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...och massor med 
annat läsvärt från 
Överlida och 
Mjöbäcks hembygd.

Prästgårdens återuppståndelse
Vad gör man när barnen har flugit ut och tagit över familjefirman – och bevisat att de klarar av den 
alldeles utmärkt? Man startar en ny i samma anda.

Ingegerd och Peter köp-
te Mjöbäcks prästgård i 
november förra året, och 
i januari i år började de 
renoveringsarbetet. Fyra 
månader senare är det 
bara ett par tapeter, golv, 

altaner och lite annat – 
och  så möblemanget 
– som saknas innan de 
första gästerna kan väl-
komnas till världspre-
miären av Mandy’s Inn. 
Inuti har prästgården 

fortfarande lite av en 
byggplatskänsla, men 
det syns ändå redan att 
den kommer att bli rik-
tigt bra när den är klar. 
Fasadmålningen får nog 
dessvärre vänta till nästa 

år. 
Värdshuset kommer att 
ha fem rum med plats 
för nio gäster sam-
manlagt, ehuru endast 
åtta åt gången må vara 
inhysta enligt säker-
hetsföreskrifterna. För 
familjer med små barn 
– i prästgården blir det 
tolvårsgräns – kommer 
pastorsexpeditionen att 
inredas till en stuga med 
självhushållning och 
med plats för upp till 
åtta personer. Pastors-
expeditionen kommer 
dessutom att vara han-
dikappanpassad; i själva 
prästgården ligger rum-
men på andra våning.
De fem rummen kom-
mer alla att inredas en-
ligt olika tema, och ha 
små utställningar i titt-
skåp. 
I rummet Motown – som 
har fått sitt namn efter 
skivbolaget som bland 
annat hade The Supre-
mes och Jackson Five 
bland sina artister – de-
lar Diana Ross loge med 
en ung Michael Jackson.
Rock’n’Rol l rummet 
kommer att ha en blan-
dad kompott av ame-
rikanska och svenska 
artister; Jerry Williams 
och Hep Stars kommer 
att finnas där, och en av 
väggarna kommer att 
vara täckt av skivfodral.Under ett unikt ögonblick fick vi se blå himmel samtidigt som vi var 

tvungna att kisa för solen. Peter och Ingegerd framför före detta 
pastorsexpeditionen, där bland annat målarfärg appliceras.

Forts. nästa sida
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Musik-
café
Den 1 april hade vi 
besök av Mårdaklevs 
Spelmän, som bjöd 
upp till ett trevligt och 
lättsamt Musikcafé på 
Mjöbäcksgården.

Många dragspel, men även 
fioler och dessutom en nyckel-
harpa kunde vi se och höra de 
duktiga spelmännen hantera.
Publiken hade till uppgift att 
besvara frågor, som ställdes 
av spelmännen. Det kunde t.ex 
röra sig om vilken stat staden 
New York ligger i när just låten 
”New York, New York” spela-
des upp.
Svaren noterades – en efter en - 
vågrätt i korsordsrutor och när 
alla åtta svaren var nerskrivna 
fick man i en lodrätt skuggad 
rad fram ”lösenordet” för kväl-
len.
Efter fikapausen lästes de rätta 
svaren upp och ett antal priser 
delades ut till vinnarna. Priser-
na lottades ut bland dem, som 
hade de rätta svaren.
Vårt mål är att bjuda in spel-
männen flera gånger och då 
hoppas vi att även ni som mis-
sade denna föreställning har 
tillfälle att komma då.

Mjöbäcks Bygde-
gårdsförening/

Göran Johansson

I Elvisrummet kommer man 
bla att kunna se en av Elvis’ ka-
ratekostymer signerad av hans 
tränare 
Master Kang Rhee, Elvis’ åt-
tonde karatebälte och hans 
certifieringsbricka. Dessutom 
kommer en av Charlie Hodges 
(som var en av Elvis’ närmsta 
musiker genom tiderna; bland 
annat gitarrist) scenkostymer 
att finnas till beskådning. 
Ett rum ska inredas som en bil-
verkstad, och enkelrummet på 
Mandy’s Inn kommer att heta 
Beatlesrummet. Ingegerd på-
pekar att “Beatles visserligen 
inte var amerikaner, men...”
Gardinerna har Ingegerd desig-
nat och tar hjälp av Anette på 
Kullalyckans syateljé för att 
tillverka. Amerikanska gardi-
ner innebär bland annat drape-
ringar, innehåller mycket tyg 
och sammet, och skulle bli väl-
digt dyra att köpa in i original 
från USA och få hemskickade 

till Sverige. Men för det krea-
tiva paret betyder inte detta 
något problem. Ingegerds gar-
diner kommer att se lika ame-
rikanska ut som om de vore 
original.
Det enda på Mandy’s Inn som 
kommer att se lite “oameri-
kanskt” ut är golven som, i 
motsats till sina amerikanska 
motsvarigheter, inte kommer 
att vara täckta av heltäcknings-
matta. Ur allergihänseende och 
för att underlätta städning kom-
mer man att lägga laminatgolv.
Ingegerd berättar att det finns 
värdshus i Sverige och ute i Eu-
ropa inredda i liknande 50-60 
tals- eller amerikansk stil, men 
inget med så många originalfö-
remål och certifierade objekt 
som Mandy’s. Ingegerd och 
Peter har samlat mycket, och 
deras samling kommer väl till 
pass både på Mandy’s Diners 
restaurangerna och nu också i 
Mandy’s Inn. “Att vi ska heta 
Mandy´s Inn är att ”Inn” är 
den amerikanska motsvarighe-
ten till Bed & Brakfast”, säger 

Ingegerd.
Ingegerd och Peter hoppas 
kunna slå upp portarna till 
Mandy’s Inn i slutet av juli el-
ler början av augusti.

Gisela

Forts. från sid. 1
Prästgårdens återupp...

Prästgårdens fasad är i behov 
av omvårdnad - men detta får 
vänta tills nästa år. Man kan i 
alla fall sitta på verandan!

Vi vill tacka 
föräldrafören-

ingen, Mjöbäcks 
Byalag, Västkust-
Stugan och Mjö-
bäcks Entrepre-
nad  som varit 

med och sponsrat 
vår skolresa. 

Den blev 
superlyckad. 

 
Glada elever och 

personal på 
Mjöbäcks skola
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Kontorsrum / Lokaler uthyres!

varierande storlek ca. 6m2 – 15m2      
• tillgång till gemensamt lunchrum med fullt utrustat kök
• tillgång till gemensamt brand klassat arkiv
• tillgång till gemensamt brand klassat datarum med plats  
  för servrar
• parkering med tillgång till motorvärmare

Kontorsrummen/lokalerna hyrs även ut till annan typ av  
verksamhet som är lämplig att bedrivas i mindre lokaler. 
Det finns också möjlighet att dela av 10 st kontorsrum  
med tillhörande pentry och konferensrum, denna del blir 
då lämplig för medelstora företag. Kontorsrummen hyrs  
ut i befintligt skick eller enligt överenskommelse.

Hallavägen 10 · 512 60  Överlida · Tel: 0325 - 32135
www.overlidael.se · info@overlidael.se

Vintertävlingen 
avslutad
Rätt svar på Överlida byalags 
vintertävling var PROME-
NAD. 
Ingalill Larsyd kammade hem 
priset på 1000 kr hos Monican-
ders.
Ingalill blev väldigt överraskad 
och glad. Hennes man Karl-
Erik ser 
redan fram emot nästa vinter-
tävling. Grattis Ingalill!

Gökotta i Moghult
Traditionsenligt samlades vi på Kristi Himmelsfärdsdagens 
morgon för att lyssna efter gökens galande. 

Klockan 8 träffas vi med fru-
kosten nerpackad i fikakorgen 
i ekkullen centralt i Moghult. 
Denna gång var det solsken, 
men det behövdes ändå rejält 
med kläder för att inte frysa. Vi 
hörde ingen gök i år heller,(tror 

inte att det hänt någon gök-
otta...) men det är alltid lika 
roligt att träffas och fika i den 
vackra naturen!

Jeanette

Karl & Ellen
Bengtssons fond

Vi har under flertal år delat ut pengar till 
pensionärer födda och bosatta i Mjöbäck och 
Överlida ifrån Karl & Ellen Bengtssons fond. 

Under 2014 delades de sista pengarna ut från fon-
den så under detta år kommer fonden att upplösas.

Marie, Christian o Siv

Statistiken säger att 85 procent av
svenskarna inte tror på klimatuppvärmning-

en. De övriga 15 procenten är politiker.
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Villor & Fritidshus        0325-186 20        www.borohus.se

”Så här

vill jag 

bo!”

ENERGIEFFEKTIVA HUS

Magnolian 91

Effekt 97

0325-186 00 •  www.vastkuststugan.se

Ny modell!

Hur vill du bo och leva? 
Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål.

Hjärtligt välkomna att kontakta oss. Tillsammans tar
vi fram det optimala boendet för just dig och din familj.

Välj fritidshus
och bo där jämt!
För mer information och kontaktuppgifter
gå in på vår hemsida.

Från 15 kvm till
 

   3
3 kvm med loft

Webbhus.se erbjuder prisvärda friggebodar 
och komplementsbyggnader som du själv 
bestämmer utseendet på.

NYTT
KONCEPT!
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Öppettider:
Måndag - Torsdag 7-18
Fredag 7-16
Lördag 9-12

Tel: 0325-186 16
 www.vastkuststugan.se

Byggvaruhandel för alla!
Kvalitét och priser som tål att jämföras!

Vi erbjuder ett stort sortiment inom bygg, vitvaror, badrumsmöbler, Marbodalkök, fönster, dör-
rar, skjutpartier, skivmaterial, virke, tryckt virke, kakel/klinkers, Lasol fasadfärg, Falu rödfärg, 

isolering, spik och infästningar, verktyg, sladdlösa elhandverktyg, kap- och gersågar, m.m. 

Vi har utökat vårt sortiment med bland annat 
Neova pellets, fönsterbänkar, vitmålade 

listverk och invändig tak/väggpanel.
Nytt för i år är att vi säljer friggebodar, förråd 
och garage i lösmaterial (delvis färdigkapat).

Välkomna in!
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Lida Yttre Gårdsbutik
Butiken är öppen för självbetjäning varje dag mellan 

klockan 10.00 - 20.00. Vi har potatis, ägg, frukt och grönt.

Nu är det dags att börja med köttlådor av närproducerat nötkött. Beställning ska göras i aug-
sept. Lev i okt-nov. Mer info kommer om innehåll och pris. Ev. kan det finnas fryst kött i butiken. 

Vid frågor ring Linus 0760-217333 Lennart 0706-450167 Madeleine 0735-424193. Vi har swich.

Överlida, Ekbacken - Välkomna!

Ett stort och varmt tack till 
Göran på Monicanders i 
Mjöbäck för de skänkta jät-
tegoda tårtorna i samband 
med vår säsongsavslutning. 
Ett jättetack även till kom-
munens folkhälsoråd Kristina 
Sunebrand som sett till att vi 
fått hyran betald för vår verk-
samhet. Sist men inte minst 
också ett tack till våra käcka 
flickor Ann-Marie i Mjöbäck 
och Frideborg i Överlida för 
all hjälp vid våra träffar.Gym-
nastiken gör nu ett uppehåll 
till den 5 oktober då vi bör-
jar igen. Alla som inte varit 
med men som vill börja med 
gympa till hösten är välkom-
men att kontakta antingen:
Frideborg, Ann-Marie el-
ler undertecknad.

PRO Högvad gymnastik
Kalle Dolonius

PRO Högvad inbjuder alla 
intresserade till vårt kvar-
talsmöte i Hagalundsparken i 
Mjöbäck den 25 juni kl 15.00 
och cirka 2,5 timmar framåt
Gull-Britt Karlsson från Örby 
kåserar om “Dofter och gam-
la tider”. Även folkhälsorådet 
Kristina Sunebrand kommer 
och gästtalar.
I övrigt tipspromenad inom 
området samt lotterier. Med-
tag kaffekorg. Gratis entre

PRO Högvad har flest med-
lemmar av samtliga pen-
sionärsföreningar i Sven-
ljunga kommun och har 
Holsjunga,Överlida,Mjöbäck 
samt Älvsered som 
sina upptagningsområ-
den. Vi håller igång med 
mattcurling,dans,gymnastik 
samt boule. Emellanåt ord-
nar vi även bussresor
till olika platser i framför allt 
Västsverige. Intresserade 
som vill veta mer kontaktar 
Kalle Dolonius tel: 322 52

Överlida- och 
Mjöbäcks byalag vill tacka 
Mjöbäck - Överlida 
fiberförening för all tid och 
allt jobb ni lägger ner.
Ni gör ett fantastiskt arbete. 
Tack! 

Överlida byalag tackar 
Överlida Grus & Transport
för all hjälp och för att 
ni gör Överlida så fint. 
Tack!

Överlida byalag vill tacka 
Berit Johansson som ser 
till att det är så fint med 
blommor i blomsterlådorna i 
byn.  Det uppskattas! Tack!

Studsmatta 3,90m 300:-

Intresserad kontakta

Marie 070-622 81 87

En dotter - Älwa
Joy Hansen och 
Magnus Svensson

Grattis önskar 
Mjöbäcks byalag

En son – Theodor
Amanda Simonsson och 
Alexander Nordmark

En son – Alexander
Amanda Pettersson och 
Thomas Magnusson

En dotter – Zoe
Nada Chibli och 
Tanios Chidiac

Grattis önskar 
Överlida byalag
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Behöver Ni hjälp med digital-TV?
Vi fixar allt inom branschen.

Vänd Er med förtroende till:                

Redskapsgatan 3, SKENE
Rune Gustavsson Tel: 0320-405 17

Auktoriserad för: Canal Digital, Viasat och Boxer

Invigning/Öppet Hus

Lenas Kost&Träning öppnar Gym i Holsljunga 
Lördagen den 27/6 kl 10:00 – 12:00 och söndagen den 28/6 kl 14:00-

16:00 har jag Öppet Hus. 
Om du tecknar 12 månaders avtal under dessa dagar får du träna gratis 

i juli och augusti och deltar även i en utlottning av 1 tim personlig 
träning (värde 500:--) 

Information om priser mm finns på min hemsida 
www.lenaskostochtraning.se

Jag bjuder på fika 
Adress: Idrottsvägen 2 (Snickeri Specials gamla lokaler) 

Hjärtligt Välkomna/Lena 
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Har du alla tjänster som gör det enklare på semestern? 

 
Anslut dig till MOBILBANKEN och SWISH 

Betala dina räkningar med hjälp av mobilen var du än befinner dig. 
Läs mer på www.mjobackssparbank.se 

 
 
 
 

   Vi önskar er en skön sommar!  
 

Mjöbäcks nya lekplats
Före jul kom lastbilar med grävmaskiner körandes upp för Regnbågsvägens backe och ar-
betet med den nya lekplatsen mellan Regnbågsvägen och Saturnusvägen började. 

Det sågades ner träd och gräv-
des och jobbades. I mars kom 
det flera och åter flera lastbi-
lar med sand och till slut kom 
också lastbilen med alla lek-
ställningarna.

Den 17 mars stod lekplatsen 
färdig och barnen kunde äntli-
gen gå dit och testa och leka. 

Barnen älskar lekplatsen och vi 
går dit så fort lusten faller på 
och det finns nästan alltid nå-
gon mer där att leka med. En 
väldigt rolig samlingsplats för 
både barn och vuxna.

Det är en lekplats som pas-
sar barn i alla åldrar. Sitta 
och gräva i sanden och bygga 

sandslott, kakor, gångar m.m. 
Där finns gungor av olika slag, 
gungbräda, en snurrplatta och 
en kombinerad rutschkana med 
klättervägg och där under finns 
ett litet ”kök”. Vi ser fram emot 
många lekstunder på vår nya 
lekplats.

Frida

ÖMT
önskar
alla en
härlig

sommar!
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Telefon 0325-66 13 30
Numera gör vi även

snuspåsar av våra band

Mjöbäcks Barnloppis
Den 11 april var det återigen dags för Mjöbäcks barnloppis. Efter förra årets lyckade start på loppisen ställde vi nu oss frå-
gan om loppisen skulle kunna bli ännu större. 

Vi är tre tjejer som själva gillar 
att fynda på barnloppisar, alla 
tänkbara saker till barn, och vi 
tyckte det skulle vara roligt att 
starta en i Mjöbäck och det var 
så det började.

När vi började annonsera om 
vårens barnloppis märkte vi 
snart ett stort intresse och bok-
ningarna av bord började trilla 
in. Snart var det tio bord boka-
de, vilket vi tyckte var mycket 
bra men det slutade inte där. 
Ända in i de sista dagarna kom 
det in bokningar och vi stan-
nade på arton bord. Kanonkul 
och mer än vi någonsin vågade 
hoppas på.

När då loppisdagen kom och 
säljarna började bära in sina 
saker fylldes bygdegården av 
mängder av saker som kan tän-
kas användas av och till barn. 

Där fanns kläder i alla olika 
storlekar, skor, ytterkläder, 
leksaker, barnmöbler, böcker, 
spel, bebissaker som gåstolar, 
lära gå vagnar, babysitter och 
mycket mycket mer.

Redan en bra stund innan det 
var dags att slå upp dörrarna 

samlades det besökare utanför 
dörrarna. När det sedan var 
dags strömmade det in folk 
som var sugna på att fynda. Un-
der de två första timmarna var 
det fullt av folk i lokalen och vi 
minst fördubblade antalet be-
sökare mot förra året vilket var 
väldigt roligt och många nöjda 

och glada miner fick vi se.

Vi är mycket nöjda med da-
gen och känner att vi absolut 
vill göra detta igen, så det kan 
hända att det blir ännu en lop-
pis kanske redan till hösten.

Frida



Ett liv i krig och fredManfred Eberhardt

Förunderligt är livets öde
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Försäljning och
reparation 

av bilar!

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

Sommarkafé i Tokabo
Onsdag 1 juli kl. 18.00-20.00 

Sommarkafé. Servering, visning av samlingarna. Ut-
ställning utav broderier med Kristina Johansson.

Onsdag 8 juli kl. 18.00-20.00 
Sommarkafé. Servering, visning av samlingarna. Ut-

ställning utav hattar med Birgitta Götesson

Onsdag 15 juli kl. 18.00-20.00 
Sommarkafé. Servering, visning av samlingarna. Ut-

ställning utav hattar med Birgitta Götesson

Onsdag 22 juli kl. 18.00-20.00 
Sommarkafé. Servering, visning av samling-
arna. Utställningen ”hembakat förr och nu”

Onsdag 29 juli kl. 18.00-20.00 
Sommarkafé. Servering, visning av samling-

arna. Utställning utav kläder från 60- & 70-talet 
med Marie-Louise och Anna-Kajsa i Grevabo.

Arr. Mjöbäcks hembygdsförening  www.tokabo.se

ÖMT-redaktionen 
tipsar!                                                                                
Det har kommit till vår kännedom att vår egen Överlida-pro-
fil Manfred Eberhardt skriver sina memoarer, som kommer 
ut under hösten 2015. 

Redaktionen har fått möjlighet 
att ta oss en titt på materialet, 
som redan nu ligger färdigt. 
Verkligen spännande, person-
lig och intressant läsning!                                                                                                                                      
Några teman ur innehållet:   
 ”Dresden, staden vid floden 
Elbe där jag före andra världs-
kriget såg dagens ljus i Tysk-
land – De allierades bombning 
av Dresden i februari 1945 
– Föräldrar-nas livsöde, där 
far så småningom blev Sveri-
ges äldste tjänstgörande präst 
-  Andra världskriget och flyk-
ten undan ryssarna - En vän 
för livet – Flykten till väst via 
järnridån – Flaggvakt på Greve 
Lennart Bernadottes ö Mainau 
– Att komma till Sverige som 

invandrare – Mors bortgång i 
TBC - Att bli egen företagare 
och freelanceskribent – Att 
vara pensionär och syssla med 
ideell verksamhet – Att bli 
skrattinstruktör – Att tala öp-
pet om cancer med stomiopera-
tion – jag borde inte finnas till, 
när änglarna styrde ödet under 
årens lopp – Tankar om då – nu 
–framöver.”
Du har nu möjlighet att beställa 
Manfreds memoarer till själv-
kostnadspris genom att kon-
takta honom per telefon 0325-
32231 eller e-mail:  
manfred@eberhardt.se

Elske

Hallå alla
hundägare i Mjöbäck! 

Snälla fördärva inte vår fina pro-
menadväg och vårt samhälle med 

hundskit överallt. Det är inte ro-
ligt för någon, finns ju gratis på-

sar på ett flertal ställen i byn. 
En som tröttnat på att 

plocka upp efter er.

Pappan till barnen som syr:
- Var försiktig nu så du inte 
sticker dig med nålen!
- Nää, det är lugnt! Jag använ-
der säkerhetsnål.

Lärarinnan till den unge webb-
mastern för AllaRoligaHisto-
rier.se:
- Tvättar du dig aldrig?
- Nej, både jag och mamma 
tycker att folk får känna igen 
mig på rösten istället.

- Ni har givit min son IG 
i tyska och det tycker jag 
inte han förtjänar, sa mam-

Lite småkul ...
man upprört till läraren.
- Nej, jag håller med dig. Han 
förtjänar inte IG, men något 
ännu lägre betyg finns ju inte.

Läraren: - När använder man 
förkortningen osv?
Eleven:
- När man ska få folk att tro att 
man kan komma med fler ex-
empel än vad man egentligen 
kan.
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Frihet att välja

www.mjobacks.se

Trygghet
Från start till mål

Läs mer påwww.mjobacks.se
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Allt
inom glas!

Mjöbäcks Glas AB
 Telefon 0325-343 06

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

Våren har gått och sommaren står för dörren, under 
våren har vi genomfört årsmöte på Långehall.

Under övriga frågor kom det 
upp att vi borde röja upp bland 
buskar och träd i  byn , finns 
det någon som skulle vilja leda 
en sådan arbetsgrupp- hör av er 
till oss!
Påsk promenaden gick av sta-
peln annandag påsk , den var 
mycket lyckad och besöktes av 
många , vädret var soligt och 
härligt och vinnarna har med-
delats personligen.
Badplatsen Näset har städats en 
lördag i maj, vi tjatar på kom-

munen om nya bryggor och har 
”nog” blivit lovade nya nästa 
år….. Vi har skaffat nya sta-
bila fikabord som var på plats 
lagom till påskpromenaden, vi 
jobbar också på att skaffa lite 
gungor eller liknande till bar-
nen.
Boka cykelfesten i augusti – 
mer info kommer i din brev-
låda!

Trevlig Sommar önskar 
Överlida byalag / Lena

Asyl-
boende i 
Överlida
Nu har vi som bor i Överlida 
fått lite information i våra brev-
lådor om att verksamheten för 
ensamkommande flyktingbarn 
i före detta hotellet startar den 
1 september. Det är vårdbola-
get Gryning som startar Pollux 
Asylboende, där plats kommer 
att beredas för ca 20 barn och 
ungdomar från krigsdrabbade 
länder. Så många som ca 20 
tjänster räknar de med och bo-
endet kommer att vara beman-
nat dygnet runt. Vi vill härmed 
påminna om att man bjuder in 
till Öppet Hus onsdagen den 24 
juni mellan kl 11 och 18. Man 
bjuder även på lättare förtäring, 
berättar om arbetet med ungdo-
marna och svarar på eventuella 
frågor. 

ÖMT-redaktionen

När webbmastern för AllaRoli-
gaHistorier.se var ung och gick 
i skolan kom en dag hem till 
sin pappa och sa:
- I dag fick jag be-
röm av magistern.
- Jaha?
- Jag svarade på hur 
många ben ett får har.
- Vad sa du då?
- 3.
- Men det är ju inte rätt!
- Nej, men jag var närmast.

- Vad gör en du på skoltaket??
- Jag ska hoppa av skolan!

Lille Olle kom till skolans 
musiklektion, öppnade fiol-
lådan och tog fram en k-pist.
- Men vad ska det här 
betyda?, sa läraren.
- Att pappa står på banken 
med min fiol, svarade Olle.

Mera
småkul ...
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Tel. bil 070-577 83 73, 
kontor 0325-320 62

UTFÖR ENTREPRENADARBETEN
KRANBIL ● FÖRSÄLJNING AV GRUS

Blommor och 
Presenter

till vardag och fest,
i glädje och sorg

Välkomna!

 Hallångsvägen 3 ÖVERLIDA
Öppet mån-fre 10-18  lör 10-13 sön stängt.

Vi sommarstänger måndag 6 juli. Öpp-
nar igen fredag 7 augusti!

Vi finns på facebook och 
Instagram - gilla oss där!

Tel.0325-321 00 
www.susannsblommor.se

 

www.healyourheart.se

0325-342 04, 070-214 60 15

…massage, samtal, yoga och avspänning. Ge dina 
nära och kära en skön upplevelse!
Ge dem ett presentkort! Varmt välkommen!
Elske Teppema

ELSKES

ELSKES 

 
 

…för taktil massage, samtal, yoga och avspänning. 

Ge dina kära en upplevelse i form av  

ett presentkort i julklapp! 

Varmt välkommen! 

Elske Teppema 

www.elskes.se     0325‐34204 070‐2146015 

 

 

Jan det behöver inte se ut exakt så här. Om hjärtat tar för stor plats så ta bort det. 

Texten som i ÖIK‐s Tack‐ annons.  

Insamling till 
Vitryssland
Det var nästan trafikkaos vid Mjöbäcks Bygdegård, när insam-
lingen till Vitryssland körde igång den 20 maj. Roligt att så 
många är villiga att hjälpa andra!

Skräpplockning 
i Mjöbäck
Förskolebarnen plockade skräp runt gården och upp mot Ha-
galund. 

Resultatet syns på kortet, det är 
skrämmande så mycket skräp 
som slängs i vår natur! Nu är 
barnen väldigt medvetna om 
hur man ska göra, hoppas att 
det fortsätter så!
Tack till Mjöbäcks byalag för 
den goda belöningen!

Karen



Överlida Plåtslageri AB

1514

Älekullavägen 1, 512 65 MJÖBÄCK
Telefon: 0325-341 70 Fax: 0325-342 87 E-post: mjoback.rev@telia.com

VI SÖKER 

ELEKTRIKER

ELINSTALLATION | KNX | SMARTA HUS | DATA  
VÄRMEPUMPAR | SOLANLÄGGNINGAR | LEDBELYSNING 
NÄTVERK EFTER INKOMMANDE FIBER 

S t e p h a n  H e n t z l e r
s t e p h a n @ 2 e l e c t r i f y . s e
0 7 0 7  1 8 1 7 8 0

F r e d r i k  U n g
f r e d r i k @ 2 e l e c t r i f y . s e
0 7 0 7  6 8 4 0 7 6
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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 

Vardagar: 
10.00 – 18.00 
Lördagar: 

10.00 – 13.00 
 

Telefon: 
0325-322 22 

”Problem
med elen
- Vi fixar felen”

Stuvhult 104, 310 63 
ÄLVSERED 0325-313 10
Mobiltelefoner
Sigvard  070-638 64 87
Patrik  070-563 53 18
Andreas  070-200 86 45

Sol och grönt
Det är en ganska så kall och omväxlande vår, allt skiftar i 
sköna grönfräscha nyanser, vindarna blåser starkt och ofta 
och det kommer mycket regn. Ibland kan man njuta av ma-
giskt vackra kyliga stjärnklara kvällar då luften är härlig att 
andas. 

Många av oss saknar solen och 
värmen. De som drabbades av 
långvarig influensa och tråkiga 
förkylningar under vintern och 
den tidiga våren, uttrycker ett 
extra starkt behov av värme för 
att bli helt friska och få energin 
tillbaka. Tröttheten verkar sitta 
i länge. 
Turligt nog finns det många 
sköna tillfällen att vara ute och 
greja i sin trädgård eller att sitta 
ner i en skyddad hörna med en 
kopp, för att lapa lite sol när 
tillfället ges. Promenaderna i 
skog och mark kräver inte jät-
tevarmt väder utan tvärtom är 
det gott att gå när det är lite 
svalt. Forskningen har nu änt-
ligen bekräftat betydelsen av 
grön rehab vilket givetvis är 
glädjande, även om vi vanliga 
dödliga alltid har vetat att na-
turen läker och hjälper oss att 
få balans i tillvaron. Taby är 
först ut i landet med att erbju-
da ”Natur på recept”. Det har 
skrivits doktorsavhandlingar 
kring grön rehab som fungerar 
väl för stressade och utbrända 
människor. En spännande ut-
veckling!
Vi är i många avseenden lyck-
ligt lottade. Vi har, som vi bor, 
alla möjligheter att vistas i 
naturen och ta del av dess he-
lande kraft. Därigenom kan vi 
förebygga ohälsa och motverka 
stress. Bara att vara bland tall 
och gran lär vara lugnande. Att 
betrakta naturen ger ro. Att lära 
sig uppmärksamma de små för-
ändringarna som sker dag för 
dag. Blåbären är på gång, lil-
jekonvaljer börjar växa till sig, 
ormbunkar, rallarros och lupi-

ner visar sin enorma växtkraft. 
En fröjd för ögat. Det är härligt 
att gå runt näset och campingen 
i Överlida, vara så nära vattnet 
och dessutom höra alla vårfåg-
lar, verkligen musik för örat. 
Mycket som går att hitta i ”Guds 
apotek” kan vi använda i köket, 
fast många av oss har glömt 
hur. Maskrosblad i salladen 
ger fin smak. Späda björkblad 
att koka te på är mycket utren-
sande. Nyponen kan torkas och 
användas som ett bra vitamin C 
tillskott. Aroniabär som växer 
lite här och var är fantastiska 
antioxidanter. Björksav är fylld 
av mineraler och som lätt kan 
”slangas ur” en björk precis när 
frosten släppt sitt grepp i april 
någon gång. Man kan plocka 
och torka medicinalväxter så-
som renfana, ängssyra och 
givetvis även de mera kända, 
såsom nässlor, timjan, mynta, 
kamomill och johannesört. Det 
är roligt att lära sig om det som 
växer i ens närhet. Det fanns 
en gång för länge sen en klok 
gumma som påstod att allt som 
du behöver för din hälsa växer 
nära dig. Om så vore även nu, 
är det synd om alla som bor i 
städer och höghus.
Gammal kunskap kan komma 
att behövas rätt som det är då vi 
inte vet så mycket om morgon-
dagen. Tänk så roligt att kunna 
berätta för barn och barnbarn 
hur man kan använda örter, bär 
och grönt direkt från naturen. 
Och gå ut och leta rätt på dem 
tillsammans!
Önskar alla en glädjerik vår 
och sommar! 

Elske

Hyr Hagalund
Ska ni ha fest eller någon annan tillställning? 

Hyr Hagalund för 500:- 
Vid barnkalas är hyran endast 100:-
Bokning ring Marie 070-622 81 87
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Påskpromenaden
Årets upplaga av påskpromenaden som gick av 
stapeln på annandagpåsk blev en succé.

Rekordmånga gav sig ut på vår 
tipspromenad längs med den 
vackra slingan runt Näset.
Så många som 150 vuxna och 
100 barn njöt i vårsolen.
Påskkärringar och påskgubbar 
bjöd på mycket för både stor 
och liten.
Lotterier, kaffe, korv med bröd 
och överraskningar som t ex 
hönor som värpte kinderägg.
Tack vare att vår fina slinga 
på vackra näset i Överlida har 
fixats till av Överlida Grus & 

transport, så var det lätt för alla 
att ta sig runt.
Nytt för i år var att vi fått 
skänkt till oss två stycken tav-
lor målade av Eva Berndtsson 
och Lennart Larsson i Överli-
dagruppen.
Detta var vi väldig tacksamma 
för.
Aldrig förr har så många kom-
mit långväga för att deltaga, 
och det känns roligt att vi får 
visa upp vår fina by och pro-
menad.
Helt klart gjorde vädret sitt. 
Detta var tredje upplagan av 
påskpromenaden och varje 
gång har vi haft vädret på vår 
sida. Vårsolen värmde och fåg-
larna kvittrade.
Tack till alla er som gjorde det-
ta möjligt även i år.
Alla sponsorer och alla som 
hjälpte till under promenaden 
och givetvis stort tack till dig 
som gick vår påskpromenad. 
Utan dig hade det inte blivit 
den succé det blev 

Tack!
Påskkärringarna & 

påskgubbarna

På gång i Överlida IK
Just nu är det sommarledigt från aktiviteter i ÖIK.
Barn och familjegympan på söndagar har varit 
populär och vi räknar med att Anja fortsätter till 
hösten. 

Jenny har lovat att gympan på 
onsdagskvällar kommer igång 
efter sommaren.
Vi tackar Bernt Hallgren för att 
han skött om bordtennisen de 
senaste åren, men nu får vi leta 
efter någon som kan fixa bord-
tennisen på måndagskvällarna.
Mattcurlingen har haft ännu ett 
år med stort deltagande av spe-
lare. Vinnare av klubbmäster-
skap och seriespelet kan ses på 
fotona.
Det spelas mattcurling på tis-
dagar kl.18 t.o.m. 30 juni och 
sedan tar vi sommarlov t.o.m. 
vecka 35 och vi startar 31 au-
gusti igen.

Det kommer att anordnas 
Kindsmästerskap i mattcurling 
24 oktober. För att ha möjlig-
het att ta emot spelare från hela 
Kinds härad kommer mäster-
skapet att spelas i Överlida 
Idrottshall.
Toppstugan har varit uthyrd 
flera veckor under våren och 
det gläder oss att våra gäster 
varit mycket nöjda. Det fortsät-
ter att komma nya bokningar 
så när detta skrivs är det inte 
många veckor lediga i sommar.
Nu önskar jag alla aktiva och 
medlemmar en skön sommar !

Ulla-Britt Lidrot

Klubbmästerskap 2015: 1:a Gerd Larsson,2:a Inga-Lill Larsryd
3:or Maj Johansson och Ella Nordström.

1:a Frank Svensson, 2:a Morgan Nordenberg, 3:or Göran 
Larsson och Urban Lidrot

1:a lag Höstlöven Margith o Bengt Arvidsson
2:a lag Uffe Lennart Martinsson och Ulf Sommansson
3:a lag Tvillingarna (ej med på bild) Ann-Christine och
Anders Lindqvist.

1:a lag Blyger o Toker  Inga Andersson och 
Agne Svantesson 2:a lag Gul o Blå Berit o Hasse Folkesson
3:a lag Lajban Gerd o Göran Larsson.
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Nygårdsvägen 6 B, 512 65  MJÖBÄCK
0325-49 79 79   |   kontakt@4w4u.se

www.4wshop.se

HANDELSPLATS
FÖR PROFFS & 
HEMMAFIXARE

RedLine bränsletillsatser är utvecklade för att ge skydd och renhet i 
bränsle- och förbränningssystem. Optimala driftsförutsättningar ger låg 
bränsleförbrukning och rena avgaser.

Du hittar även ett urval av Red Line och SONAX produkter hos: 
Lantmännen i Älvsered!

Du kan även köpa bilvårdsprodukter som Schampo, flytande Isskrapa,
 Tjärlösare, Fälgrengöring och mycket mer hos oss på Nygårdsvägen 6 B! 

VÄLKOMMEN!

VI SÄLJER ETT URVAL 
AV RESERVDELAR 

TILL SMÅ OCH STORA
”Kina” ATV.

Via vår Webshop!

Intensiv Avfettning
FÄRGINDIKERANDE KALLAVFETTNNG
I VÄRLDSKLASS!

- Löser tjära, flygrost och övriga smutsprickar
- Skonar plastdetaljer
- Färgindikerar på tjära och flygrostprickar
- Fungerar på både våt och torr yta

”Den bästa produkten på marknaden!!”

Torco Fuel Accelerator - Hästkrafter på Flaska!
är inte bara en tillsats som höjer bensinens oktantal. 

Använd Fuel Accelerator till bl a veteranbilar, motorcyklar, ATV, Go-karts, båtar, etc. 
Tillsatsen ger främst en höjning av oktantalet i bensinen men den sänker även avgastemperaturen. 
Det här innebär att man får en fullständig förbränning av bränslet i motorn vilket ger mer effekt. 
När motorn inte knackar så lämnar den mer effekt. Maximal ökning är 14 oktan.

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: Vard. 14-18 - Lörd 9-12

Vi säljer Flügger färg  www.flugger.se
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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

www.claessonsmekaniska.se
Mårdaklev  
Emma 073-535 08 01 
www.salongnature.com

Ekologiska salongen nära dig!
 

  Klippning
  Växtfärgning
  Hårbottenmassage  
  Hårbottenanalys 
  med mera ...

 

Hållbar utveckling
Vi i Mjöbäcks skola har pratat om hållbar utveckling. Vi har gjort några test på Världsnaturfonden där vi 
fick några frågor som vi skulle svara på det gick ut på att få så lite jordklot som möjligt. 
Om alla skulle levt som vi i 
Mjöbäck skola skulle vi behövt 
3 och en fjärdedel Jordklot och 
vi hade ett litet spel där man 
skulle handla bra saker det gick 
ganska bra fast vi fick ett fel för 
att det schampot förstörde dju-
rens träd. Vi har också tittat på 
nåra bilder där det var på t.ex. 
en strand med bara skräp, en 
säl som hade ett snöre runt hal-
sen, en fågel med en plastpåse 

på sig, en fågel med olja på sig, 
en surfare som surfa i skräpigt 
vatten, ett barn som badade i 
alger, en oljeläcka och en stad i 
Kina som man var tvungen och 
ha syrgasmask på sig.

Vi har också plockat skräp i 
nästan hela Mjöbäck. Det var 
tio påsar med skräp. Vi hittade 
t.ex. En såg, en snöskyffel, en 
barnvagn, massor med fimpar, 

en plåt, massor med plast, en 
trasig gunga, söndriga lyktstol-
par, en spritflaska med sprit i, 
några raketer och en paket med 
sugrör i. Vi tycker att de som 
bor i Mjöbäck ska bli bättre 
på att inte slänga skräp i na-
turen. Vi har gått och sorterat 
allt skräp på soptippen och vi 
såg en hög med skräp som man 
inte fick slänga där. Vi kommer 
ringa till Svenljunga kommun 

som äger soptippen. Om vi ser 
nån som slänger skräp kan vi 
säga till kommunen och då kan 
den få VÄLDIGT höga böter 
eller hamnar man i fängelse i 
ett helt år. Vi önskar att Sven-
ljunga kommun sätter ut vakter 
som de har på soptippen i Äng-
larp. Vi tror att de ska försöka 
ta bort allt skräp där ifrån och 
att de slänger allt skräp hos 
dem istället. Vi önskar att alla 
på hela jorden slutar att slänga 
skräp för att jorden håller på att 
gå under och det tror vi att ing-
en vill. För att vi vill leva kvar 
jätte, jätte många år, tills vi dör 
och att våra barn, barns, barns, 
barnbarn och mycket mer ska 
överleva på vår Jord.   

Av: Johan Colliander och 
Leo Johansson, klass 2

MUSIK I SOMMARNATTEN 
Torsdag den 18 juni blir det ”Musik i Som-
marnatten” i Mjöbäcks kyrka kl. 22.00.
Arrangemanget är en samverkan mellan 
Kindaholms kyrkokör med 
kantor Susanne Nordius och 
Mjöbäck- och Holsljungas kyrkokör med 
kantor Barbara Andersson. På flöjt Ida 
Johansson och diakon Katarina Redegard.
Alla är hjärtligt välkomna!
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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

Och bergen svarade av Khaled Hosseini

Det var Abdullah som upp-
fostrade henne, fastän han 
fortfarande var ett barn själv. 
När Pari var baby var det ho-
nom hon väckte mitt i natten, 
det var han som gick och vag-
gade henne i mörkret. När de-
ras pappa inte kan försörja sin 
familj längre, sätter han dottern 
i en kärra och vandrar genom 
öknen, från hemmet i den fat-
tiga byn Shadbagh till storsta-
den Kabul. Här ska Pari få en 
ny tillvaro hos ett barnlöst par.
När bandet mellan bror och 
syster bryts, skapas en sak-
nad som kommer att påverka 
mångas liv. Och den dag när 
syskonen möts igen, är det kan-
ske redan för sent...

Khaled Hosseini är efter succé-
er som Flyga drake och Tusen 
strålande solar en av världens 
mest lästa och älskade förfat-

tare. Och bergen svarade är en 
hjärtslitande familjesaga om 
föräldrar och barn, om bröder 
och systrar som älskar, sårar, 
förråder och ger sitt liv för var-
andra.

Jeanette

Föreningsdag 
Högvads BK
Nästan 400 personer sökte sig till Hallevi i Mjöbäck 
den 17:e maj. Trots ett riktigt aprilväder med blåst, 
sol och regn om vartannat så var stämningen på 
topp när Högvads BK ordnade klubbens första 
föreningsdag. 

Det fanns två mål med dagen, 
dels att bjuda publiken på en 
massa fotboll med framför allt 
att sammansvetsa klubbens alla 
aktiva spelare såväl seniorer 
som ungdomar.
Flera matcher spelades under 
dagen, dels lag i seriespel men 
även föräldrarna fick snöra på 
sig skorna för match mot sina 
barn. 
Seniorerna som senare under 
eftermiddagen skulle spela sin 
seriematch anslöt tidigt på da-
gen för att heja fram klubbens 
framtida stjärnor vilket barnen 
tyckte var kul.
Inträdet till arenan var gratis 
under hela dagen, dessutom 
bjöds alla barn på gratis korv, 

dricka och glass. För de som 
inte orkade kolla på fotboll 
hela dagen fanns fler aktivite-
ter som bla fiskdamm bollkast.
Derbyt mellan Högvad och 
Kindaholm startades med ett 
mäktigt intåg med alla ungdo-
mar hand i hand med A-lags 
spelarna för uppställning fram-
för läktaren där de tog ton och 
sjöng nationalsång.
1-1 blev slutresultatet och med 
det var föreningsdagen över 
för denna gång med ett mycket 
lyckat resultat. Vi hoppas att vi 
kan utveckla detta och göra da-
gen ännu mer spännande nästa 
år.

Henrik Johanson
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Gör ett besök hos:

ÖPPET 
måndag - fredag
kl. 7.30 - 17.30

lördag 
kl. 9.00 - 13.00

telefon: 
0325-311 08

Stor sortering          för hus och hem 
bl.a trädgårdsartiklar, verktyg, 
färg, hund och kattmat. 

LANTMÄNNEN
i Älvsered

Välkomna!

Besök www.dstryck.se för mer info.

Det är vi som trycker ÖMT!

Välkommen in till oss på 
Boråsvägen 31 i Svenljunga

Universeum 
Vi på Mjöbäcks skola har varigt på skolresa. Vi åkte 
till Universeum i Göteborg och först åt vi fralla och 
festis. Sedan gick vi in och träffade Daniel och han 
kommer från Älvsered. 

Han tog hand om rengskogen. 
Daniel gick in till ett rum med 
oss och visade oss en majsorm. 
Vi fick hålla i den två och två 
om vi ville.
Sedan delade vi upp oss i grup-
per och den första gruppen gick 
till rymdavdelningen. På rymd-
avdelningen var vi i våra grup-
per och gode uppgifter. Den 
andra gruppen gick till regn-
skogen och sedan gick den för-
sta gruppen till teknikrummet. 
Där kunde man blåsa bubblor 
med två rör så att de blev stör-

re. Det fanns massa annat kul 
att göra också.
Sedan tog grupperna lite paus 
och stanna och åt. Och sen gick 
vi vidare. Sen bytte vi plats så 
att alla fick göra allt. I slutet 
fick vi glass och man fick välja 
själv men inte över 20 kr. Vi 
fick sitta och äta glassen och 
sedan åkte vi hem. Det kändes 
snabbare hem en vad det gjorde 
dit.       

Av Cornelia Frisell och 
Tilde Börjesson

Mjöbäcksprofilen 
Jonatan
Namn: Jonatan Henriksson

Arbetar med: CNC-teknik på 
Oveda Teknik i Holsljunga

Intressen: För många...haha. 
Musik och metallarbete är dom 
största.
Spelar trummor i ett band. Är 
med Tongivarna som ljudtek-
niker. Vi är några i Tongivarna 
som börjat med ett annat pro-
jekt, där jag spelar percussions 
och tamburin.

Berätta lite om din musikstu-
dio: Våren år 2013 började vi 
(jag, Martin Larsson, Simon 
Andreasson, och några fler) 
att göra färdigt garagevinden. 
Ett år senare var studion fär-
digställd, med ljuddämpnings-
paneler och inspelningsutrust-
ning med kapacitet att spela in 
ett helt band i en tagning. Har 
tyvärr inte spelat in så mycket, 
mer än mig själv när jag flum-
mar med trummorna.

Favoritmat: Husmanskost fun-
kar alltid.

Favoritdryck: En kall tjeckisk 
lager en fredagskväll.

Vad är det bästa med att bo i 
Mjöbäck? Lugnet och naturen, 
jag har lite svårt för städer.

Vad skulle kunna förbättras? 
Inget jag kan komma på.

Om du vann mycket pengar, 
vad är det första du skulle göra 
då? Ta med familjen på en resa 
till Japan, gissar jag.

Jeanette
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Grillsäsongen är här och därför får du nu lite inspiration till en trevlig grillmeny. Jag tror att efterrätten 
blir mycket populär bland barnen! Recepten kommer från Tasteline.com
Glad Sommar önskar Karen

Prosciuttolindad sparris 
på grillen:

4 portioner:
1 paket bacon
1 knippa sparris

Tillagning:
Skär bort den grova delen 
längst ner på sparrisarna. Koka 
sparrisarna 1 minut. Låt rinna 
av och linda en baconskiva runt 
varje sparris.
Grilla försiktigt runt om, inte 
för hög värme, tills baconet bli-
vit krispigt.

Laxpaket med 
mandelpotatis

4 portioner, tillagning 
ca 30 minuter

Ingredienser:

450 gr mandelpotatis
2,5 dl matlagningsgrädde
salt och peppar
2 st morötter 
1 dl dill, hackad
600 gr lax
1 st citron
0,5 dl gräslök, hackad

Tillagning:
Skär laxen i fyra bitar. Skala 
och skiva moroten och man-
delpotatis tunt. Lägg potatisen 
och morot i botten på foliepa-
ket och laxen ovanpå. Strö över 
dill, gräslök och riven citron-
skal. Slå på grädden och salta 
och peppra.
Vik ihop paketen och baka på 
grillen ca 25 minuter. Grilla på 
sidan av grillen där det inte är 
lika hett. Eller på indirekt grill-

ning. Man kan också baka i 
ugnen vid 200° ca 30 minuter. 
Känn efter med en gaffel om 
potatisen är mjuk.

Grillad frukt- och 
marshmallowspett
4 portioner, tillagning ca 15 
minuter.

10 st jordgubbar
2 st bananer
4 skivor ananas
10 st marshmallows
0,5 d. vaniljglass
kokosflingor
flytande honung

Tillagning:
Skiva bananerna i ganska sto-
ra bitar. Skär ananasringarna 
i fyra bitar. Varva frukten på 
grillspett med marshmallows. 

Grilla hastigt tills marshmal-
lowsen får lite färg. Servera 
med glass.
Ringla lite honung över spetten 
och strö över kokosflingor

Tips: använd träspett så halkar 
inte frukten av.

Glad Sommar 
önskar Karen
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Behöver du hjälp i hemmet?
Det kan vara till exempel:
- Flyttstädning
- Veckostädning
- Fönsterputsning
- Bakning & matlagning
- Gardinuppsättning
- Tvätt & strykning
- mm. mm

Jag hjälper dig med det mesta.

Är du intresserad och vill veta mer?

Ring mig så kommer jag hem till Dig så går vi 
tillsammans igenom vad Du vill ha utfört.

Välkommen att höra av Dig till mig.

Carina Lundin
Tel.:             0325 - 342 32
Mobiltel.:  070 - 675 70 70
E-post:       032534232@telia.com

Företaget har f-skatt sedel

Som ny och gammal Tefcar kund finns nu två nya bilvårdscenter att kontakta:

Lahalls Bil AB i Kinna, Ehns gata 2 (Näs-industriomr.), 511 56 KINNA. Växel: 0320 - 20 70 90
 
Tranemo Bilvårdscenter, Hanteverksgatan 2 (Mitt emot Fyndlagret) 514 32 TRANEMO.
             Telefon 0325-70410, Mobil 0768-781552 Andreas Weichert

NU ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE!
Fr.o.m. den 1 augusti upphörde verksamheten.

ETT STORT TACK TILL ALLA KUNDER!

Lokalen (Nygårdsvägen, under SkönaHus) kommer att övertas av 
4W4U Sweden AB under hösten.
Där kommer det att finnas Tefcar och Sonax konsument produkter att köpa 
alternativt beställa.

Sonax och RedLine Oil produkter kan Du numera även handla hos Lantmännen i Älvsered

kontakt@4w4u.se
073-311 66 72

En sommardag med dramatik
En solig och skön julidag 1945 hade jag cyklat hemifrån Lillaskog till Asserbo för att hälsa på min kära syssling Ingrid. 
Vi brukade träffas allt emellanåt och hade alltid så roligt tillsammans.

Framåt eftermiddagen hade det 
blivit ganska varmt, så vi be-
slöt oss för att gå till den närbe-
lägna sjön och bada.
En liten stund senare var vi 
inne på granngårdens ägor, där 
vi passerade en torvmosse och 
därifrån var det inte långt till 
sjön.
Vid strandkanten växte det blå-
bär som nu var mogna, så vi 
plockade lite och åt.
Därefter badade vi i det ljum-
ma, sköna vattnet och hade en 
härlig stund. Men på avstånd 
började nu molnen dra ihop sig 
och det hördes även lite mull-
rande emellanåt, så vi fann det 
bäst att gå upp och dra oss mot 
hemhållet.
När vi gått ett lite stycke, bör-
jade det plötsligt susa ganska 
starkt i luften som det gör före 
en kraftig regnskur, så vi bör-
jade springa för att hinna ta 

skydd i torvladan på mossen, 
innan ovädret var över oss och 
vi hann nätt och jämt in, för-
rän regnet stod ”som spön i 
backen”.
Glada över att vi hann komma 
undan, satte vi oss mitt i ladan 
men taket var lite gistet, så det 
började regna in. Vi flyttade 
oss därför och satte oss tätt in-
till varandra mot en vägg istäl-
let. Åskan mullrade lite dovt på 
långt avstånd, så vi kände oss 
inte det minsta rädda utan satt 
där och småpratade i lugn och 
ro.

Då hände det plötsligt! En 
ljungande blixt, ett öronbe-
dövande brak och lukten av 
rök och svavel! Av lufttrycket 
slungades vi huvudstupa fram-
åt och hamnade på magen i 
torvströet. En tanke for genom 
mitt huvud: ”Nu dör vi nog!” 

Men Ingrid tog min hand och 
sade: ”Vi lever i alla fall!”
Men när jag försökte resa mig 
upp, kände jag att benen var 
helt bortdomnade, så jag fick 
sitta kvar på marken en stund 
till. Jag borstade av mig torv-
ströet och såg då att benen hade 
färgats starkt mörkblå från knä-
na och ända ner!
Ingrid berättade, att hon känt 
en brännande smärta i ryggen, 
som om någon borrat med ett 
glödande järn. Hon hade suttit 
vid min vänstra sida och hade 
fått ta emot den första stöten 
och senʹ fick mina ben ta res-
ten.
Just som jag satt och undrade, 
om benen nu bar såpass att jag 
skulle kunna gå härifrån, kom 
ytterligare en skarp blixt och 
knall, lite längre bort visser-
ligen, men nu vågade vi inte 
stanna kvar en minut längre 

utan måste ge oss iväg omedel-
bart. Som tur var, hade dom-
ningen börjat släppa så att jag 
kunde linka iväg, med Ingrid 
som stöd. Regnet hade även 
upphört och solen lyste igen.
Efter att ha kommit igenom 
skogspartiet, var utsikten fri 
mot Asserbo med sina omgiv-
ningar. Men nu fick vi även se, 
att Ingrids bror Olof sakta kom 
gående på vägen emot oss. Ge-
nast greps hon av onda aningar: 
”Tänk om åskan slagit ner där-
hemma! Kanske någon t.o.m. 
hade dödats av blixten!”
Hon orkade inte ta ett enda steg 
vidare utan sjönk vanmäktig 
ner på vägrenen. Jag satte mig 
bredvid och försökte trösta 
henne med att det säkert inte 
var någon fara. Det var nog is-
tället så, att Olof gått ut för att 

Forts. sid 25



Mjöbäcksbyalag 
har ny hemsida. 

Besök oss gärna på 
www.byalagetmjoback.se
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Service: 
Överlida Grus & Transport

070-577 83 73, Tore

VD
Tommy Stensson 0703-84 42 57

För en bekymmersfri uppvärmning! 

Service :  Överlida Grus & Transport, 070-5778373, Tore 
                Tomas Johansson, VD,  076-1037375 

För en
bekymmersfri 
uppvärmning!

Förskolans dag 
i Överlida
Torsdagen den 21 maj är det förskolans dag i hela Sverige. 

Detta tänkte vi uppmärksamma 
på förskolan i Överlida med 
lite skoj och festligheter.
Vi började planera tillsam-
mans med barnen att ordna ett 
”spring-lopp” som barnen kall-
lade det. Till det måste man ha 
nummerlappar, så det beställ-
des. Vi bestämde att det skulle 
ordnas en start och målgång 
och så vill vi ha vätskekontroll. 
Något gott att äta efteråt ville 
vi också ha. Dagen innan lop-
pet snitslade vi en bana runt 
gården och målade start och 
målskyltar i tyg. Nu var verk-
ligen alla laddade. Torsdagen 
bjöd på härligt väder med sol 
så det kunde inte vara bättre. 
Ballonger hängdes upp, num-
merlappar delades ut och alla 
började samlas på gården. Inn-
an loppet drog igång hade vi 
uppvärmning till musik under 
ledning av Madde. Sedan ställ-

de vi upp för start, alla barn 
från 1-6 år. Starten gick bra och 
oj vad barnen sprang. För varje 
varv fick man ett band att sätta 
runt handleden och det blev 
många band att knyta den för-
middagen. Under loppet hade 
man möjlighet att pausa och 
dricka lite god saft eller vatten. 
Alla vann, för att röra på krop-
pen är viktigt för alla, även för 
fröknarna som sprang flera 
varv med de minsta. Efteråt 
samlades vi och åt goda melon-
spett som barnen gjort och det 
delades ut diplom till alla för 
att de kämpat så bra. Vi hade 
verkligen en rolig förmiddag 
och vi hoppas att detta kan bli 
en tradition med ”springlopp” 
på vår förskola på förskolans 
dag. Hälsningar från oss alla.

Eva Berndtsson
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ÖMT-profilen Tobias Ljung
Namn:  Tobias Ljung  
Bor: Hjortronstigen 6, 
Överlida 
Arbetar: På Mjöbäcks Spar-
bank som privatrådgivare samt 
företagsrådgivare för bankens 
skogsbrukare.  
Familj: Hustru Sofie, sonen 
Edvin, bonusdotter Linn samt 
katterna Sixten och Nick.  
Fritidsintressen: Jag har ett 
stort aktieintresse, vilket kan-
ske tar lite för stor del av min 
fritid i anspråk.  Utöver detta 
brukar jag springa vänstervarv 
runt före detta elljusspåret i 
Överlida samt spontandansa i 
köket med Linn och Edvin till 
toner av Rihanna, Lady Gaga 
eller någon annan i Linns 213 
låtar långa spellista.      
Favoritmaträtt: Lise-Lott Ja-
kobssons chicken mango chut-
ney med ris.       
Favoritdryck: Bubbelvatten. 
Bästa citat: ”Du har ett ansvar 
i livet. Att älska dig själv, så 
gott du kan. Det är ditt enda an-
svar, ditt enda uppdrag och din 
enda möjlighet. Ingen annan än 
du själv är skyldig att göra dig 
lycklig.” (Lars Winnerbäck)
Favo-ordspråk: ”Allting ord-
nar sig och korven den har 
två.” (En felsägning från min 
mormor )
Vad läser du just nu? Dagens 
industri, veckans affärer och 
privata affärer.  Behöver jag 
tillfälligt fly denna värld så har 
jag en hel del böcker som be-
skriver ett post- apokalyptiskt 
Skandinavien som periodvis 
fångar mitt intresse.     
Vad ser du som landsbygdens 
viktigaste frågor? Hur får vi 
företag att vilja etablera sig 
på vår ort? Hur skall vi lyckas 
behålla företag som vill expan-
dera? Löser vi detta får vi fler 
jobb och då försvinner även 
många andra problem som 
landsbygden brottas med.   
Har du några förslag på lös-
ningar kring just det att få 
hit företagen till vår bygd? 
Mycket görs, men vad kan 
göras mer?
Absolut, mycket görs. Jag 
tycker TRIVAB är ett ypperligt 
exempel på att boende i Triv-

selbygden själva har tagit an-
svar för att skapa och utveckla 
företag i vårt närområde.    

Vi som bor på landsbygden 
måste också vara medvetna om 
att de beslut vi tar i vår vardag 
i hög grad bidrar till att forma 
vår framtid. Om vi vid varje 
tillfälle vi är i behov av en vara 
eller tjänst, funderar då över 
var denna vara/tjänst finns när-
mast. Först då kommer vi att 
både gynna vår miljö och våra 
lokala företagare samt bidra till 
en levande landsbygd. 

Till sist måste jag också nämna 
att vi alla behöver vara noga 
med våra demokratiska rättig-
heter.  En röst i kommunvalet 
kan få stora konsekvenser för 
oss på landsbygden. Därför 
kommer jag att vara betydligt 
bättre påläst vid nästa val för 
att förvissa mig om att partiet 
som får min röst har agendan 
att göra det bästa för hela kom-
munen.     

Stort tack till Dig Tobias!
ÖMT-redaktionen /

genom Elske

Filuren
Den avslutande delen i vår följetong 

Filuren hörde två röster där han 
satt alldeles ensam på ängen. 
Dem lät så bekanta, men ändå 
kunde han inte lista ut ifrån var. 
Ljudet hördes tydligare och 
tydligare. 
”Filuren där är du ju å vad vi 
är glada över att se dig.” Det 
var pojken som ägde Filuren. 
Han och hans syster klev fram 
bakom buskarna och var på 
väg springandes mot Filuren. 
I normala fall skulle Filuren 
föra som vilken annan kanin 
som helst, alltså vänt om och 
börjat springa åt andra hållet. 
Filuren brukade alltid göra så. 
Mest för att han spelade svår-
fångad. Men det här var inte 
normala fall och Filuren hade 
glömt bort allt det där om hur 
han brukade göra. Istället bör-

jade han lyckligt hoppa emot 
dem bråda barnen. 

När dem mötes ville han inget 
annat än att hoppa upp i poj-
kens famn, så han gjorde det. 
Pojken gav Filuren en stor 
varm kram. ”Där är du ju, å vad 
vi har saknat dig” Filuren hade 
saknat sina människor med, 
hur mycket som helst. Han var 
så glad över att dem hittat ho-
nom här och att han slapp leta 
efter vägen hem i skymningen. 
Han glömde till och med bord 
sökandet efter sin mamma.

Filuren var hemma igen i sin 
varma trygga bur. Han slapp 
spendera en natt ute, dessutom 
insåg han något riktigt viktigt. 
Att det spelar ingen roll vart 

man kommer ifrån, allt som 
räknas är. När man väll hittat 
till dem man älskar finns det 
inget viktigare än att stanna 
kvar och älska. 

Jenny
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se hur det var med oss därute 
i skogen.
Så var han då framme och kun-
de berätta, att åskan visserligen 
härjat en del i huset med sön-
derslagna elektriska ledningar 
och bortflängda tapeter som 
följd. Som väl var, hade det 
dock inte börjat brinna och alla 
i huset var oskadda. Efter dessa 
lugnande besked fick Ingrid 
åter kraft att komma på benen 
igen och så vandrade vi alla tre 
hemåt.
Vi kände oss verkligen tack-
samma över att ha kommit 
undan denna otäcka händelse 
med livet i behåll!
Fram mot kvällen cyklade jag 
hem till Lillaskog. Men den 
mörkblå färgen på benen satt i 
ända till nästa dag, då det mes-
ta bleknat bort.
Senare fick jag veta att en tagg-
tråd var fäst i torvladans vägg 
precis utanför där vi suttit, så 
det var alltså den, som blixten 
hade följt.
Men ‒ slutet gott ‒ allting gott. 

Ruth Axelsson

Forts. från sid 22
En sommardag ... Fibern fortsätter framåt! 

Inom kort kommer många medlemmar få möjlighet att koppla upp sig. Ca 60 medlemmar 
driftsätts den 1:e juni. I det gänget ingår Getås, Mjöasjö, Ljungåsen samt Ringvägen i 
Överlida. 

Den 1:e juli är det dags för 
ungefär 70 av våra Överlida-
medlemmar att koppla upp sig. 
Denna gång är det i stora drag ni 
som bor norr om centrum som 
kommer igång.
Är du en av dem som snart får 
fiber? Undrar du hur du ska göra 

med grävning, borrning och 
installation? Gå in på www.
möfiber.se och läs mer! Vi här 
även samlat telefonnummer 
till några ambassadörer som 
redan har kommit igång med 
sin fiber. De berättar gärna 
hur det funkar!

OBS! 
Det finns fortfarande en chans 
att gå med om grävmaskinen 
inte har passerat ditt hus än. 
Hör av dig till info@mofiber.se 
om du är intresserad. 

Fredrik

Monicanders bygger ut
Vi har fått några frågor från byalaget varför vi bygger ut och effekten för er.
Vi ska försöka ge en liten förklaring. 

Vi har av kända skäl, som jag 
inte behöver återge här, glädjan-
de fått fler kunder och behöver 
utökad yta för våra varor och 
tjänster.
Sortimentet växer oupphörligen.  
Nya varor lanseras ständigt och 
vi försöker hänga med bland 
nyheterna. Mer lokalproducerat 
och mer ekologiskt är de nuva-

rande trenderna som vi vill 
svara upp till. Och så vill vi 
vara lyhörda för vad du vill 
ha, som vi idag kanske inte 
har i sortimentet.
Ni/Vi kommer att få 125m2 
större yta att ha varor på: Fler 
kylgondoler, mer frys och fler 
hyllor för alla varorna.
Vi beräknar vara färdiga fram 

i höst. ”Det är många detaljer 
på ett järnspett” (se vår annons 
på sistasidan vad som är i gör-
ningen).
Det du kommer att märka inne 
i butiken är först när väggen 
mellan butiken idag och ny-
bygget rivs, vilket är det sista 
vi gör innan vi flyttar in.

Jan-Anders

PRO Högvads aktiviteter                                                                                             
Vårens aktiviteter har varit givande på föreningens verksamhetsområde. Det gäller för data-
kursområdet, mattcurling, kvartalsmöten och motionsdanser. 
Mattcurlingen avslutades med 
ett intensivt och spännande av-
slutningsspel där deltagaran-
talet omfattade praktiskt taget 
alla föreningens curlingspelare. 
Detta skedde i Älvsereds Ten-
nishall i slutet av april för att ge 
plats åt bouleverksamheten ut-
omhus, som väntat på att vårens 
väder skulle bli spelvänlig. När 
det gäller datakursverksamheten 
genomfördes dessa omväxlande 
i Älvsered och Holsljunga. Be-
hovet att få undervisning blir 

allt större, varför repetitions-
kurser ev. planeras äga rum 
till hösten. Det är många ting 
som måste klaffa, nämligen 
att hitta ledare och datorer, 
förutom lämpliga lokaler.
Våra motionsdanser har under 
våren blivit allt populärare, 
vilket medfört att antalet beta-
lande ökat, dansmusiken upp-
skattas, liksom en låg entré 
80:- kronor inklusive härliga 
smörgåsar. Tillsammans sti-
mulerar detta trivseln, något 

att vara tacksam för. Till hösten 
återkommer danserna i Älvse-
red.
Närmast står Sommarträffen 
på Hagalund i Mjöbäck den 25 
juni klockan 15.00 med under-
hållning på programmet och 
presentation av årets bussresa 
den 3 september 2015. Resan 
bokas snarast hos Evy telefon 
31050. Först till kvarn gäller.                                                                                                                                          

Manfred Eberhardt                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      

Stort tack till Adam Everås 
och Joel Bengtsson som 
anlagt den fina båtrampen 
vid Hallevi.

Båtramp

Värna om vår 
miljö och håll vår 
vackra natur ren!

Snälla släng skräp 
och cigarettfimpar 
i papperskorgar.

Låt oss hjälpas åt!
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Finns vi här av någon anledning?
 
I början av förra århundradet var optimismen inom vetenskapen mycket stor. Man trodde att man skulle kunna för-
klara det mesta i tillvaron och det var nog bara en tidsfråga innan luckorna som fanns kvar blev helt tilltäppta. 

Den vetenskapliga framgången 
tycktes utan gräns och Gud hu-
kade i kulisserna
Nu har det gått hundra år. Om 
vissa av den tidens veten-
skapsmän hade fått veta att 
det fortfarande skulle finnas 
kyrka och prästerskap skulle 
de nog ha blivit mycket förvå-
nade. Den vetenskapliga för-
klaringsförmågan har visat sig 
vara begränsad, särskilt gäller 
detta universum och livets upp-
komst. De tre stora sprången: 
från inget till något, från något 
till liv, från liv till medvetande 
får oss att böja oss i tillbedjan 
över Skaparen.
Inom vetenskapen talar man 
idag om den antropiska (av an-
tropos som betyder människa) 

principen.  Principen går ut på 
att vårt universum verkar vara 
skapat för oss. Naturkonstan-
terna och fysikens lagar tycks 
vara designade för att sådana 
som vi ska kunna existera. 
Hade till exempel tyngdkraften 
varit en miljondels, miljondel 
större eller mindre så hade uni-
versum bara överlevet ett tiotal 
år eller varit helt tomt. Eller 
om kraften som håller samman 
atomkärnorna hade varit en 
anings mindre eller större hade 
vi inte heller kunnat existera.
Så kan man fortsätta, hela uni-
versum balanserar på en knivs-
udd, den måste ha exakt de 
egenskaper den har för att inte 
kollapsa.
Kravet på exakthet gör tanken 

att vår existens bara är tillfäl-
ligheternas spel allt mer absurd. 
Det krävs nästan mer ”tro” att 
tro på slumpen än att tro att vi 
finns på grund av en avsikt. 
Tanken att Någon medvetet har 
placerat ut oss i kosmos blir 
mer och mer uppenbar.
Nu är det alltså inte bara reli-
gionen som hävdar det utan 
antydningar kommer även från 
vetenskapligt håll: vi är inte 
bara produkten av miljontals 
godtyckliga händelser, utan det 
finns en avsikt och en mening 
med varje enskild människa.
Nog måste detta göra skillnad 
för oss. Jag tror inte att det är 
en tillfällighet att just käns-
lan av meningslöshet varit så 
utbredd bland oss i vårt sam-

hälle. Det blir konsekvenserna 
av en världsbild där inget har 
en avsikt eller en mening. För 
om tillvaron bara är en serie 
av orsak och verkan, vad är då 
meningen?
Men insikten ökar om att reli-
gionen långt ifrån har spelat ut 
sin roll. Vetenskapen kan svara 
på mycket, men inte på frågor 
som: vad är rätt och fel? Hur 
ska jag leva ett gott liv? Och 
finns det någon som har en av-
sikt med att just jag finns? För 
att få svar på sådana frågor så 
måste vi söka på annat håll.

Tobias Bäckström, präst i 
Kindaholms och Mjöbäck-
Hosljungas församlingar

Hagalundsfest
Nu är det dags att fylla

Hagalund igen!
Den 8 aug kl. 19.00 är det knytkalas och dans till Deesel.

Kostnad 100 kr/person.
Välkomna!

Anmälan senast 3 aug till 
Marie 070-622 81 87 
eller till Monicanders.
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CYKELFESTEN 15 ÅR! 
Lördagen den 22 augusti  

 
I år firar Överlidas cykelfest 15-årsjubilieum. Vi önskar din 
hjälp med att slå deltagarrekordet på 44 par. Detta 
jubileumsår utlovas LIVE-band samt specialnummer. 
 
 
Hur det går till? Jo… två personer anmäler sitt deltagande. Det behöver 
inte vara ett par utan även två vänner kan anmäla sig. Någon vecka innan själva 
festen får varje par reda på om de ska komma att servera förrätt, varmrätt 
eller efterrätt. Antal gäster är mellan fyra och sex personer. När festdagen 
inträffar samlas vi alla först på Långehall, kl 16.30. Där utdelas kuvert som 
innehåller information om vart varje par ska cykla och när. Senare på kvällen 
återsamlas vi för en gemensam fest på Långehall.  
 
 
För detta behöver vi ta ut en summa av 125:-/ person som sätts in på 
bankgiro 5267-5899. Anmälan är bindande. 
 
Betala SAMT anmäl er senast den 9 augusti till Jan & Eva Berndtsson på tel. 
0325-32410, 070-6363310, evaberndtsson@telia.com eller Sofie Ljung på tel. 
0700-929399, sofie.ljung@vgregion.se 
 
Så snart vi fått alla anmälningar kommer vi att skicka 
närmare instruktioner. Meddela eventuella allergier i god 
tid. Årets frivilliga klädkod är ”GLAMOUR”. 
  
Välkomna önskar Cykelfestkommittén 



Annonsera i denna tidning ÖMT - Överlida och Mjöbäck Tillsammans
Annonsformat: Helsida (750:-), halvsida (500:-), kvartssida (350:-), 1/8-delssida (150:-). 
Annonser för privatpersoner, t. ex. köpes/säljes, kvartalets ros, välkommen till världen m.m är gratis.
Färdigt annonsmaterial e-postas till mariemartensson1972@gmail.com
Tidningen kommer ut 4 ggr/år, den 15/3, 15/6, 15/9 och 15/12. 
Prenumeration på ÖMT: 100 kronor per år inom Sverige. Kontakta någon i redaktionen, se sid 2.

Mjöbäck   . Tel. 0325-34004

Ordinarie Öppettider:
Månd-Fred      09-19
Lörd 09-15
Sönd 10-15

Bygget är nu i full gång. Marken är planerad, gräset på gång och den vackra stenbelagda 
slänten är färdig. 

Ännu återstår det dock en hel del, men fram i höst är snickaren färdig, asfalten lagad, 
målaren klar, ventilation och rännor uppsatta, belysning, maskiner och uttag på plats, 
golvläggaren har gjort sitt och väggen mellan befintlig byggnad och tillbyggnaden har rivits.

Dessutom kommer ny inredning, nya kylar och frysar installeras och mer varor placeras 
ut och det ska vara städat och fint. - …och vi 2 miljoner fattigare!...

Med vi lovar, det kommer att bli bra!

Tack byalaget för glassen vi fick
när vi varit ute och plockat skräp 
i byn.
Överlida förskola.


