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First Choice
Smart, tryggt och smidigt!

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

Läs mer om First Choice på 
www.mjobacks.se

Nyckelfärdigt 1.999.000 kr

Nyckelfärdigt 2.099.000 kr

Nyckelfärdigt 2.099.000 kr
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Överlida Jul- och 
Hantverksmässa
Det var en strålande 12 november dag med 
förrädiska morgonvägar för alla hantverkare 
och utställare som kom till Långehall på Fars 
dag. Det var det första samtalsämnet när vi 
möttes och fick vår plats av Mirjam.

Vi var 13 utställare, som alla 
varit med förut, från både när-
området och från Halland och 
Småland. Det är som alltid 
roligt att träffa både besökare 
och utställare. Det blir prat och 
skratt under de fyra timmar 
som mässan är öppen. De fles-
ta av de bortåt 200 besökarna 
kom de första tre timmarna. 
Då var det full rörelse i lokalen 
och många passade på att både 
dricka kaffe och ta lotter. 
I kassarna med hem kunde man 
t.ex. ha vackra ljus, en blom-
dekoration, ett unikt halsband 
i silver, några burkar honung 
och sylt, trähantverk i form 
av fågelbord eller en silkeslen 

svarvad skål, en handvävd el-
ler broderad duk att ställa ro-
liga och fina prydnadsfigurer, 
gjorda av material från naturen, 
på, ett par grytlappar och ett 
förkläde till julbaket för att till 
slut krypa upp i soffhörnet med 
en spännande bok, Syndafallet.
Med andra ord så kunde de 
flesta julklapparna vara fixade 
redan i mitten av november. 
Vi tackar Mirjam och alla andra 
som lägger ner mycket tid och 
engagemang på att ordna med 
mässan. Utan dem, utställare 
och besökare blir det ju ingen 
mässa och det vore väl synd.

Elisabeth Karlsson
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Nedläggningshot av våra 
förskolar och skolor
Som säkert de flesta har hört så har tjänstemännen i kommunen 
kommit med förslag till ny skolplan. Den är just nu ute på remiss hos 
våra politiska partier, som senast 24 november ska ha lämnat in sina 
remissvar. 

Planen ser i stora drag ut enligt 
följande: skola och förskola 
ska bort i Mjöbäck. Holsljunga 
skola läggs ner och eventu-
ellt även förskolan. Överlida 
skola byggs ut och renoveras 
eller byggs ny för att få plats 
med alla. Förskolan i Överlida 
byggs till så att det blir 6 av-
delningar. Mårdaklevs skola 
föreslås också att den ska läg-
gas ner och barnen från Mårda-
klev, Kalv och Håcksvik går i 
Östra Frölunda skola som an-
tingen renoveras och byggs ut 
eller byggs ny. Alla byalagen 
ifrån Högvad och Kindaholm 
har gemensamt gått ihop för att 
försöka rädda våra skolor och 
förskolor. Vi anser att skolpla-
nen är undermålig, det finns 
ingen konsekvensanalys som 
visar på vilka konsekvenserna 
blir vid nedläggning av försko-
lor och skolor. Den visar inte 
heller på vad det blir för kost-
nadsbesparing på att stänga ner 
enheter. Vissa familjer kommer 
inte att kunna ha sina barn på 
förskolan när den inte ligger 
i byn eftersom man inte har 
körkort eller bil. Hur har man 
tänkt där? Vad händer med fri-
tids om man inte har skola i 
byn? Ska våra barn redan som 
sexåringar behöva sätta sig på 
linjebussen för att åka till sko-
lan? Man skyller hela tiden på 
att det är för mycket barn uppe 
i Svenljunga men ingenstans 
i skolplanen står det vad det 
hjälper att stänga ner småsko-
lor. På FEM år har man rasat på 
skolrankingen från plats 56 ner 
till plats 272 (utav 290 kommu-
ner). Hur är detta ens möjligt!!! 
Detta borde vara den fråga som 
är viktigast att reda i. Hur ska 
vi göra för att klättra på ran-
kingen igen? Inte heller detta 
finns med i skolplanen. Vi är 
överens om att kommunen bor-

de utveckla alla små samhällen 
istället för att avveckla dem. En 
fråga vi ställer oss är: Har kom-
munen verkligen råd att stänga 
ner skolor? Vad händer med 
de barnfamiljer som vill flytta 
till våra byar och vad händer 
med de som redan bor här? 
Kommer man att flytta hit eller 
väljer man hellre en kommun 
som satsar på sin landsbygd? 
En del familjer som bor i våra 
byar har sagt att man kommer 
att flytta om skolorna läggs ner, 
och man kommer inte flytta till 
tätorten utan man kommer att 
flytta över kommungränsen. Vi 
vet att Landsbygdspartiet, Cen-
tern, Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet stödjer oss i kam-
pen om att behålla våra försko-

lor och skolor. Deras remissvar 
visar på att de vill behålla alla 
enheter som bedrivs idag. Vi 
hoppas att även övriga partier 
kommer fram till att man vill 
UTVECKLA HELA kommu-
nen istället för att avveckla 
delar av den.  Man vill inte att 
denna fråga ska bli en valfråga 
så beslut ska tas på fullmäkti-
gemötet i februari 2018. Fast 
jag anser att även om beslutet 
tas före valet eller inte så kom-
mer detta att bli en valfråga. 

Marie 
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Annonsera i denna tidning ÖMT - Överlida och Mjöbäck Tillsammans
Annonsformat: Helsida (900:-), halvsida (600:-), kvartssida (375:-), 1/8-delssida (200:-). 
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.

ÖMT - Information och kontaktuppgifter 

ha, ha...
Idag har jag sparat in 12 kro-
nor, älskling. Jag sprang efter 
bussen till jobbet.
Jaså, men det var väl dumt. 
Hade du sprungit efter en taxi 
hade du sparat in minst sjuttio 
kronor.

Det var en intensiv dans ni höll 
på med i trädgården i går kväll.
Det var ingen dans. Det var 
min svåger som hade vält bi-
kupan.

Nu är det nog bäst att vi drar 
oss uppåt skogarna, sa gam-
melälgen till sin ko. Det börjar 
lukta kaffekask i buskarna.

Här berättar jag den ena hår-
resande historien efter den 
andra, men det bekommer inte 
Sverre ett dugg.  – Han kanske 
är härdad?  Nja, jag tror mer 
på att han är flintskallig…   
(Obs, läs den en gång till)
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Er bästa investering

Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att 
kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din 
familj. Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se. 

ENERGIEFFEKTIVA HUS

Villor & Fritidshus   ·   Tel 0325-186 20

-Välj fritidshus och
 bo där jämt!

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför 
braskaminen och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag 
är det allt 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

184x271_ÖMT_Borohus_VKS_mars.indd   1 2017-02-21   14:11:26
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Med VästkustVillan kan du bli din egen arkitekt. Klipp och klistra, 
rita till och dra ifrån eller varför inte börja med ett helt tomt ark? 
Med dina idéer och vår erfarenhet skapar vi ditt drömhem. 
Precis så som du vill ha det.

På hemsidan www.vastkustvillan.se hittar du närmsta försäljnings-
kontor. Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-186 00.

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

Energieffektiva hus

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

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

”Lördagsklippet”
Kom till butiken &  ta del av en ny 

extraprisvara varje lördag!

Nu introducerar vi 

”Lördagsklippet” 
Det innebär extra bra pris

på utvalda produkter. 

 Se vastkuststugan.se

Bengan

184x271_ÖMT_VKV_byggvaror_mars.indd   1 2017-02-22   16:37:43
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Vår hälsa och något 
om diabetes
Redan när vi föds börjar dödsprocessen, har någon sarkastiskt uttryckt 
en sanning, som inte går att säga emot. Samtidigt har vi människor 
normalt en strävan att utvecklas, uppleva och åstadkomma så mycket 
och så länge som möjligt. 

Till en början hinner vi kanske 
inte med att tänka på för vem 
vi gör det och varför, utan kän-
ner att det bara ska vara så. Vi 
får först senare i livet impul-
ser att ha mål. I mognare ål-
der börjar vi att tänka mera på 
meningen med livet. När sedan 
åldern kommit upp i de gyllene 
åren och lite till, börjar vi få 
perspektiv och kan se tillbaka 
både på vår egen utveckling 
och på samhället i vilket vi 
vuxit upp och fått verka inom. 
Vi får möjlighet att jämföra hur 
det var förr och hur det är nu. 
Ju äldre vi blir, desto mer inser 
vi hur snabbt allt har gått. Vi 
kan se på tiden som varit med 
positiva eller negativa ögon. 
Det gäller framför allt att inte 
bli sjuk, utan hålla sig frisk så 
länge som möjligt. Bara man 
tvättar sina händer med tvål 
oftare och mera regelbundet, så 
förlänger vi vårt liv med många 
år. Vi undviker därigenom lätt-
are att bli smittat av bakterier 
och virus – en sanning som 
stöds av läkarvetenskapen.

Att leva med 
diabetes typ 2
Vid ett föredrag av diabetes-
läkaren Niklas Sundenius från 
Mölndals Sjukhus fick jag en 

inblick i hur det är att leva med 
diabetes typ 2 och hur man 
minskar risken att få denna typ 
av sjukdom. Enligt mina note-
ringar inledde han sitt föredrag 
med att nämna följande:
År 1922 upptäcktes insulinet. 
4-5 procent av befolkningen 
har idag diabetes i Sverige, d.v.s 
mer än 400.000 människor. 
Därav behandlas drygt 100.000 
personer med insulin. Sjukdo-
men diabetes stiger både med 
vikten och med åldern. Åldern 
när man får diabetes blir allt 
lägre. Allt för många svenska 
medborgare väger för mycket. 
Sedan 1980-talet har fetman 
hos svenska befolkningen mer 
än fördubblats. 50 % ärver dia-
betes.
Diabetes behandlas med in-
sulin som är ett hormon som 
fungerar som en dörröppnare 
och ser till att sockret som 
finns i blodbanan släpps in i 
kroppens olika celler. För högt 
blodsocker kan bero på nedsatt 
insulinproduktion i kroppen. 
Diagnosen sker genom enkelt 
blodprov. Ett litet stick i fingret 
och man får besked på blod-
sockervärdet. Det kontrolleras 
på närmaste vårdcentral för att 
få en aktuell sockermätning en-
ligt Svensk förening för Diabe-

tologi (SFD).

Diabetesbehandling
Den sker genom tabletter eller 
insulinsprutor. Normalt går det 
utmärkt att leva med diabetes 
om man följer ordinationen, 
håller sig till rätt kost och mo-
tion och upprätthåller rökstopp. 
Det är alltid bra om diabetes 
upptäcks så tidigt som möjligt. 
Då slipper man komplikationer 
typ besvär med ögon, njurar, 
hjärta, hjärna. Till riskfak-
torerna hör kolesterolhalten, 
rökning, stress, fysisk inakti-
vitet, insulinresistens, nedsatt 
glukostolerans, övervikt och 
alkohol.
Diabetes typ 2 drabbar oss 
människor vid högre ålder från 
40 år och uppåt. Genom regel-
bunden kontroll av blodsock-
ret kan sjukdomen upptäckas 
tidigt och vi kan förbli längre 
friska, något som vi ju alla är 
måna om.

                                                                                                                     

Manfred Eberhardt
                                                        

Film-
visning
Det är många år 
sedan det senast 
visades film i 
MjöbäcksGården, 
men en eftermiddag 
på höstlovet var 
det återigen dags. 

Tack vare att vi har ny teknik 
i bygdegården och att bygde-
gårdsföreningen numera är 
med i riksförbundet så öppna-
des möjligheten för filmvis-
ning. Det var filmen ”Smurfar-
na – den försvunna byn” som 
skulle visas. Vi hade annonse-
rat via Facebook och genom att 
lägga ut lappar i postlådorna 
och det var spännande att se 
hur många som skulle komma. 
Det kom 62 st barn, föräldrar, 
mormödrar och farmödrar för 
att titta på filmen, detta var 
långt över förväntan. Vi sålde 
popcorn, godis och dricka för 
att få en riktig biokänsla. Jag 
tror att barnen tyckte detta var 
jättespännande. Alla satt tysta 
och tittade på filmen som var 
90 minuter lång. Vi kommer att 
visa ytterligare en film någon 
eftermiddag på jullovet. När 
och vilken film är i skrivande 
stund ännu inte bestämt. Men 
håll utkik efter info.  Hoppas vi 
ses igen!

Marie
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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

Mellan Etiopien och Överlida hotell
”You wanna try?” ropade jag och pekade på pulkan. ”No, thanx. I can´t” svarade han med ett 
litet leende lika vitt som snön. Det var en knastrande och solig vinterdag för ett par år sedan 
som jag tillsammans med familjen befann mig i ”pulkabacken” vid skolan i Överlida. En ung 
kille, en av de nyanlända, boende på hotellet strosade förbi. Jag ville inte tjata mer om just 
pulkaåkningen. Däremot blev jag nyfiken på allt möjligt; vad tyckte han om Överlida? Varför 
var han här? 

Det blev en något knagglig di-
alog på grund av språksvårig-
heter. Den unge mannen, vars 
namn jag inte kommer att för-
söka stava, var från östra Afri-
ka närmare bestämt Etiopien. 
Ganska snabbt leddes sam-
talet in på företagen i landet 
och problemen med mer eller 
mindre oetiska verksamheter. 
Detta fick mig såklart att tänka 
på de svenska journalisterna 
Shibbey och Perssons öde i 

samband med granskningen av 
Lundin Oil i just Etiopien. Jag 
vet inte vem av oss som blev 
mest förvånad över att vi så 
snabbt hittade ett samtalsämne 
vi både fann intressant. 

Om han längtade tillbaka till 
sitt land? ”Där kan jag inte 
leva”, blev svaret. Men fanns 
det då något han saknade här 
i Överlida? Jo möjligheten till 
att transportera sig med bil el-
ler moped. Här i Överlida var 
han beroende av att personalen 
på boendet kunde skjutsa och 
hämta för alla ärenden i när-
belägna orter. På helgerna är 
bussförbindelsen, som vi ju väl 
känner till, än värre. Vi tänker 

kanske inte på det, vi som vux-
it upp här. ”Do you have your 
own car?” frågade han mig. 

Vad som hände med den unge 
mannen lär jag aldrig få veta. 
Men kanske att *Gryning Vård 
AB, ägarna av ”gamla hotellet” 
i Överlida, hade något att berät-
ta rent allmänt om hur det gick 
för ungdomarna och om vilka 
framtidsplaner som finns? Jag 
ringde upp Katarina Ahlqvist, 
VD för Gryning Vård AB. 

Hej Katarina!  Jag skriver för 
den lokala tidningen Överlida 
Mjöbäck Tillsammans (ÖMT). 
Kan jag få ställa några frågor 
om hur det gick för de nyanlän-

da som befann sig här i Över-
lida samt vad som händer med 
er fastighet ”gamla hotellet” i 
Överlida? 
”Självklart!” blev svaret!
Hur gick det för de boende?
”Under 2015 och 2016 så fanns 
det som vi vet ett omfattande 
behov i Sverige. Många av 
ungdomarna som då bodde på 
just gamla hotellet i Överlida 
fick sedan sin kommunhänvis-
ning till Göteborg, där de flesta 
bor nu”, berättar Katarina. Det 
är alltså Göteborgs stad som 
nu sörjer för fortsatt integra-
tion, skola och bostad. Många 
har fått nya möjligheter till att 

Forts sid 21



 
 

God Jul och Gott nytt år önskar vi er! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Vi har öppet alla mellandagarna, välkommen in! 
www.mjobackssparbank Tel. 0325-327 00 
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På gång i Överlida IK
Långehall är en bra lokal både 
för stora och små kalas. Nu 
har vi även vita stolsöverdrag 
och vita dukar som man kan 
hyra när man är på Långehall. 
Det kostar 800:- att hyra hela 
Långehall fr.o.m.1/1-18 och 
lilla salen med kök kostar 300:- 
stolsöverdragen 100:- och du-
kar 100:- dessa skall tvättas 
och dukarna skall även mang-
las efter kalaset. Vill man spela 
mattcurling i samband med ka-
laset kostar det 100:- och då får 
man hjälp med spelet av några 
från ÖIK. Under förutsättning 
att Långehall inte är bokad för 
stort kalas kan man hyra bord 
30:-/st och stolar 5:-/st.
Bokar gör man hos Ulla-Britt 
och Urban tel: 32471 mail: li-
drot@telia.com

Vårterminen börjar 
enligt följande:
8 januari  Mattcurling månda-
gar kl.09.30, tisdagar kl.18.00 
och torsdagar kl.14.00
                
Bordtennis måndagar kl.18.00 
träningen är för både ungdo-

mar och vuxna.
Det finns rack att låna.

17 januari Prova på matt-
curling onsdagar kl.09.30, 
ta chansen att prova och var                                                            
medveten om att du kan bli be-
roende av att spela igen!

Jubileum Överlida IK 
firar 100 år under 
2018, föreningen bil-
dades 20 maj 1918 
och det skall firas med aktivite-
ter under våren.

Lördagen 10 mars kl.14.30 
blir det en eftermiddag på 
Långehall med Emma-Lena 
(född Patriksson) och hennes 
man Hans Flyman. 
Hans kommer att visa sina bil-
der bl.a. från deras bok Kärle-
ken till en ö. 
Inträde 30:- inkl.fika
De följande aktiviteterna kom-
mer att annonseras i ÖMT och 
STT.
finns det någon som har rör-
liga bilder från Överlida som 

kan visas i samband med jubi-
leumsaktiviteterna så kontakta 
Urban tel: 324 71

Överlida IK har haft ett bra 
2017 och tackar alla som på 
olika sätt bidragit till detta

Nu önskar vi alla en God Jul 
och Ett Gott Nytt År !!!

Styrelsen

Jul-
basar i 
Mjöbäck
Den första advent var 
det traditionsenlig 
julbasar i 
MjöbäcksGården. 

Det är byalaget och bygde-
gårdsföreningen som håller i 
trådarna för denna populära ef-
termiddag. Tack vare alla våra 
företag som sponsrar oss har 
vi möjlighet att köpa mycket 
vinster till våra lotterier, vil-
ket så klart uppskattas bland 
både barn och vuxna. Bland 
årets högvinster fanns det en 
övernattning på Mandy´s Inn 
samt en hästtur hos Snärsbos 
hästtjänst. Vi tackar för dessa 
fina vinster och hoppas att vin-
narna får ett par härliga och 
oförglömliga upplevelser. Det 
bjöds även på fika, dans kring 
gran och tomte.

Marie
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Telefon 0325-66 13 30

Numera gör vi även
snuspåsar av våra band

Premiär för Tostatorpets julmarknad
Första lördagen i december var det premiär för Tostatorpets julmarknad på Carina och 
Christians fina loge. Det var ett tjugotal utställare på plats som sålde bl.a choklad, fårskinn, 
ljus, halsband, blommor och keramik. 

Det var dock lite kallt på logen 
men om man frös kunde man 
gå ner och värma sig med glögg 
eller kaffe och något gott fika-
bröd.  I cafédelen hade Nisse 
och Jalle julbonadsutställning. 
Som alltid är det väldigt mysig 
stämning på Tostatorpet och vi 
hoppas att de 400 besökarna 
var nöjda och löste en del av 
sina julklappsbekymmer. Ca-
rina och Lisa hälsar och tackar 

alla utställare och besökare 
som kom till marknaden. Efter-
som det var så många besökare 
som ville fika var man tvungen 
att plocka bort pysselhörnan 
för att göra plats att sitta och 
fika istället. Det var nog tur att 
Niklas Ferneborn varit där och 
gjort iordning en större parke-
ringsplats annars hade det sä-
kert blivit kaos på parkeringen. 
Om det var någon som mis-

sade caféet under julmarkna-
den finns det en ny chans den 
tredje advent. Men ring gärna 
först och kolla så det finns 
lediga platser. Vi som var där 
på julmarknaden tackar Ca-
rina och Lisa för det trevliga 
initiativet med en julmarknad 
i Mjöbäck och hoppas på åter-
seende nästa år. 

Marie
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Hälsa och kryddor
I juletiden använder vi oss av en hel del värmande kryddor såsom kanel, ingefära, svartpeppar 
och kardemumma. Även anis betraktas som värmande och alla som bakar bröd känner givetvis 
till denna fantastiska krydda. Även kryddorna koriander och kummin tillhör de värmande 
kryddorna. Jag tänkte skriva lite om anis, en krydda som många känner till, men kanske är det 
få som känner till dess ursprung och historiska rötter.

Anis och stjärnanis är inte be-
släktade även om man skulle 
kunna tro det. Stjärnanis, som 
vi också kan använda i ma-
ten och i drycker, samt även i 
blomsterarrangemang, är inte 
besläktad med aniskryddan. 
Vackra, dekorativa stjärnanis 
är däremot ett träd, som tillhör 
magnoliafamiljen. 
Det latinska namnet för anis är 
Pimpinella anisum. I en bok lä-
ser jag att ”anis är oövervinner-
lig”. Själva ordet anis kommer 
från grekiskans aniketos som 
betyder obesegrad. 
Det är lätt att förväxla anis 
med en annan ört: odörten. 
Denna ört blev en gång tiden 
Sokrates död. Även om han 
begick ett fruktansvärt misstag, 
så fortsatte man att använda 
aniskryddan flitigt i det gamla 
Grekland, såväl som i Egypten 
och Asien.
Det är troligt att just Egypten 
var aniskryddans ursprungs-
land. Anis finns upptagen bland 
de växter som odlades i Baby-
lon för ungefär 4000 år sedan! 
Även i Romarriket användes 
kryddan flitigt och var mycket 
omtyckt. Man bakade kakor till 
efterrätt som var kraftigt kryd-
dade med anis, kummin, och 
fänkål. Dess främsta uppgift 
var att befrämja matsmältning-
en. Och så är det fortfarande, 
att dessa kryddor anses just 
befrämja matsmältningen och 
förhindrar gasbildning. Det är 
också Romerna som på sina 
erövringståg norrut genom Eu-
ropa har fört den till oss.
I Sverige har anis odlats sedan 
medeltiden och har ibland kall-
lats bröstört eller pimpinella.
Den ettåriga anisplantan kräver 
en del värme och kan vara lite 
svår att odla. Fröna tar god tid 
på sig att utvecklas. Om man 
vill skynda på processen kan 
man låta fröna ligga i lite ljum-
met vatten ett dygn innan de 

stoppas i jorden i majmånaden.
Det går bra att även använda 
bladen i soppor, grytor och sal-
lader. Även i fruktsalladen fak-
tiskt! Det går också att brygga 
te på både fröna och bladen.
Mer om anis:
Den sätter smak på ouzo och 
pastis.
Anis höjer smaken på en mängd 
olika maträtter. Anis är även en 
av de äldsta medicinalväxterna 
och används flitigt än idag för 
sina botande egenskaper.

Anis är en läkeört. Den flyk-
tiga oljan i anis innehåller det 
verksamma ämnet anetol som 
står för den medicinska ef-
fekten hos örten. Anetol ver-
kar kramplösande på tarmens 
glatta muskulatur och minskar 
därigenom besvären av väder-
spänning. Den viktigaste medi-
cinska användningen av anis 
är dock som medel mot hosta, 
genom att anetol verkar slem-
lösande och underlättar upp-
hostningen.
Den används för att dölja då-
lig andedräkt, javisst, tugga på 
fröna.
Den anses befrämja kärleks-
livet och leda till ljuva dröm-
mar…. 
Den används i karameller, i 
tandkräm och givetvis i bröd.
Och lite mer jordnära. Den 
kan användas som lockbete i 
råttfällor. Gnid in lite ost med 
anisolja.
Prova dig fram!

God kryddig Jul, 

önskar Elske

Referenser: Örter- Anna Lind-
vall, Gunvor Lindvall, förlag 
Bra Böcker
passionforhalsa.se 

Gunilla och 
Ingvar Johansson 
– ett samtal om 
åren som gått
En novemberfredag var det dags för en träff 
för intervju över en kopp kaffe i Gunillas 
och Ingvars mysiga kök i centrumhuset, 
Överlida. Jag välkomnas av varma leenden, och 
tycker mig se väldigt avslappnade och nöjda 
människor. Vi skulle träffas någon timma, men 
klockan blev mycket då paret kände lust att 
berätta om de åren som gått och om livet som 
pensionärer. Livet är verkligen gott nu tycker 
de, utan tider att passa och med möjligheter 
att ta dagen som den kommer. 
Båda har känt sig trogna sin 
affär, som varit en jourbutik 
sedan 1980, med öppettider till 
kl 20. Dessa långa dagar har 
haft sitt pris, men samtidigt har 
det också gett väldigt mycket. 
Kanske inte ekonomiskt, men 
genom rikedomen att ha fått 
träffa oerhört många fina kun-
der under alla dessa år! Det är 
väl det som varit behållningen 
tycker de båda. Detta tillsam-
mans med allt engagemang i 
bygden. Ingvar berättar att han 
alltid gärna har diskuterat med 
bl a företagarföreningen och 
överhuvudtaget gillat att en-
gagera sig i många frågor som 
rört närsamhället. Det kunde 
gälla allt från att vara med att 
ordna sommarmarknader till 
julbelysningen i byn. Och så 
mycket annat förstås. Ingvar, 
som har en positiv grundsyn, 
säger: ”Tillsammans kan vi 
människor uträtta underverk”! 
Det har inte alltid varit lätt att 
driva en jourbutik i Överlida. 

Gunilla och Ingvar har där-
för fått varit kreativa för att 
utveckla verksamheten under 
årens lopp. De öppnade bland 
annat en presentavdelning med 
fina saker och år 1987 öppna-
des gatuköket. Ingvars goda 
mat blev känd och mycket 
uppskattad av både Överlida-
bor och förbipasserade. Ing-
vars hamburgare kallades Mac 
Ingvars och han berättar att han 
även lagade goda vegetariska 
burgare.
Givetvis hände en del mindre 
roliga saker, såsom branden 
som uppstod i samma veva 
som hälsovårdsmyndigheterna 
hälsade på, år 2009. Termo-
staten på fritösen gick helt 
plötsligt sönder och det upp-
stod brand. Brandkåren från 
olika håll rusade till och hän-
delsen blev mycket dramatisk 
för både Ingvar och Gunilla. 
Stor skada ledde dessutom till 
mycket arbete.
Forts. sid. 16



En son
Lisa Bursjöö och 
Mario Estay

Grattis önskar 
Överlida byalag

En son - Charlie
Josephine och
Markus Sipilä

Grattis önskar
Överlida byalag
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BRASKAMINER & SPISINSATSER, 
VATTENMANTLADE kaminer, 

ETANOLSPISAR, PELLETSKAMINER,  
TÄLJSTEN & KAKELUGNAR, 
SKORSTENAR, RÖKRÖR och 

CHASSEUR GJUTJÄRNS GRYTOR  

 

Vi erbjuder 
konkurrenskraftiga 

helhetslösningar inkl. 
montering, snabba 

leveranser och 
absolut bästa priser. 

    Besök vår HEMSIDA eller BUTIK. 
Du hittar oss : Skenevägen 4,       

512 60 Överlida   
   

 

Till Detlef och Elke 
Markert som fixar 

och lagar leksaker och 
annat smått och gott!

Från barnen på
Mjöbäcks förskola

Recept i förkylningstider: Ingefärsshot

Stärk immunförsvaret med en ingefärsshot om dagen, 4-6 cl. Gör en 
rejäl sats och förvara i kylskåp.

100 g färsk ingefära
6 dl vatten
¾ dl honung
1 citron

Riv ingefäran med skalet på. 
Värm upp vattnet och lägg i 
ingefäran. Det ska inte koka, 
då försvinner mycket nyttighe-
ter. Värm i 20 minuter.
Sila av och blanda i honung 
och pressad citron.

Jeanette, med
inspira-

tion
från

tidningen
Land

45/17
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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

PRO 
Högvad
PRO Högvads 
gympagrupp 
Antikrundan har 
nu juluppehåll till 
måndagen den 7 
januari då vi börjar 
verksamheten igen.
 
Vi har som vanligt haft det väl-
digt trevligt tillsammans under 
hösten med nya deltagare från 
Holsjunga,Överlida,Mjöbäck, 
Älvsered och Mårdaklev. Alla 
som varit med under våren 
har också utan undantag varit 
med under hösten vilket har 
gjort att vi nu nästan inte kan 
ta emot fler deltagare. Vi vill 
också passa på att tacka vår 
sponsor Monicanders som 
under hösten generöst skänkt 
kaffebröd till vår kaffestund 
efter gympan. Tack också till 
Er som skänkt priser till bing-
on. Sist men inte minst önskar 
vi en God Jul och Ett Gott Nytt 
År till er alla och så ses vi igen 
i Mjöbäcks Bygdegård den 7:e 
jan kl 14. Nyintresserade är 
välkomna att ta kontakt med 
undertecknade
 
Ann-Marie Öhnn  och 
Carl-Robert Dolonius

Vårt varma tack till 
Ingvar och Gunilla i 
Centrumboden, för 
god service under alla 
dessa år, för trevliga 
pratstunder och för 
ert bidrag till ett 
levande Överlida.
Vi önskar er allt gott!
Hälsningar från 
Överlida Byalag”
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UTFÖR ENTREPRENADARBETEN
KRANBIL ● FÖRSÄLJNING AV GRUS

BLOMMOR & PRESENTER
Jul- och Nyårsblommor

i stor sortering
VÄLKOMNA!

Öppet: Måndag 15-17.30 
Tisd.-Fred. 10-00 - 17.30 

Lördag 10.00 - 13.00 Söndag vilodag.

Vi finns på facebook och 
Instagram - gilla oss där!

Tel.0325-321 00 
www.susannsblommor.se

 

God Fridfull Jul

och Gott Nytt!

www.healyourheart.se
0325-342 04, 070-214 60 15

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

TRIVAB NYTT
Vi är nu i slutet av 2017 och glädjande har 
det varit ett bra år för de flesta företagen 
i bygden med god orderingång vilket tryggar 
sysselsättningen. 

Det finns ett ”litet moln” som 
har dykt upp, rekrytering av 
personal med rätt kompetens 
mm vilket har blivit en utma-
ning för en hel del av våra fö-
retag. TRIVAB har i nära sam-
arbete med skola, kommun, 
företagarförening och företag 
jobbat med denna fråga sedan 
några år tillbaka och som nu 
har resulterat i ex Bygglinjen 
i Mjöbäck samt PRAO som 
åter har startas upp vilket kom-
mer bidra till att ungdomarna 
upptäcker att det finns många 
intressanta arbetsuppgifter hos 
våra företag.
Västkuststugan var en av de 
nominerade till årets företag i 
Svenljunga Kommun som ny-
ligen avgjordes och de fick en 
hedrande ”Pallplats”!
Gräne Gruva som rymmer 
mycket historik har det nu på-
börjats en flerårig satsning för 
att bli ett attraktivt besöksmål 
för turister, skolor och natur-
ligtvis för oss som bor i Triv-
selbygden.
Det har börjat hända en del 
med Överlida Hotell och vi ser 
med spänning fram emot vad 
som kommer att erbjudas och 
när det är dags för premiäröpp-
ning.
Vårt anrika danspalats Kulla-
berg har fått en ”ny vår” och 

är återigen ett mycket populärt 
dansställe för en bred publik.
Turistbroschyren kommer att 
uppdateras till nästa år och vi 
välkomnar gärna idéer och 
synpunkter för att göra bro-
schyren ännu mer informativ 
för våra turister och för att bli 
en bra marknadsförare av Triv-
selbygden.
Sist men inte minst är den på-
gående diskussionen om våra 
skolor som starkt engagerat de 
flesta av oss i Trivselbygden. 
Våra Byalag med flera har varit 
mycket aktiva i denna fråga och 
lagt mycket kraft och energi för 
att påverka våra beslutsfattare 
att förstå och ”fatta” ett vettigt 
beslut som är långsiktigt så att 
våra barn och anställda inom 
skola får både arbetsro och 
framtidstro. För att ett samhäl-
le skall fungera och utvecklas 
positivt krävs det att samtliga 
”delar” finns och fungerar vil-
ket ger en välmående skola, bra 
service, stabila företag samt 
satsningar på bostadsbyggande 
mm vilket i sin tur gör det att-
raktivt att bosätta sig och driva 
företag i vår bygd!
Vi på TRIVAB önskar en Triv-
sam Jul och ett Framgångsrikt 
och Positivt 2018!

gm. C Everås

När jag skriver detta är det slu-
tet av november och det börjar 
bli dags att sammanställa året 
som gått. Byalaget har under 
året jobbat mycket mot och 
med kommunen. I våras kom 
förslag på att tomställa delar 
av Toftalyckan, vi försökte då 
ihop med några anhöriga att 
få politikerna till att backa på 
förslaget dock utan att lyckas. 

Så nu har de boende flyttat till 
Hagabacken i Frölunda och de-
lar av personalen har fått sluta. 
Under våren läckte tjänstemän-
nens förslag på ny skolplan ut 
och när vi läste den visade det 
sig att ett flertal förskolor och 
skolor i södra delen skulle läg-
gas ner, däribland Mjöbäcks. 

Forts. på sid 23



Överlida Plåtslageri AB
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Älekullavägen 1, 512 65 MJÖBÄCK
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Syndafallet 
av B hagar
Syndafallet är den första av två 
kriminalromaner som beskriver en småländsk 
idyll, där mörka skuggor skymmer. 
Uppföljaren, som redan är halvskriven, har 
titeln Arvssynden. Där ställs de obesvarade 
frågorna från Syndafallet på sin spets.

B hagar är en förkortning av 
Birgitta Höper Agardsson, en 
ny författare från Holsljunga. 
Birgitta är pensionär och har 
tidigare arbetat som lärare och 
beteendevetare. Den sista tiden 
före pensionen som förvalt-
ningschef i Gislaveds kom-
mun.
Handlingen utspelar sig i små-
ländska Eksjö och börjar direkt 

med ett mord:
Stegen från en kvinnas höga 
klackar ekar i mörkret en sen 
majkväll. De ekar också i kom-
muntjänstemannen Gunnars 
minne där han sitter på sin 
balkong. Bara hans ungdoms-
kärlek gick så. Men Eva dog i 
unga år. Dagen därpå hittas det 
första mordoffret i kommunhu-
set. Gunnars minnesbilder blir 
viktiga ledtrådar i en allt mer 

komplicerad mordutredning. 
Hans vän, lokale kriminalaren 
Anton, sliter sitt hår. Småstads-
livets alla för- och nackdelar 
inklusive kommunens väl reg-
lerade verksamhet är grogrund 
för den härva av familjeliv, 
otrohet och besatthet som rull-
las upp. Vem har motiv och 
vem bär skuld?
Boken är utgiven på eget för-
lag, 1000 exemplar är tryckta. 
Något som försämrar läsupple-
velsen är att det finns ett antal 
stavfel och andra felaktigheter. 
Trots det är Syndafallet helt 
klart läsvärd! Boken är spän-
nande rakt igenom och har ett 
lite oväntat slut. Kanske ett jul-
klappstips?

Jeanette

ha,ha...
Varför har du rakat av dig 
mustaschen?  - Jo, den hade 
samma fel som en del personer 
– den la sig i allting.

Vad gör dina pojkar nuförti-
den då?  Egon är konstnär och 
Emil är författare. – Vad syss-
lar du själv med?  – Jag för-
sörjer dom.

Finns det något värre än att 
finna en mask i ett äpple som 
man just bitit i?  – Ja, att hitta 
en halv mask!

Jag var på cirkus härförleden 
och såg ett par fantastiska sia-
mesiska tvillingar. – Jaså, vad 
gjorde dom då?  – Den ene 
käkade körsbär och den andre 
spottade ut kärnorna.



Tankar i juletid
Idag handlar vi mera, men det sägs, att vi 
njuter mindre. Man lever i större hus, men 
har mindre familjer. Vi vet mera, men anses 
ha sämre omdömesförmåga. Det äts mera 
medicin, men vi får ofta sämre hälsa. Vi pratar 
mycket, har för lite omtanke och fortsätter 
allt oftare att irritera oss.
Vi nådde månen och återvände, men det kan 
vara svårt för oss att korsa gatan för att 
besöka vår granne som har det svårt. Många 
har högre inkomster men mindre glädje. Vi har 
mycket mera att äta, men får i oss för lite av 
rätt näring.
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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

”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

Därför några förslag:
Sök efter kunskap. Läs mera. 
Beundra det Du ser, utan att 
skänka behoven uppmärksam-
het. Ägna mer tid åt familjen 
och Dina vänner. Ät Din favo-
riträtt. Besök platserna som du 
tycker om och där du känner 
dig hemma. Livet är en kedja 
av tillfällen inte bara för att 
överleva, utan även för att tri-
vas.
Drick ur Dina kristallglas. 
Spar inte på bästa parfymen. 
Använd den dagligen om Du 
känner för det. Stryk ur ordför-
rådet begrepp som ”en dag” el-
ler ”någon gång”. Skriv brevet 
som Du ville skriva ”en dag” - 
för länge sedan.

Tala om för familjen och vän-
nerna hur mycket Du tycker 
om dem.  Uppskjut ingenting 
som ger skratt och glädje. Varje 
dag, varje timma, varje minut 
är speciell. Du vet aldrig ifall 
den är eller var din sista.
                                                        
Dessa förslag hör också inneva-
rande advents-, jul- och nyårs-
tiden till. Nu kan vi åter glädja 
oss över årets största händel-
ser tillsammans med släkt och 
vänner. Julottan, Kalle Anka 
och tomten med klapparna hål-
ler traditionerna vid liv.     
   

God Jul och 
ett härligt, 

hälsosamt Gott Nytt!
År önskar Manfred

Ett 
spännande 
besök på 
Mjöbäcks 
förskola
Det var Clownen Mattis som 
kom till oss en dag i oktober. 
Barnen fick uppleva och del-
taga i en föreställning med 
saga, trolleri och musik. Till-
sammans fick vi gå in i en 
magisk värld där allt var möj-
ligt. Alla barn som ville och 
vågade fick komma fram och 
hjälpa Mattis att trolla.
Clownen Mattis heter egent-
ligen Martin Högberg och 
arbetar som sjukhusclown på 
Drottning Silvias barnsjukhus 
i Göteborg. Han har skapat en 
interaktiv föreställning vars 
syfte är att stärka barnens 
självkänsla genom att de hela 
tiden får vara klokare än Mat-
tis.

Jeanette
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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, Klas Johansson - Snickeri AB Special, Daniel Larsson - Överlida El AB, 
Reima Mattila - Västkuststugan AB, Peter Kobbe - 4W4U Sweden AB 
 
 
E-post:   kontakt@hogvad.se   |  Hemsida:   www.hogvad.se    (skanna QR koden till höger) 

Ingvar berättar att stödet från 
människorna runtomkring var 
helt fantastiskt. Han minns att 
han skrev en insändare med 
en tacktext som lydde ungefär 
så här: ”Värmen från fritösen 
var inget jämfört med värmen 
vi fick känna på från så många 
runt omkring oss”.
De berättar vidare: ”Många 
trodde väl att det inte hände 
så mycket på vår front men vi 
försökte utveckla verksamhe-
ten på lite olika sätt. Det gav i 
sin tur energi till att fortsätta så 
som vi gjort. Vi startade spel-
butiken år 1992 och fick många 
trogna kunder. När vi efter 
många långa år bestämde oss 
för att stänga butiken i slutet 
av augusti i år, så var vi väldigt 
måna om att spelverksamheten 
skulle fortsätta! Därför var vi 
mycket glada för att Monican-
ders ville ta över denna del. Vi 
tycker att det känns väldigt ro-
ligt att de fått en sådan fin spel-
hörna i affären i Mjöbäck!”

Forts. från sid. 10
Gunilla och Ingvar...

De är tacksamma för alla åren 
även om det varit mycket käm-
pigt och slitigt många gånger. 
Det som gett mest är ju egent-
ligen kundkontakterna. Alla 
människor som passerat och 
som de haft pratstunder med. 
Nu är de mycket nöjda med att 
kunna disponera sin tid. Förra 
hösten åkte de iväg och hade 
en helt fantastiskt skön semes-
tervecka på Mallorca och de 
ser framemot en ny resa dit, 
kanske nästa höst. Semestrar är 

de verkligen inte bortskämda 
med. 
Det som känns underbart och 
tryggt är att de alltid har nära 
till sina barn och barnbarn som 
alla bor i Överlida. 
Ingvar och Gunilla berättar om 
mysiga utflykter de gör med 
vänner och grannar och de ser 
framemot många fler. Det är 
också något som de längtat 
efter men inte kunnat göra till-
sammans. Gunilla påpekar sen, 
när vi talar om vad som ligger 

framför dem, att hälsan egent-
ligen är det allra viktigaste. Jag 
frågar hur de tänker där och de 
berättar att de gärna vill börja 
promenera mera och komma i 
form den vägen. 
Många med mig känner säkert 
en tacksamhet över det som 
Gunilla och Ingvar betytt för 
Överlida med omnejd. Tack för 
en trevlig pratstund säger jag.  
Och njut av livet!

Elske 
För ÖMT-redaktionen 
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Nygårdsvägen 6 B, 512 65  MJÖBÄCK
0325-49 79 79   |   kontakt@4w4u.se

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

Skanna QR koden

www.4wshop.se

 - Medlem i Högvads Företagarförening -

Försäljning av diverse resevdelar 
till små och stora fyrhjulingar

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

Varför gråter pappan?
I slutet av november fick Mjö-
bäck besök utav Teatertram-
polin som framförde föreställ-
ningen ”Varför gråter pappan?” 
i bygdegården. Föreställningen 
riktade sig till de mindre bar-
nen och det kom drygt 20 barn 
med föräldrar för att titta. Den 
handlade om Alvdis och Ham-
sa som såg en pappa gråta och 
skulle lista ut varför pappan 
grät. De hade många olika för-

slag tex att någon varit dum, att 
han tappat bort någonting, cyk-
lat omkull eller ätit för mycket 
godis. Föreställningen framför-
des med både humor och allvar 
och var uppskattad av barnen. 
Efter föreställningen bjöd 
Monicanders alla besökare på 
korv, bröd och festis. Vi tackar 
affären för detta. 

Marie
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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

Lida Yttres
gårdsbutik

Butiken är öppen för självbetjäning 
varje dag mellan 10.00 – 20.00. Vi 

har potatis, ägg, frukt och grönt.
Det kommer att finnas hambur-

gare av 100% nötkött och lite annat 
fryst kött att köpa i gårdsbutiken. 

Linus 0760-21 73 33 
Lennart 0706-45 01 67 
Madde 0735-42 41 93 

Överlida Ekbacken  Välkommen! 

Vi blir eller är alla pensionärer…
Tiden går fort – alldeles för fort. Tiden är ur led och vi hinner inte med. Utvecklingen går allt 
fortare liksom informationsflödet. De äldres bekymmer om ekonomi och framtida boende blir 
allt mera påtaglig. Det gäller även vårdfrågor och omtanke. Därtill en allmän stressad tid med 
hot om inskränkningar och arbetslöshet för nära och kära i familjen.
Negativt 
informationsflöde
Vi möts numera av ett inten-
sivt informationsflöde, som 
medför en alltför negativ stäm-
ning. Allt för många påverkas 
negativt genom varsling, upp-
sägning, bank- och finanskris.  
Vem och när ska allt det nega-
tiva rättas till och bli normala 
förhållanden igen?

Diskriminering
Numera talas det också allt 
mera om diskriminering av 
pensionärerna, framför allt 
de äldre pensionärerna. De 
som varit med att bygga upp 
välfärdssamhället diskrimine-
ras i allt för stor grad. Under 
många år har deras ekonomi 
inte utvecklats positivt. Kost-
nadsökningen och utebliven 

pensionsutveckling har ving-
klippt pensionärernas köpkraft 
på ett förnedrande sätt. Vid 
inkomster genom arbete be-
skattas pensionärerna hårdare 
och orättvist jämfört med öv-
riga inkomsttagare. Hur har det 
kunnat bli på detta viset?

Löften som väntar 
på att infrias
Politiker med finansministern i 
spetsen erkänner att pensionä-
rerna behandlas orättvist, men 
de har ännu bara pratat och inte 
vidtagit tillräckliga positiva åt-
gärder. Det visar knappast på 
respekt.

Varför har det blivit så?
Varför har bristen på rätt hand-
lande fått så stor plats i tillva-
ron? Varför har god köpman-

nased och god banksed åsi-
dosatts, så att bankernas och 
företrädesvis storföretagens 
höga miljardvinster per kvartal 
de senaste åren skapats genom 
tvivelaktiga penningtransaktio-
ner? Och varför ignorerar poli-
tikerna pensionärernas rätt till 
samma behandling som övriga 
medborgare?

Hoppet är det sista…
Hoppet är det sista som överger 
människan. En ny tid är på väg 
och redan nästa år går över två 
miljoner pensionärer till val för 
att kräva både respekt, rättvis 
skattebehandling, bättre äldre-
vård och större köpkraft. Den 
som lever får se hur det blir.

Manfred Eberhardt  

Välkommen 
till biblioteket i Överlida! 

Vi finns i skolan. 
Öppet onsdagar kl. 14.30 – 19.00 

t.o.m. 20 december. 
 

Därefter stängt över jul och nyår.  
Öppnar 17 januari igen. 

 
 
 
 

God Jul & Gott Nytt år! 
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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

Service: Anar Haji 0700-675 214
              Holsljunga Rör 

Torvald Eng 0705-911 703

För en bekymmersfri uppvärmning! 

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

För en
bekymmersfri 
uppvärmning!

Fjärrvärme i 
Överlida AB

Holsljungavägen 7, 512 60 Överlida

Amaryllis 49:- /st   4 st/150:-
Handla för 400:- få en mixad 

dörrkrans på köpet värde 130:-
Vi tar swish eller 

kontant betalning
Öppettider Månd - Fred 10.00 

- 18.00 Lörd 10.00 - 15.00
Tel 0739-182145

Välkomna!
Reservation för slutförsäljning

Överlidaprofilen
Namn: Joanna Berndtsson

Familj: Mamma Eva och Pap-
pa Jan. Har en kille som heter 
Oliwer.

Arbetar med: Går första året 
på Marks Gymnasieskola. 
Restaurang.

Intressen: Aikido, dans och 
musik. Tränar på gym.

Favoritmat och dryck: Tacos, 
köttfärssås och spagetti med 

julmust till.

Det bästa med att bo i 
Överlida: Lugnt och skönt. 
Åker gärna till badstugan i Fal-
kenberg också.

Om du vann mycket pengar, 
vad är det första du skulle 
göra då?  Köpa en hund. 
Skicka pengar till Barnhemmet 
i Polen där jag bodde tills jag 
var två år.
Motto: Att alltid få lov att vara 
sig själv. Det är viktigt.
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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

Försäljning och
reparation av bilar!

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

Nu är det dags att sammanfatta vårt år här i 
Överlida!
Vi börjar med det negativa och avslutar på 
topp tycker jag:

• Vård och omsorgsboendet på 
Toftalyckan har lagts ner och 
både personal och vårdtagare 
har fått flytta på sig.

• Vi har deltagit i Skoldialogen 
som senare ledde till kommu-
nens skolplan där skolor och 
förskolor runt omkring oss 
hotas om nedläggning. MEN, 
sista ordet är definitivt inte sagt 
där än.

• Vi har jobbat för att få ner 
hastigheten i byn utan resultat.

• Och vi har fortsatt försökt få 
fram våra åsikter om neddrag-
ningen av IVPA.

MEN! Det finns mycket 
positivt som händer 
i vår by också:

• Vi har haft en trevlig vinter-
tävling där vi försöker få ut alla 
bybor på härliga vinterprome-
nader.

• Årsmötet slog nog rekord i 
antal besökande vilket var väl-
digt roligt. Så roligt när vi ser 
ett engagemang!.

• Påskpromenaden och Cykel-
festen blev även i år succé! 
Vi tackar våra kommittéer för 

detta.
• Vi har fått i ordning en ny fin 
lekplats på Ringvägen som in-
vigdes med påmpa och ståt.

• Markiser har kommit på plats 
till grillstugan.

• Hemsidan hålls uppdaterad 
och är nu både lättare att nå och 
navigera sig på.

• Vi har startat upp ett projekt 
på kärleksstigen, en fikaplats 
och en vacker plats att bara 
sitta vid och beundrar vår natur 
är på gång.

• Det har startats upp en röj-
grupp som jobbar med att röja 
upp våra stigar osv. Ett jätte 
jobb har de gjort och vi kan nu 
njuta av en härlig promenad-
runda runt näset.

• Vi har fått en ny bensinsta-
tion i byn som alldeles nyligen 
invigdes med lång kö för att 
tanka under hela dagen.

• Fontänen har åter prytt vår by 
och är nu utbytt mot vår fina 
julbelysning och julgran

Jag har säkert glömt att skriva 

Forts på sid 27
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kunna stanna i Göteborg. Ex-
akt andel som fått uppehålls-
tillstånd är dock en fråga för 
kommunerna menar Katarina. 

Dåvarande mottagandet i 
Överlida - ris och ros?
Gryning vård anser att de blev 
bra bemötta från Svenljunga 
kommun som hela tiden för-
sökte lösa så att det blev så bra 
som möjligt för ungdomarna. 
Katarina beskriver en nära 
samverkan mellan Gryning 
Vård, Svenljunga kommun och 
Göteborgs stad.
 
Tips till en 
glesbygdskommun 
inför framtiden?
Enligt Katarina finns de stora 
världsfrågorna även i det lilla 
perspektivet. Hon understryker 
vikten av att storstad, lands-
bygd och glesbygd jobbar till-
sammans för att hitta lösningar 
som skapar jobbtillfällen och 
ger övriga förutsättningar för 
självförsörjande och bra liv 

vilket minskar risken för att 
hamna i kriminalitet. Alla som 
jobbar inom det offentliga, men 
också näringslivet, har ett extra 
stort ansvar här menar Kata-
rina. 

Framtidsplaner för fastigheten I 
Överlida?
I och med att behovet av platser 
minskat i området generellt så 
finns idéer på fortsatt utveck-
ling av verksamhet berättar 
Katarina. Huruvida försäljning 
är aktuellt eller ej vill Gryning 
Vård i skrivande stund inte sva-
ra på då det handlar om ett på-
gående arbete inom företaget. 

Tack till Katarina Ahlqvist, VD 
på Gryning Vård AB

Pst. Undertecknad har hört vis-
sa Överlidafåglar viska om pla-
ner på en framtida verksamhet 
i gamla hotellet. Spänningen är 
olidlig. Kanske någon annan 
yttrar en rad om detta i aktuellt 
nummer av ÖMT?

/Sofie Ljung

Forts. från sid 7
Etiopien....
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Toms Julklappar.
Berättelse av Hedvig Lagerlöv Guldslottet nr 10 1908

Hur många barnahjärtan klap-
pa inte av glädje vid blotta 
tanken på julen, den kära, ef-
terlängtade julen med julgran, 
julljus och julmat. Och julklap-
par sedan! Inte behöver dessa 
vara fina och dyrbara för att 
vara roliga. Nej då.
Den allra minsta lilla sak blir 
intressant och spännande, när 
den lindas in i papper och för-
seglas med rött lack. Den luk-
tar riktigt jul av ”klappen” och 
innan man öppnar den på julaf-
tonen, kan man inte låta bli att 
klämma lite på den och undra 
vad den kan innehålla.
Bland alla barn, som sista julen 
hade huvudet fullt av sådana 
där trevliga julklappsbestyr var 
också en liten hurtig och rar 
pojke på nio år, som hette Tom 
Tiberg. Han gick första termi-
nen i storskolan och skötte sig 
som en hel liten karl. Nog var 
det knogigt ibland att stiga upp 
så tidigt de mörka, kalla vin-
ter morgnar, men det kunde ju 
inte hjälpas. Sina egna skodon 
putsade han själv på kvällarna 
ty så ville mamma ha det, och 
bädda upp sin säng fick han 
lov att hinna med, innan han 
sprang utför trapporna till sko-
lan. Ty fastän de hade tjänarin-
na tyckte mamma att en pojke 
borde vänja sig vid att göra lite 
nytta i hemmet och hjälpa sig 
själv så mycket som möjligt 
och det hade hon ju rätt i.
Just en sådan där mörk, ruskig 
morgon strax före jul kom Tom 
springande i full far utför gatan 
och skulle just slinka in genom 
skolans gallerport, då han kom 
att stöta ihop med en liten fat-
tig gosse, som kom gående från 
motsatt håll med en korg på ar-
men. Gossen släppte korgen i 
gatan, locket flög upp och ut 
föll en hel rad med nygräddade 
våfflor i gatsmutsen.
Gossen började gråta, och Tom 
var mycket ledsen, men skol-
klockan ringde i detsamma och 
han hade blott tid att ropa:
Kom hit till grinden klockan 
tre så ska jag betala dig för det 

som blev förstört.
I sista minuten och med andan 
i halsen kom Tom in i klassen 
och satte sig ner bredvid sin si-
dokamrat.
Nu var det så att Tom hela ter-
minen sparat de små slantar 
han fått av far och mor, för att 
köpa julklappar. En krona hade 
han fått av mormor på sin fö-
delsedag och 25 öre för att han 
utan att skrika tagit ut en svår 
tand. Allt utgjorde tillsamman s 
nära två kronor och detta tyckte 
Tom var en hel förmögenhet. 
Men så hade han också många 
att ge julklappar åt. Det var 
morfar och mormor, farmor, 
faster Elin och syster Brita och 
Lotta i köket och mamma och 
pappa först och främst förstås. 
Riktigt roliga klappar skulle de 
ha, han hade redan en del saker 
på förslag och så snart skolan 
slutat skulle han ut i bodarna 
och handla. Penningpungen 
kändes trevligt tung där den 
låg i vänster byxficka och när 
han var där hemma för sig själv 
brukade han ibland öppna den 
och låta pengarna skramla ut på 
bordet.
Då geografilektionen denna 
morgon började är jag rädd 
att Toms tankar var långt ute 
på språng. Han kunde omöj-
ligt låta bli att tänka på gossen 
med våffelkorgen och undrade 
med en viss bävan hur många 
våfflor som blivit förstörda. 
Det var hårt att behöva ta av 
julklappspengarna, men rätt är 
rätt, och det måste ju ske. Se-
nast kvällen förut hade han hört 
pappa säga till mamma, att den 
som inte betalar sina skulder 
Utan låter andra lida förlust, är 
en ohederlig människa.
Som i en dröm hörde han lära-
ren tala och kamraterna svara, 
och då plötsligt en fråga ställ-
des till honom själv visste han 
inte alls var han var hemma 
och började rodna och stamma 
i stället för att svara tydligt och 
bestämt som han annars bru-
kade. Detta upprepades flera 
gånger under lektionen, läraren 
såg förvånad ut och då timmen 

var slut och pojkarna började 
lägga in sina böcker kom han 
fram till Tom och frågade om 
han inte mådde bra eller varför 
han var så ouppmärksam.
Jo tack, Tom mådde bra, han 
hade bara inte kunnat låta bli 
att tänka på sina julklapps-
pengar, och så berättade han 
ärligt och öppet vad som hänt 
honom på morgonen. Läraren 
drog lite på munnen men sa se-
dan allvarsamt att det var Toms 
plikt att försöka vara uppmärk-
sam under dagens övriga lek-
tioner. Tom lovade detta och 
höll ord, och så blev allt gott 
och väl igen.
Äntligen blev klockan tre, och 
pojkarna strömmade ut, Tom 
var en av de första som kom ner 
till porten och där fick han se 
pojken med våffelkorgen som 
stod och väntade. Tom drog 
med honom in åt en sidogång 
på skolgården och frågade ge-
nast hur mycket av korgens 
innehåll som blivit förstört.
Det var så gott som alla 20 
stycken, men mor sa att du 
skulle slippa betala mer än 
hälften efter 5 öre stycket, för 
en del var det inte värre med än 
att vi kunde äta upp dem själva 
till middag och då slapp mor 
köpa annat mat åt oss.
_ Nej sa Tom, har jag förstört 
20 så betalar jag också för 20, 
5 gånger 20 är 1 krona. Här 
har du enkronan som jag fick 
mormor på min födelsedag och 
skinnpungen drogs beslutsamt 
fram ur byxfickan och den 
blanka enkronan överlämnades 
i den andre gossens ägo.
Denne tackade och såg glad ut 
och så skildes de båda gossarna 
och gick åt var sitt håll.
Den kvällen låg Tom vaken 
en stund sedan han lagt sig 
och funderade på hur peng-
arna skulle räcka till julklappar 
åt alla. Hur skulle han nu ha 
råd att ge mamma ett vackert 
klockställ så som han ämnat 
och pappa en brevpress och 
Brita ett spel och de andra se-
dan, farmor och mormor och 
morfar och faster Elin och 

Lotta. Det var bra dumt att han 
drumlat till som Brita brukade 
säga och stött ihop med den där 
pojken annars hade han ju haft 
alla pengarna kvar.
 Men mamma måste då få sitt 
klockställ ty hennes gamla var 
så illa medfaret. och kanske 
kunde det bli någon råd med 
det andra också det brukade ju 
finnas så många trevliga och 
billiga saker till julen. Ju mer 
Tom tänkte på saken desto mer 
ljusnade det i hans sinne och 
det var med ganska förhopp-
ningsfullt hjärta han insom-
nade och sov till nästa morgon 
då Lotta stod vid sängfötterna 
och ropade som vanligt _ Tom! 
Tom! skynda dig upp annars 
springer klockan ifrån honom.
Äntligen randades jullovet och 
pojkarna skyndade ut genom 
skolans portar och spred sig åt 
alla håll i staden till de olika 
hemmen. Solen sken på den 
vita snön det artade sig till ett 
riktigt trevligt vinterväder och 
gossarnas ansikten sken av be-
låtenhet i solskenet. Nu skulle 
det bli kälkbacksåkning och 
skidlöpning och så detta att det 
var jul det var ändå det allra 
bästa. Bröstet liksom vidga-
des bara man tänkte på det och 
Tom gick och småskrattade för 
sig själ av bara glädje. Alla små 
missöden under terminen voro 
bortglömda och hela världen 
tycktes honom härlig och strå-
lande.
Dagen före jul fick Tom gå ut 
för att köpa sina små julklap-
par. Han var mycket hemlig-
hetsfull och hade ingen mer 
förtrogen än mamma. Någon 
måste man väl ha här i världen 
att lätta sitt hjärta för och mam-
ma var ju närmast om det. Men 
Brita fick inte veta ett dugg 
fastän hon häll på att förgås av 
nyfikenhet och när hon blev 
allt för närgången jagade Tom 
henne omkring bordet fick fatt 
i hennes lilla fläta och kallade 
henne fröken nyfiken
Fram på eftermiddagen vand-
rade Tom långsamt utefter 
gatan där alla fönster strålade 
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i bländande ljussken. En oav-
bruten ström av människor 
rörde sig fram och tillbaka och 
betraktade alla härligheter som 
låg utbredda till beskådande. 
Och den som inte hade pen-
ningar att köpa för fick nöja 
sig med att stå och se på ståten. 
Just som Tom tänket stiga in i 
en bod fick han se gossen med 
vofflorna som kom gående helt 
nära honom med sin korg på 
armen God dag sade Tom, får 
du sälja många våfflor i dag
Å nej om julen går det alltid 
sämst. DÅ bryr folk sig inte om 
något annat än julklappar och 
smörbakelser och julskinka 
och sådant där. Det vore ingen 
nöd om våfflor också hörde 
till julmaten. Då skulle mor få 
ihop en hel del och vi kunde få 
både julgran och julljus. 
_ Ska ni inte ha julgran en 
gång? frågade Tom förvånad, 
-Nehej, när vi nu inte förtjäna 
något under juldagarna så vi får 
inte köpa något onödigt. Men 
nog får vi äta oss mätta i alla 
fall, värre är det väl inte…
Tom tänkte på all julglädje 
och julfägnad där hemma, 
han hade svårt att föreställa 
sig en julafton utan julgran. 
Det skulle vara så underligt 
tomt tyckte han och för första 
gången i sitt liv förstod han att 
han själv hade mycket att vara 
tacksam för, som hade ett ljust 
och glatt hem där nöden ännu 
aldrig klappat på dörren. Tänk 
om han skulle köpa våfflor 
av gossen för sina julklapps 
pengar! Då skulle denne bli så 
glad och hans mor också och 
kanske kunde köpa sig en liten 
gran och tända den på julafton. 
Tom gick förbi boden och följ-
de gossen under det han ivrigt 
funderade på saken. Som van-
ligt var han snabb i handling 
och utbrast plötsligt. Du ska få 
sälja 16 våfflor åt mig om du 
kommer hem till mig med dem 
på julafton. Det blir 80 öre och 
då kanske du kan få något ro-
ligt du också _ O ja tack sa poj-
ken, vars hela ansikte lyste upp 
och då Tom sagt sitt namn och 
adress skildes de åt i trängseln.
Men först när Tom kom hem 
fick han riktigt klart för sig vad 
som hänt. Brita kom stormande 
emot honom redan i tamburen 

med sina frågor och gissningar 
och mamma tog honom skämt-
samt om huvuden och frågade 
om handeln varit lyckad och 
när han försökte se nöjd ut ville 
det inte riktigt lyckas. Men nu 
var det inget att göra åt saken, 
den var som den var.
Julaftons morgon på utsatt tid 
kom gossen medvåfflorna och 
Tom mötte honom nere i port-
gången och tog emot dem. Det 
var en tröst att se hur gladgos-
sen såg ut när han anförtrodde 
Tom att han fått lov av sin mor 
att köpa en liten gran för Toms 
pengar och när Tom en stund 
därefter stängt in sig i sitt rum 
och radat upp på bordet alla 
de nygräddade, gula våfflorna 
drog han en suck av lättnad. De 
såg så aptitliga ut att vem som 
helst kunde ha lust att smaka 
på dem tänkte han. Försiktigt 
vecklade han in dem två och 
två i vackert ljusblått silkes-
papper, som han köpt för de 
slantar han hade kvar. Det tog 
sig bra ut med gult mot blått, 
och det var ju också de svens-
kafärgerna. Sedan lade han vitt 
papper om paketen, lackade 
och skrev namn på dem. Ut-
anpå Britas paket skrev han 
med stora bokstäver, FÅR EJ 
KLÄMMAS! Ty han kände sin 
syster och var rädd att hennes 
små fingrar skulle krossa hela 
härligheten redan innan hon 
öppnat julklappen.
På kvällen när julklappskorgen 
kom framsatt Tom där nästan 
med hjärtat i halsgropen. Han 
var så orolig att hans gåvor inte 
skulle bli omtyckta. Men den 
oron kunde Tom besparat sig, 

Pappa, mamma, farmormor-
far, mormor, faster Elin, och 
Lotta i köket, alla såg så inner-
ligt belåtna ut och tackade tom 
för hans trevliga julklappar, ja 
mormor sa att för henne som 
inte tordes äta smörgåstårta 
och sådant där var det riktig 
helgdagsmat att få rara våfflor 
i stället. Det var bara Brita som 
såg lie häpen ut då hon veck-
lade upp sitt paket och Tom 
hörde hur hon ropade: –Men 
detta var ju inte spelet jag skul-
le få, men han brydde sig inte 
så mycket om vad Brita tyckte 
när han bara såg att alla andra 
var nöjda. Dessutom hade Brita 
fått ett spel av faster Elin, och 
det kunde vara nog med ett.
Men nog grämde det honom att 
inte mamma skulle få klock-
stället som hon så väl behövde 
och det kunde han inte låta 
bli att viska till henne senare 
på kvällen, då han fick rå om 
henne ensam en liten stund. 
Hur mamma då bar sig åt så 
plockade hon tillslut fram hele 
hemligheten med våfflorna, 
och när hon fått klart för sig 
hur allt gått till kysste hon ho-
nom och sa, att ingen julklapp 
kunde glatt henne så mycket 
som att den lille gossen fick sig 
en gran.
När mamma sa så kände Tom 
sig lugn och nöjd och när han 
kom in i salen igen fick han 
se Brita som av hjärtans lust 
mumsade på sin ena våffla.
Sedan dansade de alla omkring 
granen, och Tom tyckte att han 
hade en mycket glad och lyck-
lig julafton.

Vi har aktivt under hela hösten 
ihop med alla byalag i södra 
delen jobbat med att på olika 
sätt försöka påverka våra poli-
tiker åt rätt håll. Vi har skrivit 
insändare, träffat tidningar och 
pratat med våra politiker. Vi 
hoppas att vårt arbete kommer 
att mynna ut i något annat än 
vad skolplanen föreslår. Beslut 
planeras att tas i februari 2018.
Pastoratet erbjöd under året 
kommunen att ta över byggna-
derna och marken vid skolan. 
Kommunen har tackat ja till er-
bjudandet, men någon överlå-
telse har fortfarande inte skett. 
Vi vet i dagsläget inte hur pas-
toratet tänker i frågan. Vi får 
helt enkelt avvakta och se vad 
som händer även här.
Under hösten har vi ihop med 
bygdegårdsföreningen visat 
film, vilket var väldigt upp-
skattat. Just nu pågår plane-
ringen för fullt för den tradi-
tionsenliga julbasaren i byg-
degården. Vi vill passa på att 
tacka alla våra sponsorer som 
gör det möjligt för oss att köpa 
många vinster till lotterierna. 
Detta uppskattas av alla barn 
som vinner på sina lotter. 
Under våren kommer det att 
bli teater vid dammarna för 
skolbarnen från södra delen av 
kommunen. Det är Nucirkus 
från Stockholm som kommer 
på besök. Vi sökte byalagspeng 
från kommunen för att kunna 
genomföra detta och fick bi-
draget beviljat. Mycket kul 
tycker vi att det händer något 
i byn. 
Vi behöver bli fler i både bya-
laget och bygdegårdsförening-
en, känner du att du vill bidra 
så hör av dig till mariemartens-
son1972@gmail.com. Man 
måste inte vara med på allt som 
görs i föreningarna utan man 
bidrar med det man kan och 
har tid till. 
Vi i byalaget vill passa på att 
önska alla en god jul och ett 
gott nytt år.

Marie

Forts. från sid 13
Mjöbäcks byalag inf...
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En ny mack till Överlida
Till Överlidas ortsbefolknings stora glädje är nu en tankstation på plats ett stenkast ifrån 
centrum. Men vad är köpt, av vem och när? Hur växte idén fram? Och vad är egentligen Smart? 

Undertecknad blev ombedd 
av ÖMT-redaktionen att när-
vara vid invigningen. Då detta 
inte var möjligt fick det bli en 
kaffe i efterhand med markä-
garna Tore, Peter och Stefan 
Löfström. 

Hur Smart Energy 
kom till Överlida
”Jo det hela började med att 
den gamla tappen vid Pinal la-
des ner” berättar Peter. Det var 
2016. Ingvar på centrumboden 
ställde då frågan om Överlida 
grus och transport kunde över-
ta verksamheten på något vis? 
Överlida byalag tydliggjorde 
också bygdens önskan om och 
behov av en mack i Överlida, 
förklarar Peter.

Överlida Grus och Transport 
som ägs av just Tore, Peter och 
Stefan Löfström hade då köpt 
gamla Överlida Port och Svets 
lokaler. (Lokalerna vid Lill-
sjön såldes nyligen till Daniel 

Lindqvist på Öxalids bygg.) 
Den nya lite större tomten var 
tänkt att användas till uppställ-
ningsplats för lastbilar. Dock 
beslöt sig trion ganska snart 
för att förändra sin verksamhet 
till att fokusera på större jobb 
och att i större utsträckning 
hyra in personal och maskiner 
utefter behov. När behovet av 
uppställningsplats inte längre 
fanns så var tomten plötsligt 
onödigt stor. -”Och då ringde 
Tobias Frisell. Och sedan rull-
lade det bara på!” berättar Pe-
ter. 
- ”Tobias har ideellt drivit det 
administrativa och t.ex. skött 
kontakten med kommunen, 
tagit in offerter från olika ben-
sinbolag osv” fyller Stefan i.

Det visade sig sedan att 
*Smart energy ville arrendera 
mark och så fick det bli. Över-
lida Grus arrenderar därför nu 
ut tomten till Smart energy. 
Ansökan om bygglov skicka-

des in strax innan jul 2016 vil-
ket möjliggjorde att byggandet 
kunde starta efter semestern 
2017.

Tore medger att han var skep-
tisk till verksamhetsföränd-
ringen inledningsvis, då det 
inte gick i linje med tidigare 
vision han arbetat utefter ge-
nom åren. -”Men jag är absolut 
med på tåget nu och det känns 
fantastiskt roligt att verksam-
heten utvecklats och att grab-
barna lär sig mer.” säger Tore 
med ett leende. 

Framtidsplaner för 
elbilar och husvagnar
Nyfikenheten tar över och jag 
frågar om det finns ytterligare 
planer på utveckling av verk-
samheten kring Överlida Grus 
och Transport? Peter berättar 
då att framförallt Tore funde-
rar på olika möjligheter för 
tomten framöver som t.ex. 
ställplatser för husvagnar och 

eventuellt en laddstolpe för el-
bilar. 

Avslutningsvis vill trion näm-
na att det känns kul att det hän-
der mycket i byn t.ex. kring 
Kullaberg, campingen, tennis-
banan samt förhoppningsvis 
även hotellet. 
Och även om jobben för Över-
lida Grus nu för tiden oftast är 
belägna i städerna så vill de 
fortsatt vara engagerade vid 
de arrangemang som ordnas i 
byn. 
-”Bland annat gångbanan runt 
näset och övriga aktiviteter 
som Överlida byalag anordnar 
kommer vi såklart fortsätta att 
hjälpa till med”, säger Peter. 

*Smart energy är ett energifö-
retag i Göteborg med vision 
om att bli en ledande aktör av 
mindre tankstationer runtom i 
hela svenska landsbygden.

Vid pennan
Sofie Ljung
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Skoj o Ploj 2017
Det är något speciellt med Skoj o Plojhelgen 
varje år i november. En helg som många ser 
fram emot, ung som gammal. Den helgen som 
har blivit som en hemvändardag för många och 
den helgen som Överlida lever upp lite extra.  
Många kompisgäng strålar samman och träffas 
vid den årliga fotbollsturneringen. 

Det osar gott från grillen ut-
anför idrottshallen när Joanna 
och jag går ner och kollar lä-
get på fredagskvällen. Det 
har redan samlats en hel del 
folk och på planen är spelet i 
full gång. I kiosken står Ca-
rina och ser glad ut och många 
barn har samlats för att titta 
och bara längta tills den da-
gen det är deras tur att få vara 
med. Som vanligt har många 
lag anmälts till årets turnering 
som har hållit på sedan 1990. 
Detta fantastiska arrangemang 
som engagerar så många har 
inte bara blivit viktigt för fot-
bollen och lagen utan för alla 
runt omkring som vill träffas 
och ha kul ihop. Jag vill hem 
till Skavlan men Joanna träffar 
några kompisar och blir kvar 
en stund till. Klockan sex på 
lördagsmorgonen är dottern 
inte lika entusiastisk att dra ner 
till hallen för att stå i kiosken 

med sin mamma. Jonas Serre-
stam ser inte heller så pigg ut 
när vi kommer ner. Han svor 
mest över hur halt det var ute 
men han piggnade till efter en 
stund och så gjorde även vi. 
Efter många kämpande, svet-
tiga och spännande matcher 
segrade till slut laget Schwing. 
Grattis till dem! Som vanligt 
var det efterfest på Kullaberg 
där det var dukat till 220 gäs-
ter. Säkert svängde många 
sina lurviga och många bägare 
svingades till musiken i glada 
vänners lag. Min tid för efter-
festen på Kullaberg är förbi, 
jag har liksom gjort det och är 
nöjd med det medans dottern, 
och säkert många med henne, 
bara väntar på att bli 18. 
Till alla er som lägger ner så 
mycket tid och kraft på Skoj o 
Ploj, sluta aldrig med det. 
Vi ses nästa år.    

Eva Berndtsson

Jul igen
Nu är det jul igen och snart dags att höra 
julevangeliet. Så vackert i sin enkelhet. Den 
lilla fast stora huvudpersonen där i krubban 
lockar alla, tror jag.  

För många år sedan spelade 
jag Maria i den ortens gigan-
tiska julspel. Vi hade levande 
åsnor, riktiga får, fåraherdar, 
vise män och allt som hör till. 
Vi hade minsann ingen docka, 
utan ett alldeles levande Jesus-
barn – nämligen min alldeles 
egen ganska färska son på 4 
månader. Det var första gång-
en jag kom riktigt nära Maria; 
hon är ju lite bortglömd i vår 
kyrka. Jag kunde relatera till 
henne, nybliven mamma som 
jag själv var. Ett litet barns fö-
delse är en så stor och omväl-
vande händelse för alla inblan-
dade och så var det nog också 
när Guds son föddes. Ett nytt 
litet barn är en gåva till värl-
den, men lyckan måste också 
blandas med de vuxnas totala 
ansvar för barnet. Barnet be-
höver oss vuxna, inte bara då 
och då utan helt och totalt. De 
där riktigt små kan ju inte ens 
vända sig om utan vår hjälp. 
Får inte bebisen omsorger av 
oss, då går den under. 

Med barnen föds tillsammans 
med lyckan den där oron som 
alltid är med på något sätt. 
Maria hade det nog lite oro-
ligt från början - hon fick ju ge 
sig av på en tröttsam och lång 
resa alldeles innan hon skulle 
föda. Hon födde inte på någon 
förlossningsklinik utan hon 
fick föda barn i ett stall. Hon 
måste säkert ha känt sig både 
stolt men kanske också orolig 
över ansvaret att föda det här 
alldeles speciella barnet. Bar-
net som är början. Hon ville 
helt säkert beskydda sitt barn, 
och ge honom det allra bästa 
hon kunde. Det lilla nyfödda, 
utsatta, helt beroende barnet.

Det fantastiska med julens 
evangelium ligger just i denna 
mänskliga utsatthet. Att Gud 
tar gestalt hos oss genom att 
bli ett litet nyfött barn. Precis 

som vi alla har varit. Ett barn 
som behöver mat, värme och 
närhet och kanske hjälp med 
att sova med en vaggvisa. 
Gud blir det mest kärleksfulla 
och oväntade: ett litet barn 
som ligger i krubban. Gud 
blir en Gud som går in i sin 
mänsklighets villkor och var-
dag. Därför att nu kan vi inte 
säga till Gud; - men vad vet 
väl du, du vet ju inte hur det 
är för mig att vara människa! 
– Jo, säger Gud, jag vet precis! 
Om Gud kommit till mänsk-
ligheten i form av en stor kung 
hade Gud inte kunnat vara 
med från början. Jag tänker 
mig att Gud för att förstå oss 
behöver vara med från början 
av våra liv. Den kungen hade 
i så fall gripit in någonstans i 
mitten av en människas liv. En 
sådan Gud hade vänt sig bara 
till de vuxna. En vuxen kung 
för vuxna. Men nu blir Gud 
också en barnens Gud. 

Därför firar jul vi runtom i 
våra kyrkor även i år. För att 
vi inte har glömt bort det lilla 
barnet som vi bär spår av inne 
i oss själva. Det är kanske 
därför som Jesusbarnet där i 
krubban är så spännande, det 
blinkar till vårt inre barn och 
säger; Jag vet. Jag förstår. Gud 
förstår och vet.

Jag gläder mig åt att det är jul 
igen och att vi ännu en gång 
får höra berättelsen om att 
Gud är en av oss, vår like, och 
att vi därför kan glädjas åt att 
vi är människor och får sprida 
julens kärlek vidare i världen. 

En välsignad jul önskar jag er 
alla! 

Ann Fagerlund, 
präst och 

flyktingsamordnare 
i Kinds pastorat 
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Överlida-Mjöbäcks Föräldraförening
Den 4 oktober hölls årsmötet där den nya styrelsen valdes in. Ny ordförande blev Stefani 
Dänhardt och ny sekreterare blev Roxana Guzman.
Ida Ferneborn fortsätter som kassör även kommande år. Sex suppleanter och en reserv valdes 
in och därmed var styrelsen komplett och kunde fortsätta sitt arbete ett år till.
Många vet nog inte vad föreningen gör så vi skall försöka presentera vårt arbete lite mer 
utförligt här.

Länk mellan föräldrar och 
skola
Vi är en ideell förening som 
skall arbeta aktivt med frågor 
som rör våra barn på förskola/
skola i Överlida och Mjöbäck. 
Vi är ett språkrör, en länk mel-
lan föräldrar, skola, rektor och 
kommunen.
Föreningen har en årlig avgift 
på 150kr / familj och denna är 
helt frivillig att betala in.
Pengarna som kommer in an-
vänds på följande vis: En liten 
del av summan går till inköp 
av engångsartiklar som an-
vänds på skolans stora tårtka-
las vid skolavslutningen. Varje 
år skänker vi 100 kr till varje 
elev som går i sjätte klass, det 
är en liten extrapeng som an-
vänds under deras skolresa.
All personal på förskolorna/
skolorna har varje år fått en 
liten julklapp ifrån föreningen. 
De senaste åren har man skänkt 
en slant till något välgörande 
ändamål i personalens namn, t 
ex till barncancerfonden. Vid 
fixardagar på förskolorna/sko-
lorna är föreningen med och 
skänker lite pengar för inköp 
av material. Vi skänker också 
lite pengar till verksamheterna 
för materialinköp i samband 
med exempelvis pysseldagar 
och liknande.
Nytt för 2018 är att vi beslutat 
att inte ge personalen någon 
julklapp längre. Detta kanske 
anses snålt men denna utgift 
har varit den största posten 
och vi väljer att istället lägga 
alla pengar på våra barn, deras 
behov och önskemål.

Söker bidrag
Vi letar just nu efter olika al-
ternativ till att söka bidrag, 
dels ur fonder men vi vill 
också försöka nå ut till lo-
kala företag för att  kolla om 
intresset finns att sponsra för-

eningen med en liten slant. Vi 
är tacksamma för alla sum-
mor, stora som små! Skulle vi 
få in pengar på detta sättet har 
vi önskemål om att slopa den 
årliga avgiften från familjerna.

Kommande projekt
Under våren kommer vi att se 
över vem som bär ansvaret för 
hinderbanorna som finns på 
respektive skola. Dessa behö-
ver få sig en uppfräschning 
och vi vill vara med och hjälpa 
till så gott vi kan. Vi har en 
önskan om att alla barn skall 
kunna vara med och leka och 
då behöver de handikappan-
passa vissa delar av banorna. 
För detta behövs förstås en hel 
del pengar och vi kollar med 
kommunen om det finns peng-
ar att söka hos dem i form av 
folkhälsopengar eller liknande 
bidrag. Vi skulle bli jätteglada 
om lokala snickare skulle vilja 
hjälpa till ideellt med material 
eller kunskap och tid när det är 
dags att byta ut det gamla.

Möte med rektor
Torsdagen den 16 november 
hade några ur styrelsen ett 
möte med rektor Maria Hell 
där föreningen presenterade 
sig. Syftet med mötet var att 
tillsammans med rektorn ar-
beta upp en plan på hur vi ge-
mensamt skall jobba framåt 
för våra barns bästa på våra 
förskolor/skolor. Mötet var 
väldigt givande och det känns 
riktigt bra med en engagerad 
rektor.

Hur man når oss:
För er föräldrar och barn som 
vill komma i kontakt med oss 
finns olika alternativ.
Vi finns på facebook under 
adressen Överlida-Mjöbäcks 
Föräldraförening, där finner ni 
också telefonnummer till alla 
i styrelsen om ni hellre vill 
ringa eller skicka ett sms.
Ni kan maila oss på : foraldra-
foreningen@outlook.com
På alla fyra enheter dvs. för-
skola/skola i Överlida och 

Nya styrelsen, från vänster: Frida Nilsson, Maria Svensson, Désirée Källid, Ida Ferneborn, Ste-
fani Dänhardt, Malin Wik, Susanne Relan, Rebecca Madsen och Roxana Guzman. På den lilla 
bilden: Olesia Claesson som också ingår i styrelsen.

Mjöbäck har vi satt upp för-
slagslådor där ni kan lämna 
meddelanden till oss. Det går 
bra att lämna anonymt om ni 
inte vill skriva ut namnet.

Nya styrelsen
För att säga något kort om den 
nya styrelsen så känns det som 
en väldigt engagerad grupp. Vi 
kompletterar varandra väldigt 
bra med våra olika erfarenhe-
ter och kunskaper. Vi har en 
smsgrupp där vi uppdaterar 
oss i olika frågor som dykt 
upp och även vad som kommit 
fram i våra förslagslådor varje 
vecka. När vi har ny informa-
tion att dela med oss av kom-
mer vi lägga ut detta på face-
booksidan så gå gärna in där 
emellanåt om ni vill följa oss 
och ta del av vårt arbete.

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

bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!

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

Allt är möjligt!
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Synvillan 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

Mjöbäcksprofilen Johanna
Namn: 
Johanna Andreasson

Familj: Tobias Andreasson, 
barnen Erik 11 år och Clara 8 
år.

Arbete: 
På Mjöbäcks Sparbank, ord-
förande  på Älvsered Lantmän 
och egenföretagare på vårt 
eget lantbruk.

Intressen: 
Vallning med hundarna Klinga 
och Daisy på våra kor och får. 
Avel och utbildning av hästar.

Favoritmat och 
favoritdryck: 
Potatisgratäng och schnitzel 
på egenuppfödda grisar, grön-
sallad, cider och te.

Vad är det bästa med 
att bo i Mjöbäck?
Att kunna ha närheten till här-
lig natur och att barnen har 
närheten till skola även om 
man bor på landsbygden. Gi-
vetvis vår egen affär.

Vad kan bli bättre 
i Mjöbäck?
Att vi alla kan göra något litet 

för att vår by ska fortsätta leva, 
vi måste alla hjälpas åt.

Om du vann myck-
et pengar, vad 
är det första du 
skulle göra då?
Svår fråga, det finns så mycket 
men pengar är inte allt och allt 
går inte köpa för pengar. Det 
viktiga är att man får vara till-
sammans med nära och kära.

Visdomsord du vill 
dela med dig av?
” Ta alla chanser du får i livet, 
en del kommer bara en gång”

Berätta lite om er 
nybyggnation av 
djurhall för nötboskap 
på Lindsbo Gård:
 Vi bygger delvis för att dju-
ren ska få det bättre, samt för 
att vår arbetsbelastning ska bli 
mindre och att alla djuren ska 
vara samlade på ett och samma 
ställe. Vi kommer totalt att få 
plats med ca 100 st nötkreatur. 
Där det kommer finnas ca 35 
st kalvande kor varje år samt 
där vi föder upp ungdjur till 
slakt. Ni får gärna anmäla ert 
intresse då det eventuellt kom-
mer gå att köpa KRAV märkt 
kött framöver.

Genom Jeanette

med en massa roliga saker 
som hänt i vår by så detta är 
bara ett axplock. Det viktiga 
att se är att det finns ett en-
gagemang hos folk för att ut-
veckla vår by.
Men vi blir gärna fler!!
Antingen kan man skänka en 
slant till verksamheten som 
drivs runt på enbart ideella 
krafter. Vill man detta så har vi 
Bankgiro 5267-5899 Överlida 
Byalag.
Men främst behöver vi mer 
krafter, och mer idéer på vad 
Ni tycker skall anordnas i byn, 
eller vad ni tycker saknas.

Vi i styrelsen ser fram emot 
nästa år och önskar alla en 
GOD JUL och ett GOTT 
NYTT ÅR!

Hälsningar från Överlida Bya-
lag genom Karin Eriksson

KONTAKTINFO
Överlida Byalags Styrelse – 
styrelsen@overlida.nu
Ordförande, Kassör, Sekrete-
rare, Web – info@overlida.nu 
Hemsidan – www.overlida.se 
eller www.overlida.nu 
Facebook – www.facebook.se/
overlida 

Forts på sid 20
Överlida byalag infom...



Mjöbäck   . Tel. 0325-34004

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

Elin, Liselotte, Maria, Pernilla, Taina och Göran 

God Jul 
och ett riktigt 

Gott Nytt År!

Öppettider i jul o nyår:

Julafton STÄNGT
Juldagen STÄNGT
Annandagen 10-15
27-29 dec 09-19
30 dec 09-15
Nyårsafton 10-15
Nyårsdagen STÄNGT
2-4 jan 09-19
Trettond.afton 09-19
Trettondagen 10-15
Sönd. 7 jan.              10-15

Gott om julmat i boa:
Julskinka, Lutfisk, Grönkål,

Prinskorv, Köttbullar, Sill, Pepparkakor,
Nötter o Dadlar, Clementiner, Choklad,

Tomtegröt, Glögg o Julmust mm .

Och succé för Tipset och Atg och
flera vinster till våra tippare.

Vi önskar er alla

 Fler bilder från Jul- och hantverksmässan från artikeln på sid. 2


