 
Arvidhus AB, Fredrik Johansson - Mjöbäcksvillan, Daniel Larsson - Överlida El AB, Reima Mattila - Västkuststugan AB.

E-post:   helene@instuagera.se   |  www.hogvad.org  

LENA ANDERSSON
Cert. Kost & Träningskonsult
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070-543 34 87 • info@lenaskostochtraning.se 
www.lenaskostochtraning.se

info@lenaskostochtraning.se • Tel. 070-54 33 487

• Gymavtal (Lenas gym i Holsljunga)
• Personlig träning 

• Styrketräning i grupp
• Kostrådgivning

Överlidaprofilen - Eva
Namn: Eva Lindgren
Var bodde du tidigare? 
I Göteborg, Malmö och utanför 
Stora Levene. 
Vad har du arbetat med? 
Har jobbat bland annat inom 
åldrings- och sjukvården.  
Hur är livet som 
pensionär? 
Det är fritt från måsten, man 

äter, sover, går ut i naturen, 
läser om allt när och om man 
vill. Bortsett från att mina 
två biologiska väckarklockor 
(katterna) ser till att jag inte 
slöar till mig och min lilla 
skäggiga dam Valdis är min PT 
(dvs min fina hund). 
Övriga intressen: Historia, 
men inte adelns, utan om 

torpare, backstusittare och 
annat fattigt och löst folk. 
Jag är även intresserad av 
naturmedicin, politik, djurrätt, 
det ”okända” och mycket 
annat. 
Vad gillar du för slags 
mat? Äter helst vegetariskt 
och tar en cola till, fast svensk 
husmanskost kan också slinka 

ner. 
Det bästa med Överlida? 
Det är lugnet och naturen. 
Vad skulle du göra om 
du vann mycket pengar? 
Endast fantasin sätter gränser 
för vad jag skulle göra om jag 
vann snuskigt mycket pengar. 
Har du något livsmotto? 
Motto har jag inget men ett 
gammalt ordspråk dyker upp 
när jag skriver detta - som 
man bäddar får man ligga - det 
ligger väldigt mycket sanning i 
de gamla ordstäven, det förstår 
jag nu på gamladar.



Välkommen in och låt dig 
inspireras av våra nya 

tapetkollektioner!
Vi har alltid 20% på färg, lim, spackel, verktyg, 

tapeter (gäller även beställningstapet).
Tapeter från Eco, Boråstapet, Fiona, 

Decor, Maison, Duro, Midbec m.fl.

Falkenbergsvägen 30, Östra Frölunda Tel. 0325-303 76
ÖPPET: Måndag-torsdag 16-18, fre-sön stängt

Vi säljer Flügger färg  www.flugger.se

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

bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!

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

Allt är möjligt!

������������������������������������������

Synvillan Bygg och Villamontage AB | Hallavägen 8, 512 60 Överlida
Magnus Larsson | 0703-44 67 79 | magnus@synvillan.se 

Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se
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Information hämtad från kommunens hemsida För mer info svenljunga.se
Badväder i helgen?
Alla våra kommunala badplatser är nu redo för badsäsongen. Det är bara solen och värmen som saknas.
Badbryggorna ligger i vattnet och toaletterna är iordningställda och redo för säsongen. Nu är det bara 
badgästerna som saknas. Välkommen att bada vid någon av våra fina badplatser.
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Mjöbäcks Pallindustri AB
Nygårdsvägen, 512 52 Mjöbäck

Telefon 0325-343 02

Lindsbovägen ● 512 65 MJÖBÄCK
Telefon 0325- 331 10 ● Fax 0325-331 12

claessonengineering.com

Lida Yttres
gårdsbutik

Butiken är öppen för självbetjäning varje dag 
mellan 10.00 - 20.00. Vi har potatis och ägg. 

Bamse 0706-45 01 67
Madde 0735-42 41 93

Överlida Ekbacken
Överlida Ekbacken  Välkommen! 

I denna ljuva sommartid…..
Nu är det sommar och vår Skapare har låtit allt vackert blomma och växa för att glädja oss.
”När jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar dagen lång högt ovan fält och backar, då 
kan jag icke tiga still. Min Gud, så länge jag är till för livet jag dig tackar”, Svensk Psalm 200:4 

Kom och var med i våra 
gudstjänster och sjung till Guds 
ära i tacksamhet över livet.

Musik i sommarkväll
20/6 Mjöbäcks kyrka 
kl 22 Sommarnattsgudstjänst
Kyrkokörerna i Kindaholm 
och Mjöbäck Holsljunga under 
ledning av Eva Jansson och 
Ann-Christine Aronsson. 
Diakon: Katarina Redegard

30/6 Kalv kyrka 
kl. 18:00 Sandra 
Wettergren, sång
och Matilda Andersson, piano

7/7 Holsljunga kyrka 
kl. 18:00. ”Jordnära musik”
Daniel Andersson, 
kontrabas och
Tora Runevad, sång.

14/7 Östra Frölunda kyrka 
kl. 18:00. ”Musikalisk resa
genom livet” Viktoria 
Strand, Eva Jansson.

21/7 Överlida kyrka 
kl. 18:00. ”Klassiskt 
på två gitarrer”
Fredrik Jernberg o 
Hannes Åhrman, gitarr

28/7 Kalv kyrka 
kl. 18:00. “En musikalisk 
klassiker”
Musik av L. van 
Beethoven m. fl.
Lars Svensson violin, 
Martin Lindman, flygel.

18/8 Mjöbäck kyrka 
kl. 18:00. Bengt Olausson,
accordeon. Ann-
Christine Aronsson

25/8 Håcksvik kyrka 
kl. 18:00. ”Sommarmusik”
Kyrkokörerna i Kindaholm 
och Mjöbäck-
Holsljunga under ledning 
av Eva Jansson och
Ann-Christine Aronsson. 
Diakon: Katarina Redegard

Övriga gudstjänster i 
våra kyrkor ser ni det nya 
pastoratsbladet, Livsviktigt. 
Det kommer i början av juni 
och som vanligt i STT och BT.

Sommarkyrkor
I år kommer vi att ha ett 
annorlunda upplägg i våra 
sommaröppna kyrkor. Vi 
kommer att ha öppet alla tre 
kyrkorna varsin eftermiddag 
under perioden 1 juli-1 
augusti. Mjöbäck på måndagar, 
Holsljunga på tisdagar och 
Överlida på torsdagar. Kl 15 
slås portarna upp, hembakat 
fikabröd står framme och 

värdarna bjuder in till 
gemenskap. KJ. 18 avslutar vi 
med andakt och för det mesta 
är lokala förmågor med och 
spelar då.

Askgravlund
På Mjöbäcks kyrkogård, 
öster om vägen finns nu en 
askgravlund. Vaktmästarna har 
planerat och byggt upp den. Där 
kan urnor begravas på bestämd 
plats, namnplakett sätts upp på 
en gemensam sten och det finns 
ett ställ där man kan sätta ljus 
och blommor. De anhöriga får 
vara med vid gravsättning och 
platsen sköts av vaktmästarna. 
Fredagen den 17 maj togs den 
i bruk med en andakt ledd av 
Katarina Redegard.

Annika 
Lindman, diakon



Fortfarande stort utbud
av amplar och

sommarblommor. 

Öppettider 
måndag- fredag 10-18
Lördag-söndag 10-15
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070-860 34 99
ÖVERLIDA

                         

ett fastighetsbolag i Mjöbäcksgruppen

Vi har 
hyreslägenheten 

du söker!
Solidhus erbjuder dig en bostad i 
enfamiljshus, radhus, parhus samt 
flerfamiljshus i trivsamma miljöer.

Vill du också bo bra?
Kontakta oss för mer information.

Tel 0325 - 61 82 50    www.solidhus.se

Mjöbäcks Blommor

Urban - Inflyttad 
till Mjöbäck
Vad heter  du och var bor 
du? 
Urban Karlsson, Björkhems-
vägen 20

Hur trivs du i Mjöbäck? 
Väldigt bra

Hur kommer det sig att 
du flyttade hit? 
Vi bodde i Ullared innan, där 
var för mycket trafik. Här i 
Mjöbäck är det lugnare för 
barnen.

Hur har du blivit bemött 
här i byn och trakten? 
Bra

Vad jobbar du med?
Verkstadsmekaniker på Vin-
bergs Mekaniska Järlöv

Intressen? 
Musik, gym, familjen

Vad tycker du är det 
bästa med Mjöbäck? 
Lugnet och närheten till 
naturen. Närhet till förskola 
och skola.

Är det något du saknar 
här? 
En musikförening

Har du några idéer för 
byn? 
En musikförening

Genom Jeanette
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Besök www.dstryck.se för mer info.

Det är vi som trycker ÖMT!

Välkommen in till oss på 
Boråsvägen 31 i Svenljunga

Vår hälsa
- Kolla bollen!
Vi sitter allt mer, inte bara vi vuxna utan även 
våra barn och ungdomar. Och det är ingen 
nyhet att rygg- och nackont som leder till 
sjukskrivning ökat enormt genom åren. För att 
undvika eller i varje fall minska dessa problem 
behöver vi som bekant träna samt minimera 
sittandet.  Ett hjälpmedel för att hålla ryggen 
frisk och stark är att byta ut stolen mot en 
stor boll.
Medan jag skriver detta sitter jag 
bekvämt på en stor pilatesboll. 
Det här med bollträning är 
ju definitivt inget nytt, men 
troligen har många glömt av 
att använda sig av bollens 
förträfflighet! Fysioterapeuter 
har arbetat med bollträning i 
åratal. Och numera ser man 
bollar på varje gym. Att arbeta 
med bollen är både roligt och 
enkelt. Det som sker är att du 
jobbar med de muskler som 
stabiliserar din kropp och din 
hållning; muskler som är svåra 
att hitta i vanlig styrketräning. 
Det är viktigt att sitta rakt 
på bollen, benen lite isär och 
fötterna stadigt i golvet. Välj 
rätt storlek på bollen och se till 
att sitta i 90 graders vinkel med 
underbenen i förhållande till 
lårbenen. Avslappnade axlar, 
och med nacken och huvudet 
som en naturlig förlängning av 
din ryggrad. Samtidigt sträcker 
du upp kroppen. Det är lite som 
att sitta på en häst. Att sitta rakt 
på en boll är faktiskt mycket 
lättare än att sitta på en stol, 
där man ofta sjunker ihop i sin 
rygg. Cirkulationen förbättras 
eftersom du rör dig lite mer när 
du sitter, vilket ger mer energi. 
Andra fördelar med bollen är 
att du förbättrar din balans, 
samt att du kan styrketräna 
med din boll som redskap. 
När du köper en boll, tänk då 
på att bollen ska vara något 
högre (4-5 cm) än stolsitsen du 
sitter på, då den trycks ihop lite 
pga vikten. Börja träna några 
minuter varje timma, och känn 
efter. Lycka till och ha roligt!

Elske

Överlida IK
Bordtennisspelare och matt-
curlare har sommarlov efter en 
aktiv höst- och vårtermin. Sista 
träningen för bordtennisspelar-
na innan sommarlovet var det 
15 ungdomar som gjorde upp 
i ett klubbmästerskap. Efter 
prisutdelningen bjöds ungdo-
marna och föräldrar på korv o 
bröd.
Även mattcurlarna gjorde upp i 
ett klubbmästerskap.

Höstterminen startar på 
Långehall i september 
med följande startdagar:

Måndag 2 september 
kl.9.30 mattcurling
Måndag 2 september 
kl.18.00 bordtennisträning
Torsdag 5 september 
kl.14.00 mattcurling
Tisdag 17 september 
kl.18.00 mattcurling
Onsdag 2 oktober kl.9.30 
Prova på mattcurling
ÖIK kommer att anordna 
Kindsmästerskap i mattcur-
ling lördag 12 oktober.
Detta spelas i Över-
lida Idrottshall.

ÖIK önskar alla aktiva och 
medlemmar en skön sommar!!!

Ulla-Britt

Information hämtad från kommunens 
hemsida För mer info svenljunga.se
Pensionärsrådet
Kommunen har ett Pensionärsråd som ger 
kommunens pensionärer inflytande och insyn i 
allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.
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Många gamla kaminer och insatskaminer 
uppfyller inte de nya miljönormerna, 
dessutom är de inte lika effektiva och 
besparande som de nya. Även gamla 

skorstenar kan orsaka problem. Vi har 
insatskaminer för kreativ inredning 

braskaminer och pelletskaminer, samt 
etanolkaminer för dig som inte kan ha en 

öppen spis i huset eller lägenheten. Vi 
monterar till rimligt pris! 

• Konkurrenskraftiga priser  
• Brett sortiment  
• Högsta kvalitet 

512 60 Överlida, Skenevägen 4   

ring 073-9839355, 0346-31011 

Byt ut din gamla kamin 
och skorsten!  

 

Vi hjälper med 
montering!  

 www.karles.se 

 



22

  

 
Rådgivning till dig som driver företag på landsbygden!  
I samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland erbjuder nu Intuagera rådgivning till dig som 
driver företag på landsbygden. Du betalar endast 30 procent av den totala kostnaden själv, 70 
procent finansieras av landsbygdsprogrammet. Avtalet är tidsbegränsat, så skynda dig att boka! 
 
Rådgivningen kan innehålla en eller flera av nedanstående punkter: 

• Råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget 
• Information om företagskunskap, stöd, lagar och regler 
• Ekonomianalys av företagets möjligheter och behov 
• Drifts- och investeringskalkylering 
• Resultatbudget i en handlingsplan med företagets ekonomi på lång sikt 
• Marknadsföring och branschkännedom 
• Produktutveckling och kvalitetsarbete inom bland annat besöksnäringen på 

landsbygden, grön omsorg, hästföretagande och livsmedel 
• Serviceutveckling och kvalitetsarbete för att bland annat utöka antalet serviceslag inom 

grundläggande service (dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, post/paket och apotek) 
• Service och värdskap 
• Att nå kunden – kommunikation och kundbemötande, i verkligheten och i sociala medier 
• Att nå nya kunder och behålla de man har 

   
Fundera igenom vad du behöver hjälp med för att utveckla din verksamhet och maila sedan oss 
på info@intuagera.se eller ring Helene Jansson på 070-22 58 632, för att boka rådgivning! 
 

 
 

I samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland erbjuder Intuagera 
subventionerad rådgivning till landsbygdsföretag inom 
Affärsutveckling och ekonomi för landsbygdsföretag, Värdskap inom 
kommersiell service samt Företagsutveckling inom kommersiell 
service. Subventionen finansieras av Landsbygdsprogrammet. 
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Jezz…
Redaktionen lovade läsarna att vi skulle informera om all verksamhet som pågår i före detta 
Wästgötalokalerna som nu ägs av Peter Antik. Och nu är det Jessicas tur!
En eftermiddag i maj kikade 
jag för första gången in hos 
Jessica Hedlund. Där satt hon 
och sydde på ett stort, otymp-
ligt tygstycke i sammet, som 
skulle vara till en fåtölj i behov 
av renovering. Hon talade sam-
tidigt med sin mamma och sin 
kusin, som var på besök. Fikat 
var på gång och det räckte även 
till mig, trevligt! Även Jessicas 
man Jonas satte sig vid bordet 
efter en stund. Jonas är också 
egenföretagare och driver Hed-
ströms Fritid. Paret bor i Öxa-
bäck.
Jessica startade sitt eget företag 
år 2004 och hade då sin verk-
samhet i Skene. Dessförinnan 
har hon varit anställd som söm-
merska hos flera av de stora 
textilföretagen i närområdet.  
I januari förra året (alltså 2018) 
flyttade hon in i den mycket 
rymliga lokalen i Överlida. 
Hennes företag hette från bör-
jan: Jessicas syateljé, men i 
samband med flytten bytte hon 
till Jezz Interior som en anpass-
ning till den utökade verksam-
heten.
En betydande del av lokalen 
består av ett snickeri. Jessica 
har anställt en inredningssnick-

are som heter Conny Waern, 
som Jessica arbetar tillsam-
mans med. På så sätt kan de 
tillsammans skapa alla möjliga 
spännande kreationer, såsom 
designade och klädda säng-
gavlar, som det fanns ett prov 
på i lokalen. Dessutom så ritar 
och producerar de kompletta 
mässmontrar och butiksinred-
ningar som de monterar över 
hela världen. 
Jessica är 45 år och har sytt i 
30 år berättar hon. Att arbeta 
på det här sättet känns så klart 
i armar och i axlar, och hon vet 

att hon behöver massage för att 
orka med. Det ser hon också 
till att få regelbundet. Mycket 
annat än jobbet hinner hon 
dessvärre inte med säger hon.
Hon syr mest till företag såsom 
hotellkedjor. Uppdragen räcker 
och blir över. Just nu syr hon 
åt sex olika företag. Det är allt 
från kuddar, gardiner, överkast, 
fotkast mm.  Vanlig sömnad, 
t ex att byta blixtlås i någons 
jacka, blir sällan prioriterad, då 
hon helt enkelt inte har tid.
I lokalen, som är hur stor som 
helst, står en mängd olika ma-

skiner uppställda på bänkarna. 
Jag undrar lite naivt om hon 
kommer att hålla kurser i söm-
nad, för det är ungefär så det 
ser ut, men det är inte fallet. 
Varje maskin behövs för att 
kunna göra ett fullgott jobb. 
Varje maskin har sin speciella 
finess.
Fikastunden är slut, Jessica ser 
lite stressad ut och jag tackar 
för en trevlig pratstund. Önskar 
Jessica och hennes medarbe-
tare all lycka till med verksam-
heten i Överlida.

Elske
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Midsommar iMjöbäck
på Hagalund• Knytkalas, ´´POT LUCK´´

• Tid: Kl 12:00 – Kl 16:00 
• RSVP före 17/6 meddela 

vilken mat ni tar med
• Louise 072 080 24 19

Aktiviteter:
• Dans
• BBQ
• Mat
• Barnlekar
• Musik

Sagan om ett underligt folk
”Det var en gång en ung 
afrikan, som under ett år besökt 
ett land på norra halvklotet.
Det var ett väldigt exotiskt 
land med djurälskande 
invånare. Några dagar 
under början av solperioden 
dyrkade de med stor iver sina 
fjärderfän. De smyckade sina 
hem med hönsfjädrar och 
bilder av kycklingar, de åt ägg 
av olika konsistens, de klädde 
ut sina barn, tände eldar och 
smällde av raketer. Det var 
någon slags ond gudom de 

försökte skrämma bort. Senare 
på året, när solen som alla 
dyrkade, stod högt på himlen, 
klädde de en stång med blad 
och blommor och reste den 
mot skyn. Sedan dansade de 
runt och sjöng sitt hemlands 
vemodiga sånger.
Jag minns särskilt hur de 
härmade grodornas rörelser 
och ljud. När kvällarna 
blev mörkare flockade sig 
människorna kring enkla 
ljuslågor. Nu hade de vuxna 
haklappar och små mössor på 

sig. De djur som då hyllades 
var små dyra skaldjur, som 
de åt tillsammans med starka 
drycker som detta folk älskar.
Det hemskaste hände mig när 
nätterna var som allra längst. 
En natt öppnades min dörr 
och en mängd kvinnor i vita, 
fotsida klädnader trängde in. 
En av kvinnorna hade ljus 
kring sitt hår, och de sjöng om 
hästar och talade om katter. I 
detta land var det sällan jag 
hörde någon tala om sin gud.
Men jag fick vara med och 
se när de firade den stora 
grisfesten. De anrättade grisen 
på många olika sätt, och när 

de, första dagens afton hade 
ätit, kom deras gud. De sa 
aldrig att det var så, men jag 
förstod nog. Han liknade vår 
gamle medicinman – med 
mask framför ansiktet och 
med underliga kläder. Han 
hade dyrbara gåvor med till 
människorna, som då blev 
glada och lyckliga. Sedan 
försvann han igen. De sa att 
han brukade komma till dem 
en gång om året. Det är ett 
mycket underligt och exotiskt 
folk.”

Författaren 
Arne Artelius

 

Vi erbjuder måttanpassade lösningar för privat kunder, för företag samt för 
fastighetsföreningar. Vi har varit på marknaden i 9 år, våra svetsare har 20-års 

erfarenhet, och vi satsar enbart på bra kvalitét! 

* Konkurrenskraftiga priser *Brett sortiment av egna modeller, vilka går att anpassa 
och designa på nytt * Måttanpassade och enkla att montera * Varmförzinkade 

(rostskyddsbehandlade) produkter * Många färgval * Materialval *Högsta kvalitet. 

       Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag   www.karles-smide.se 

Besök oss gärna: Skenevägen 4, 512 60 Överlida, eller ring 073-9839355, 0346-31011 

Unna dig en 
egen design! 

Grind 

Räcke  

Staket 
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Överlida- och Mjöbäcks 
föräldraförening 
informerar
Vi är en ideell förening, med en styrelse bestående av föräldrar som 
har barn i de olika verksamheterna, som arbetar aktivt med frågor som 
rör våra barn på förskola, skola och fritids i Mjöbäck och Överlida. 
Vi är ett språkrör, en länk mellan föräldrar, förskola/skola/fritids, 
rektor och kommunen. Vi ser stor glädje i att få hjälpa till och bidra 
till att sätta guldkant på barnens tillvaro i de olika verksamheterna.

Barnens önskemål
Tidigare under vårterminen 
lät vi barnen på skolorna och 
fritids i Mjöbäck och Överlida 
att komma med önskemål på 
saker de skulle vilja ha eller 
som de ville att vi skulle 
hjälpa till att fixa. Vi fick 
många bra önskemål där bla 
uteleksaker var i topp av saker 
de önskade. Genom att vi fått 
generösa sponsormedel så 
hade vi möjlighet att faktiskt 
göra dessa önskemål till 
verklighet. Vi levererade bla 
sandleksaker, bollar, hopprep, 
rockringar, asfaltskritor 
men också kortspel, 
brädspel, utklädningskläder, 
ansiktsmasker, bilmatta m.m. 
Vi hoppas att barnen ska ha 
mycket glädje av alla nya 
saker.

Även barnen på Överlida 
förskola hade önskemål och 
dit levererade vi asfaltskritor, 
bollar, större fordon, 
babblarböcker, spel m.m. 
Barnen strålade av glädje när 
de fick sakerna.

Påsklovskul
Under påsklovet har föräldrar-
föreningen återigen bjudit in 
till en rolig stund tillsammans. 
I Överlida idrottshall ordnades 
en hinderbana och pyssel. Det 
fanns också möjlighet att köpa 
fika för en billig peng för de 
som önskade, i första hand 
som stöd för vårt fortsatta 
arbete. Det var fart i hallen med 
glada barn och full aktivitet. 
Även denna gång blev det en 
uppskattad aktivitet.

Rektorsmöte 
Några gånger per läsår träffas 
vi i föreningen med rektor, 
för att diskutera hur de ser 
ut och utvecklas på de olika 
verksamheterna. Under vår-
terminen har vi haft ett möte 
tillsammans med rektor 
Monica Björsell. Punkterna 
vi diskuterade denna gång var 
bla innehållet på barnens ipad, 
underhållet på våra skolgårdar, 
vakanta förskollärare- och 
lärartjänster, skolavslutningen. 
Vi diskuterade också skolans 
framtid och att frågan återigen 
ska upp till beslut i september.
 Vårt syfte med dessa träffar 
är att föräldrars synpunkter, 
tankar, funderingar och idéer 
ska komma fram.

Skolresa
I slutet av terminen har barnen 
i Mjöbäcks skola varit iväg på 
skolresa och som vi berättat 
i tidigare MÖT så hjälpte 
föräldraföreningen barnen 
att anordna en kakförsäljning 
med målet att samla pengar 
till skolresan. Det blev ett stort 
tillskott i resekassan och vi 
hoppas att barn och personal 
hade en trevlig resa.
Även eleverna i klass sex har 
fått ett ekonomiskt bidrag till 
sin skolresa från föreningen 
med hundra kronor per elev, 
även här hoppas vi att resan 
blev lyckad.

Tårtkalas
Även i år stundar en skol-
avslutning i Mjöbäcks kyrka 
med alla elever från skolorna 
i Mjöbäck och Överlida. 

Därefter följer vårt traditions-
enliga tårtkalas på skolgården 
i Mjöbäck. I skrivande stund 
är föräldraföreningen i full 
fart att planera kalaset och vi 
förväntar oss att det blir lika 
lyckat som tidigare år. 

Vi vill också passa på att 
tacka alla barn, personal och 
föräldrar i våra verksamheter 
för det gågna läsåret och önska 
er en skön, varm och härlig  
sommar.

Ska föreningen finnas 
kvar?
OBS! Vi kommer att bjuda in 
till vårt årsmöte direkt efter 
sommarlovet, där det även blir 
nyval av styrelse. Majoriteten 
av nuvarande styrelse kommer 
lämna sina positioner, så 
det är viktigt att vi får nya, 
engagerade föräldrar som vill 
vara med i styrelsen för att 
det även i fortsättningen skall 
finnas en föräldraförening. 
Tag gärna kontakt med oss om 
du vill veta mer om vad det 
innebär. 

Facebookssidan: Överlida-
Mjöbäcks föräldraförening 
E-post: foraldraforeningen@
outlook.com

Varmt Välkomna!
Trevlig sommar!

Frida 
Nilsson
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TRIVAB ”Nytt och vad händer”!       
TRIVAB har arrangerat en hel del aktiviteter, nätträffar mm under vinter och vår och haft 
följande träffar: Gruppledarträff i slutet av februari i Mjöbäcks Bygdegård där samtliga 
politiska partiers gruppledare från Trivselbygdens tre kommuner var inbjudna. TRIVAB 
informerade och berättade om verksamheten och vad vi i Trivselbygden vill lyfta fram som 
viktigt för en utvecklande och välmående landsbygd, ex underlätta vid företagsetableringar, 
skolor och utbildningar med APL/praktik på företag, bostäder och kommunikation.  

Fredrik Dahl vår moderator 
höll i programmet och 
representanter från företagen 
informerade utifrån sin 
verksamhet. 
Tomas Andrén vid Mjöbäcks 
Sparbanks Stiftelse för 
utveckling av Trivselbygden 
berättade om Sparbankens 
engagemang och initiativ till 
att TRIVAB startades samt om 
Sparbankens och Stiftelsens 
ekonomiska stöd för att driva 
verksamheten. 
Leif Litzell Västkuststugan 
fortsatte och tog upp vilka 
frågor som är viktiga, 
ex personalrekrytering, 
att kommuner gör olika 
bedömningar av regelverk 
vid husbyggnationer och det 
krävs mer enhetlighet för att 
underlätta för husföretagen. 
Karin Bergqvist ICA Älekulla 
talade om vilka utmaningar 
det är att vara handlare på 
landsbygden och poängterade 
ex att det är viktigt att 
butikerna får möjlighet att 
vara med att leverera till 
kommunal verksamhet som 
bidrar till att få upp volymer 
och lönsamhet. Samtliga 
var överens om att våra 
livsmedelsbutiker är mycket 
viktiga för landsbygden, inte 
enbart för service utan även 
som en samlingspunkt mm. 
Utöver våra föredragshållares 
intressanta information 
diskuterades olika frågor 
mellan deltagarna från de 
olika partierna och samtliga 
var positiva och nöjda med 
kvällen. TRIVAB planerar att 
hålla gruppledarträff en gång 
per år.
TRIVAB:s bolagsstämma 
hölls i början av mars i 
Överlida El’s nya och fina 
lokaler. Styrelsen har två nya 
ledamöter som vi hälsar varmt 
välkomna, Helena Hafstrand, 

Sävekulla Älvsered och Johan 
Aronsson AJAB, Håcksvik. 
Marita Bengtsson Ulvanstorp 
slutar som ledamot i styrelsen 
och vi tackar för en fin insats 
och ett stort engagemang. 
Efter stämman var det 
en nätverksträff med god 
uppslutning. Deltagarna fick 
information av en leverantör 
av solceller om utveckling 
och om bidrag som kan sökas 
mm. Kvällen avslutades med 
visning av Daniel i de fina 
och ändamålsenliga lokalerna. 
Överlida Plåtslageri AB hyr 
en del i fastigheten och har 
nyligen flyttat in. 
TRIVAB tackar Daniel för en 
mycket trevlig och intressant 
kväll!
Årets nätverksträff för 
besöksnäringen och våra 
turistföretag hölls i Gräne 
Gruva med ca 30 st deltagare 
som fick en intressant 
berättelse och resa genom 
Gräne Gruvas historia av 
eldsjälen och ägaren Christer 
Johansson som även tackade 
samtliga som lägger ner 
ett stort engagemang i 
detta projekt, Holsljunga 
Hembygdsförening och Tore 
Löfström mfl. Efter berättelse 
och visning av gruvan fortsatte 
kvällen på Golden City med lätt 
förtäring i trevlig miljö. Under 
kvällen berättade Christer om 
projektets fortsättning och 
planering inför kommande år. 
Jenny (en av TRIVAB:s båda 
Trivselbygdsutvecklare) höll i 
denna träffen och informerade 
om vår nya Turistbroschyr 
mm, Emelie Romland 
berättade vilka turistprojekt 
som är aktuella. Ett Stort 
TACK till Christer, Gräne 
Gruva och Golden City för en 
givande kväll på ett av våra 
intressanta besöksmål samt 
Jenny för ett trevligt och bra 

genomfört arrangemang.
Projektet FRUKT som pågår 
är en hjälp till företagen 
vid personalrekrytering. 
Det har genomförts en 
handledarutbildning i några 
etapper för företagen vilket 
har varit mycket positivt och 
underlättar vid mottagning 
och praktisk utbildning av nya 
medarbetare. Har ni frågor mm 
om projektet FRUKT kontakta 
gärna Trivselbygdsutvecklare 
Tommy Stensson.
TRIVAB och samtliga 
Trivselbygdens kommuners 
landsbygds- och 
näringslivsutvecklare träffas 
en gång i kvartalet och några 
av de samarbetsfrågor som 
nu jobbas med är förbättring 
av kommunikation/
bussförbindelser med linjen 
som går från Svenljunga till 
Ullared, i nuläget finns det 
ev möjlighet till fler turer 
som går ”direkt till Ullared” 
utan ex byte i Älvsered. Vi 
ser gärna att ni som har idéer 
och tips för att förbättra våra 
bussförbindelser att höra av sig 
till vår Trivselbygdsutvecklare 
Tommy Stensson som jobbar 
med detta och kontakten med 
kommuner, företag mfl. Vi 
planerar även gemensamma 
projekt för turistnäringen, fler 
nyinflyttade med projektet 
”Lev Din Dröm”.
Vår Räddningstjänst/Brandkår 
som har en mycket viktig 
funktion för tryggheten i 
vårt samhälle behöver fler 

kvinnor och män till sin 
”Kår”. TRIVAB uppmanar 
alla som känner att detta är 
intressant och spännande 
att höra av sig till någon på 
Räddningstjänsten i Mjöbäck.  
I skrivandets stund pågår 
förberedelser inför TRIVABs 
deltagande i EM Skog på 
Naturbruk i Svenljunga fredag 
24 och lördag 25 maj med 
tävlingsdeltagare från hela 
Europa med mässa/ utställning 
i anslutning till tävlingarna.
I slutet av maj månad 
finns vår nya fina och 
spännande Turistbroschyr 
på de flesta besöksmål och 
affärer i Trivselbygden. 
Turistbroschyren kommer att 
finnas i tre språk, svenska, 
engelska och tyska. Jenny som 
har arbetat intensivt med den 
nya broschyren tackar för alla 
ni som hjälpt till med bilder, 
information mm. Har ni något 
intressant, fina bilder mm som 
ni vill att vi uppmärksammar 
till nästa år, kontakta 
Trivselbygdsutvecklare Jenny 
Magnusson.
Vi hoppas ni tar en tur i vår 
fina natur, kanske till någon 
av alla intressanta besöksmål 
som finns i Trivselbygden.

TRIVAB och Trivselbygden 
önskar en härlig och skön 
Sommar!!

Christer Everås  
ordförande
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Det kloka steget in i eget hus
Finns även som 1,5-plan och 2-planshus

Nyckelfärdigt från 
1 849 000 kr

FIRST
CHOICE

Smart, tryggt och smidigt!

14 husmodeller

First Choice är framtaget för alla er som vill ha maximalt med hus för varje investerad krona.
Med First Choice får du en extra kvalitetsstämpel på ditt hus, utan att det kostar för mycket.

Läs mer om alla 14 husmodellerna på mjobacks.se



Här kommer en sommarhälsning 
från Överlida Förskola!

Torsdagen den 16 maj var det Förskolans dag och då sprang vi Bamseloppet på vår gård. Vi lyssnade 
på musik och firade tillsammans.

Hej på er alla!
Midsommar börjar närma sig och vi vet att många av er 
har redan planerat att åka iväg den helgen och fira någon 
annanstans.
För er som kommer att stanna i Mjöbäck så finns det ett 
firande att se framemot.
Vi kommer att anordna en Midsommar fest i Hagalund 
med aktiviteter, mat, musik och glatt humör.
Det kommer att bli ett knytkalas så meddela mig vad du 
vill ta med:

o mat
o midsommar mat
o efterrätt
o dricka medtages själv för eget bruk
o ta med egna tallrikar & bestick
o dekoration
o blommar
o allt vad du kan tänka på
o musiker
o meddela vilket instrument du tar med
allt från traditionell till reggae

• om du har allergier/speciell kost, ta med den maten du 
kan äta
• om du vet hur man bygger en Midsommarstång hör av 
dig i god tid innan, vi själva har ingen aning förutom 
all Google hjälp 
RSVP till Louise Santiago innan den 17/6-2019, 
072-080 24 19

   
 
         
   Cykelfest 2019 

Lördagen den 31:e augusti 
 

Äntligen dags för cykelfest i Mjöbäck! 
Välkommen med din anmälan! 
 
 
Hur det går till? Jo… Två personer anmäler sitt deltagande. Det behöver inte 
vara ett sambopar utan även vänner kan anmäla sig. Det går också att vara tre 
personer. Någon vecka innan själva festen får varje par reda på om de ska 
servera förrätt, varmrätt eller efterrätt. Antal gäster är mellan fyra och sex 
personer. På festdagen är det samling på Hagalund, kl. 16.30. Där utdelas kuvert 
som innehåller information om vart varje par ska cykla och när. Senare på kvällen 
samlas vi på Långehall i Överlida (som också haft cykelfest) för en gemensam 
fest. 
 
Anmäl er senast 22:e augusti via följande två steg: 
 

1. på telefon eller sms till  
                 Anna-Karin 0709-276550 eller Sandra 0705-534475 
 

plus…: 
2. 150 kr/person via Swish till 0709-276550 eller till kontonummer 
 8222-2 14028329-2 

 
Så snart vi fått alla anmälningar kommer vi att skicka närmare 
instruktioner. Anmälan är bindande. Meddela eventuella allergier eller 
andra önskemål i god tid. 
  
Välkomna önskar Cykelfestkommittén 


