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En mötesplats i Mjöbäck
Bakom skolan och förskolans gård i Mjöbäck ligger en fotbollsplan/grusplan. Dit får skolbarnen 
gå på rasterna och sparka fotboll, leka, vara i skogskanten och vid den porlande bäcken. Det 
kan användas av så många fler och detta vill vi i Överlida och Mjöbäcks föräldraförening vara 
med och bidra till.

Planen och området runt om-
kring växer snabbt igen om 
det får fria händer så därför 
bestämde sig några av oss i för-
äldraföreningen tillsammans 
med våra familjer för att röja 
upp där. Några andra frivil-
liga föräldrar hjälpte till med 
att harva och sladda planen så 
att vi fick bort gräs, ogräs mm 
som har växt upp. Med hjälp 
av röjsåg, trimmer och motor-
såg tog vi bort allt sly, småträd 
och högt gräs, vi rensade bort 
och körde undan gammalt ris 
som låg i högar runt planen, vi 
rensade diket mot skolgården. 
Vi tog också hjälp av lokala 
företag som grävde undan gräs 
och bildade en gång med grus 
mot bron som leder till skolgår-
den, så att alla nu kan ta sig till 
planen utan att gå igenom högt 
gräs.
Föreningen valde under våren 
att söka byalagspeng för att 
skapa en mötesplats. För dessa 
pengar har vi haft möjlighet 
att köpa nya nät till målen och 
också bänkar.
Detta är ett stående projekt som 
inte räcker att göra en gång, 
utan det behövs röjas och snyg-
gas till varje år och där kan vi 
alla bybor hjälpa till. Det finns 
också potential att jobba vidare 
med planen och dess område, 
detta är något vi i föreningen 
funderar vidare kring.
Vi hoppas att detta ska bidra 
till en mötesplats för alla åld-
rar, som kan användas när inte 
skola och förskola har verk-
samhet. Vi tycker inte att pla-
nen ska användas till crosskör-
ning då det förstör den plana 
grusplanen, men varför inte 
samlas för en fotbollsmatch 
eller en brännbollsturnering. 
Samla ihop några familjer och 
låt barnen leka i den härliga 
miljön i skogskanten med den 
porlande bäcken och ta med 
picknickkorgen och fika vid de 
nya bänkarna.

Tänk på att om vi alla hjälps 
åt att hålla det snyggt och rent 
efter vårt besök på planen och 
är rädda om våra nya nät och 
bänkar, så blir det en trivsam 
mötesplats för alla åldrar. Vi 
önskar att många får det kul 
på den fina fotbollsplanen och 
önskar alla en skön och trevlig 
sommar.

Överlida och 

Mjöbäcks 

föräldraförening

Trivab
Försommar med strålande sol och fortsatt positiva vindar över bygden 
och våra företag!

Vi har glädjen att gratulera 
Monicanders som nyligen firat 
sitt 25 års jubileum. En fin 
och bra utveckling av butiken 
som är mycket viktig för vår 
service och är en naturlig 
samlingspunkt.
Överlida Plåtslageri har nya 
ägare sedan början av året. Det 
är fyra anställda som tagit över 
verksamheten, Heiko Cordts, 
Andreas Hidlund, Alexander 
Simonsson och Daniel Jarhult 
vilket är positivt med lokala 
ägare med en gedigen bakgrund 

och erfarenhet. De nya ägarna 
ser ljust på framtiden enligt 
Daniel Jarhult.
Överlida El’s projekt med 
uppförandet av en ny byggnad 
fortskrider och ger en positiv 
bild och framtidstro för bygden.
Café Tostatorpet har öppnat 
för säsongen och gör gärna ett 
besök i den trevliga miljön med 
goda bakverk.
Kullaberg har fått ett rejält 
lyft tack vare killarna, Tobias, 
Boban, Alex och Martin 
som samtliga är från bygden 

och driver verksamheten. 
Kullaberg har haft en bra 
säsong med många besökare 
som hittat tillbaka till vårt 
imponerande nöjespalats.
TRIVAB har tagit fram en ny 
Turistbroschyr som kommer 
att finnas tillgänglig till 
midsommar. Vi hoppas ni får 
en trevlig och kul läsning som 
ger inspiration att ta en tur i vår 
fina natur och besöka några av 
våra besöksmål. 

Forts. sid 10
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Annonsera i denna tidning ÖMT - Överlida och Mjöbäck Tillsammans
Annonsformat: Helsida (900:-), halvsida (600:-), kvartssida (375:-), 1/8-delssida (200:-). 
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MÖT - Information och kontaktuppgifter 

Susann´s blommor och presenter
Tiden går fort konstaterar 
Susann Lindqvist. Det är 
redan drygt fem år sedan hon 
och hennes syster Annika 
startade ”Susann´s” blommor 
och presenter. ”Det har varit 
roliga och intensiva år med alla 
härliga kunder!”, säger Susann 
och ser så glad ut. Ännu gladare 
är hon nu, eftersom hon i 
februari flyttade in i nya fräscha 
lokaler i Överlida samhälle där 
tidigare Centrumboden fanns. 
Den nya butiken utmärker sig 
tydligare genom att den finns 
mitt i byn. Det är många som 
promenerar förbi. En hel del 
trafikanter passerar förstås. Det 
är lätt att parkera både framför 
butiken och på busstorget. 
Även om Susann säger att hon 
alltid har trivts i den gamla 
lokalen, så känns det här som 
ett bättre läge. Vi önskar henne 
lycka till!

För redaktionen/

Elske

 
Överlida bibliotek 

är öppet t.o.m. onsdag 20 juni 
Sedan sommarstängt. 

 

 
 

Öppnar igen  
onsdag 22 augusti 

Välkomna tillbaka då! 
 

Trevlig sommar! 
 

 

 

 

 

När man blir 
gammal får man 
en liten kropp 
med mycket 
skinn. Man är som 
en liten sophög 
om man ramlar 
ihop. Flicka 8 år
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Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att 
kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din 
familj. Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se. Villor & Fritidshus   ·   Tel 0325-186 20

Er bästa investering

Karisma 5A
Ny 

modell

ENERGIEFFEKTIVA HUS

Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck  Tel: 0325-18616

VästkustStugan Byggvaror 
en byggvaruhandel för alla!

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

Välkomna!

Öppettider: 
Mån-Tors 7-17:30

 Fred 7-16,  
Lörd 9-12
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-Välj fritidshus och
 bo där jämt!

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

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

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

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

Med VästkustVillan kan du bli din egen arkitekt. Klipp och klistra, rita till och dra ifrån 
eller varför inte börja med ett helt tomt ark? Med dina idéer och vår erfarenhet 
skapar vi ditt drömhem. Precis så som du vill ha det.

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

-Bli din egen arkitekt!

Energieffektiva hus

Tradition 78

Fladen 163



6

Vi söker:

5 personer för att bygga ett 
framgångsrikt team.

vi har byggt stora team tidigare och startar 
nu upp ett nytt…
vi hjälper dej att lyckas..

Vi söker dej som vill:
*  Förbättra din ekonomi..
*  Förbättra din hälsa..
*  Få mer tid över för dej själv..
*  Jobba hemifrån…eller varifrån du vill…
*  Jobba från datorn eller mobilen..alt. 
    jobba med personliga möten..
*  Komma ur ekorrhjulet..
*  Utvecklas tillsammans med 
   andra positiva människor..
*  Bidra till en bättre värld…på många   
   sätt..
*  Jobba globalt…eller lokalt…
*  Bygga upp något du och dina barn kan  
   ha glädje av hela livet..
* Få uppmärksamhet och tack för den 
   insats du gör..
*  Få gratis utbildning och support..
*  Få nya, positiva vänner..
*  Jobba när det passar dej…och så mycket/
   lite du vill..

Om du är intresserad av något av detta så 
kontakta oss för mer info på: 
liliandruve@yahoo.com.

Alla från 18 år och uppåt är välkomna - 
gärna du som är pensionär. 

Ingen speciell utbildning eller erfarenhet 
krävs men
du behöver vara villig att lära och ha roligt!

Vår hälsa
När jag växte upp hade vi en maggiplanta i 
vår trädgård. Senare lärde jag mig att den 
egentligen heter libbsticka. Den kallas ibland 
maggiplanta då den ger en fantastisk arom till 
maträtter, marinader och såser. Även där jag 
bor nu finns en sådan kraftfull kryddväxt. 

Innan glutamatens tidevarv 
(det vill säga E-ämnen som inte 
alls är nyttiga för vår hälsa och 
som fortfarande används som 
smakförstärkare i halvfabrikat 
mm) användes libbsticka flitigt 
i buljongtärningar. 
Denna växt hör till den största 
av alla kryddor vi kan använda 
i matlagningen. Så fort du berör 
bladen framträder en stark 
aromatisk doft. I maten ger den 
en fyllig smak. Har du ingen 
buljong hemma, använd några 
blad eller en del av stjälken.
Den kan också med fördel 
användas i vegetariska 
rätter som baseras på ris, 
grönsaksfyllningar och nötter. 
Bara några få blad brukar räcka 
i grytor, soppor och sallader. 
Fröna kan strös över salladen. 
Även om man behöver hålla 
en saltfattig diet kan libbsticka 
vara ett bra alternativ för att 
höja smakerna i maten.
Man kan även brygga te på 
libbstickans blad, färska eller 
torkade. Även frön, stjälkar 
och rot kan användas i 
tekannan. Fröna kan användas 
i brödbak eller som krydda i 
brännvin. Libbstickan är en 
medicinalväxt. Den är bra för 
matsmältningen och motverkar 
gasbildning sägs det.
Libbstickan lär härstamma från 

Iran och har hittade sedermera 
hem till medelhavsländerna. 
I Tjeckien, Slovakien och 
Italien är kryddan populär. 
Under 900-talet kom kryddan 
till Sverige med munkarna och 
odlades flitigt i Norden. Den 
är nära släkt med persiljan. 
Bladen liknar dock mest 
sellerins blad. 
Lite kuriosa. Förr i tiden trodde 
man att växten höll undan 
vägglöss, råttor och ormar. 
Avkok kunde hjälpa mot 
ögoninflammationer, ischias, 
gulsot, heshet och en massa 
andra åkommor. Den hade 
också rykte om sig att vara 
en fantastisk kärleksört. Det 
latinska namnet för libbstickan 
är Levisticum officinale.

Elske

Referens: Örter, av Anna och 
Gunvor Lindvall, förlag Bra 
Böcker.

Skinnet blir 
segare på gamla 
människor. 

Pojke 5 år
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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

Isolering och ensamhet
Det handlar om oss äldre i en ny tid. Vi som blivit äldre har andra erfarenheter och förväntningar 
än vad man hade förr. 

Det innebär att vi allt oftare 
inte känner igen oss i bilden 
av hur vi äldre bör och kan 
vara. Våra föreställningar om 
åldrandet har förändrats. Idag 
ser man pensionsåldern som 
en tid fylld av möjligheter och 
helt nya utmaningar. Livet 
förtjänar faktiskt den största 
uppmärksamheten, även under 
den tredjedelen av vår livstid, 
då vi är pensionärer.

Våra tankar och attityder
Det som behöver utvecklas är 
våra och andras attityder till vad 
vi vill och kan göra med våra 
år 67+. Ålderdom innebär inte 
längre att ständigt ha ont, vilket 
de flesta hade förr. Värken 
i tänder, leder och muskler 
tog bort mycket ork. Man 
fick även använda sin energi 
till att hantera en begränsad 

rörlighet. Detta i en tid då knä- 
och höftledsoperationer blivit 
vanliga, behöver inte utslitna 
leder leda till ett stillasittande. 
Numera finns rollatorer och 
rullstolar.

Hörapparaterna börjar bli 
allt bättre liksom skötseln av 
desamma, varför hörsel-
problemen inte längre skapar 
en alltför besvärande isolering.

Isolering och ensamhet
Ju äldre vi blir desto fler 
krämpor får vi, men värst är 
nog för många känslan av 
isolering och ensamhet. I 
vår ensamhet händer det lätt,  
att  tankarna upprepar sig. 
Det är lätt att få  en oönskad 
tankekretsgång, som bidrar till 
oro utan livskvalitet.

Hur kan man få 
livskvaliteten tillbaka? 
Vilka vägar finns  för att återfå 
livsglädjen genom mindre 
ensamhet? En väg är att varje 
dag säga högt till sig själv: ”Jag 
är unik och jag tycker om mig”.
Att tycka om sig själv är 
viktigt, eftersom vi då lättare 
får kontakt med andra och 
det underlättar även att bryta 
ensamheten. För att få bättre 
kontakt med andra, kan man 
hos kommunens olika instanser 
söka personer som ägnar sig åt 
besök hos ensamma med-
människor. Alternativt kan 
man även höra av sig till släkt 
och vänner för att få besök eller 
om möjligt själv göra besök 
hos dem. 

Ensamheten har blivit en plåga 
för många. Numera handlar det 

om en sjukdom. Den åsikten 
framfördes i en radiointervju 
med Bert Karlsson, numera 
pensionär och bosatt i Skara. 
Låt oss hoppas att dessa rader 
leder till mindre ensamhet 
genom föreslagna kontakt-
aktiviteter.
                                                                                                          

Manfred Eberhardt

Människor stammar 
från aporna. 
Gamla människor 
stammar ännu 
mer från aporna. 
Dessutom känner 
jag en pojke 
som stammar. 

Pojke 5 år



   

 
Vi har öppet hela sommaren

Välkomna!

www.mjobackssparbank.se Tel. 0325-327 00

8

ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT
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En son
Gina och Daivaros Ulinskas

Grattis
önskar Mjöbäcks byalag

En dotter
Sara Axell och Fredrik 
Andersson

Grattis önskar 
Mjöbäcks byalag

Efter årsmötet i mars har vi nu 
en del förändringar i styrelsen:
Vi tackar Lena, Linda och 
Carl-Johan för er tid och ert 
engagemang i Överlida Byalag! 
Och hälsar samtidigt Lina 
Jarhult, Johannes Gabrielsson, 
Roxana Guzman och Markus 
Johansson varmt välkomna i 
styrelsen.
Vi tackar Dan för din tid som 
ordförande i byalaget, och 
välkomnar Lina Efraimsson 
som ny ordförande. Vi tackar 
Fredrik för din tid som kassör, 
och välkomnar Karin Eriksson 
på denna post.
Och slutligen så tackar vi Lina 
för din tid som sekreterare, och 
välkomnar Roxana Guzman på 
posten.
Är ni nyfikna på vad som 
diskuterades på mötet, så 
finns protokollet att finna på 
hemsidan. 

Arbetet på Kärleksstigen med 
vår så kallade ”Pusshållplats” 
drogs igång igen nu när värmen 
kom. Så det har röjts och 
grusats upp, ställts dit bänkar 
och planterats rhododendron. 
Kvar att fixa är uppsättning av 
fågelholkar och skyltar, samt 
lite mer röjning. Det ligger 
en del träd rakt över ån som 
skall tas bort osv. Men nu är 
ni alla varmt välkomna att sitta 
ner för en stunds avkoppling 
bland porlande vatten och 
fågelkvitter. Kom gärna med 
idéer på hur vi kan göra ytan 
ännu mer kärleksfull.

Vi fortsätter att engagera 
oss i skolfrågan. När 
tidningen kommer ut har 
vi nyligen deltagit på 
Kommunfullmäktiges möte (28 
maj). Vi håller er uppdaterade 
via hemsidan och Facebook.

Vi har deltagit i ÖIKs 100års 
firande genom att arrangera 
barnaktiviteterna den 5-6 
maj. Vi bjöd på ponnyridning, 
ansiktsmålning, tipspromenad 
och på söndagen kom 
räddningstjänsten på ett 

uppskattat besök. Tack Annie, 
Cassandra och alla andra 
inblandade!
Vi kommer fortsätta 
samarbeta med ÖIK kring 
deras firande genom att vara 
med på byavandringar till 
sensommaren/hösten.

Städningen på Näset är 
avklarad tack vare 4 familjers 
hjälp, vi hade nog önskat att 
fler slöt upp men vi hoppas att 
vi blir fler nästa år 
Benny har tillverkat en så fin 
bänk som vi denna dag ställde 
på plats runt Näsetrundan. Det 
kommer fler bänkar med tiden!  
Vi har bett kommunen att 
leverera mer sand till stranden, 
vi tyckte att mycket hade 
sjunkit undan och på sidorna 
var det en hel del gräs, grus 
och rötter. Så vi hoppas att vi 
fått dit sanden när tidningen är 
i tryck. 
Vi skall ordna nya fästen till 
markiserna i grillstugan, så det 
blir enklare att rulla upp och 
sätta fast de efter sig. De har 
redan blivit slitna för att de inte 
rullas upp när man går därifrån, 
så tänk gärna på detta.
Vi har även legat på kommunen 
om att lägga i bryggorna 
tidigare men de håller fast vid 
sin serviceplan att det är senast 
1 juni som gäller. 
Vi vill uppmärksamma alla på 
att bänkar och dylikt skall stå 
på land och inte i vattnet. Vi 
lägger ner både tid, pengar och 
energi på att ordna så fint vi kan 
i byn och ser gärna att sakerna 
används på det sättet som de är 
tänkt att användas. Tack för er 
visade förståelse!

Byalaget har nu SWISH 😊 Så
vill man bidra på något vis till 
något ändamål så swishar man 
till 123 091 98 29 eller så kan 
man fortfarande använda vårt 
Bankgiro 5267-5899

Forts. sid 26

Till Föräldraföreningen 
för allt ni fixar och 
ordnar för barnen!

Till Kevin, som hjälpt till 
med spackling, färg mm!

Till Byalaget för 
skräpplockar-glassen!

Från barn och personal 
på Mjöbäcks förskola

Vi ser gärna att ni skickar in 
bilder på era ”Smultronställen” 
till christer@trivab.se
Glädjande att PRAO nu är 
tillbaka som en obligatorisk 
del i skolans läroplan. Det 
är viktigt att ungdomarna 
får en möjlighet att lära 
känna företagen och de olika 
branscher som finns i bygden 
vilket även blir till en bra hjälp 
vid val av framtida utbildning 
och yrke.
Trivab gratulerar Överlida IK 
som firar sitt 100 års jubileum 
i år! Föreningslivet och våra 
eldsjälar bidrar till ett trivsamt 
samhälle med olika aktiviteter 
för alla åldrar som ger en bra 
och fin gemenskap.
Ett sunt miljötänkande 
är nödvändigt för vårt 
välbefinnande och en 
välmående natur, för er som 
kör elbil eller har vänner 
på besök tipsa gärna att det 
finns en laddstolpe utanför 
Mjöbäcks Sparbank. Banken 
uppmuntrar oss till att använda 
deras laddstole.

Vi önskar en skön och trivsam 
Sommar!!

gm. C Everås

Forts.från sid.10
Trivab...

Mjöbäcks 
Sparbanks 
cykelutlottning
Ni har väl inte missat att 
Mjöbäcks Sparbank anordnar 
tävling där vinsten är en 
Skeppshults cykel. Tävlingen 
pågår till den 17 juni så har du 
inte skickat in din selfie ännu 
så skynda dig. För att vara med 
och tävla ska du leta upp bilden 
på cykeln och ta en selfie på 
dig och någon av cykelbilderna 
som finns i Trivselbygden. 
Skicka bilden tillsammans 
med dina kontaktuppgifter 
till info@mjobackssparbank.
se, via messenger eller vanlig 

post. Max 1 bidrag per person. 
Ledtrådar till var bilden finns. 
Mjöbäck: ”Den nya ringleden 
i byn” Överlida: ”En plats där 
du kan svalka dig en varm 
sommardag”

Lycka till!
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Braskaminer, spisinsatser, pelletskaminer, täljstenskaminer 
& murspisar. Etanolspisar & elektriska eldstäder. 

Skorstenar & rökrör. 

Grindar, räcke, staket & trappräcke. MONTERINGAR till 
rimligt pris! 

 

 

Konstrunda på Ulfshed
Under konstrundan som 
gick av stapeln i början av 
april var det två damer från 
Mjöbäck som ställde ut sina 
vackra konstverk, nämligen 
Margaretha Charpentier och 
Gunnel Sandquist. Det var 
första gången som det var 
utställning på Ulfshed under 
konstrundan. Totalt var det fem 
utställare på plats. 

Marie

När man gifter 
sig spelar 
organismen en 
sorgmarsch 
medan bruden 
går mot mannen. 

Flicka 6 år
MÖT önskar alla en 

riktigt härlig sommar!
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LUNCH, LAGAD MÉ    

VARD. 11-15 
VÄLKOMNA  500 m →

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

Mitt i Mjöbäck
tel.0325-34444

Frukost, Hemlagad lunch
Pizza, m.m

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

Pizzor, rullar, hamburgare m.m.

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

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

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

Ut i skogen 
ska vi gå…
Skogen är vårt lands viktigaste naturresurs. 
Redan i skolan lärde vi oss att den är betydel-
sefull med tanke på många saker. 

Skogens träd och gröna väx-
ter gör t.ex. genom en unik 
process att vår luft går att an-
das. Svamparna och mikro-
organismer i skogen tar vara 
på resterna av stammarna, av 
barren och löven för att skapa 
ny näring för kommande gene-
rationer.  Det känns härligt att 
andas skogsluft. Solen driver 
livet på jorden. Dess strålar är 
koncentrerad ljusenergi som 
tas upp av trädens barr och 
blad - en förutsättning för allt 
liv.  Träden andas in koldioxid 
som förvandlas till syre. Röt-
terna tar upp näringsämnen och 
vatten som fördelas via deras 
bark.  Naturen är fascinerande.
Går man på upptäcksresa i 
skogen kan man finna att döda 
träd utnyttjas av en mångfald 
växter och djur. Det sägs, att 
det finns inget så levande som 
ett dött träd. I dessa finns det 
maskar och insekter som fåglar 
lever av. När t.ex. en hackspett 
hackar efter mat kan hålen som 
den gör, senare bli bostäder åt 
andra fåglar.

Skogen levererar 
ett evigt material
Varje gång vi handlar påverkar 
vi miljön. Plast tillverkas av 
olja, stål av järnmalm. Dessa 
material tas från jordskorpan 
och är inte förnybara. Däremot 
är en vara av trä eller papper en 
del av naturens kretslopp. Här 
handlar det om förnybara råva-
ror. Ta till exempel träden som 
avverkas. De blir till pappers- 
eller träprodukter. Efter att de 
använts så återvinns produk-
terna till nya varor eller eldas 
de upp och ger energi. Däremot 
tar det miljontals år för olja att 
bildas.

Lär känna en ny skog 
På kartan är norr alltid uppåt. 
Detta visar dig var norr är i 

verkligheten. Utan kompass 
finns det olika tecken i natu-
ren som visar väderstrecken. 
Ensamma träd till exempel har 
oftast fler och kraftigare gre-
nar åt söder. Myrstackar ligger 
vanligtvis på södersidan av ett 
träd och stacken är brantare åt 
norr och sluttar mer åt söder.
Vad ska man göra ifall man 
råkar går vilse i skogen?  Det 
viktigaste är att inte råka i pa-
nik. Ta det lugnt och samla 
tankarna. Lyssna efter ljud från 
bilar eller annat som betyder 
att det bor människor i närhe-
ten. Gå upp på en höjd för att 
se lite längre. Värmeförlust är 
en stor fara. Behåll mössan på 
och kläderna stängda, så beva-
ras kroppsvärmen bättre.

Rätt packning
För att det ska bli en lyckad tur 
i skogen är rätt utrustning en 
nödvändighet. Anpassa kläd-
seln efter årstiden. Lökskals-
principen rekommenderas, 
d.v.s. flera tunna lager som kan 
tas av eller på när det behövs. 
Extrakläderna lägger man i en 
plastpåse så att de är torra när 
de behövs. Matsäcken är vik-
tig. Frukt och smörgåsar ger 
mer kraft än läsk och godis. 
Varm dryck uppskattas när man 
är lite frusen.  Njut av vistelsen 
i skogen – när än den sker.
                                                                                                                     

Manfred Eberhardt
                                                                                                   

Äldreomsorg 
är att dela sina 
sorger med 
de äldre. 

Pojke 7 år

Elvis4ever
Byalaget tillsammans med 
bygdegårdsföreningen och 
hembygdsföreningen ordnade 
den 23 mars en trevlig kväll i 
bygdegården. Vi hade bokat 
bandet Elvis4ever som tolkar 
Elvislåtar men även många 
andra gamla godingar. Bandet 
bestod av tre medlemmar som 
sjöng låtar varvat med historier. 
I pausen hade vi ordnat med 
potatissallad, skinka och 

rostbiff samt kaffe och kaka. 
Detta var mycket uppskattat 
utav de ca 50 gästerna. Alla 
verkade väldigt nöjda med 
hela kvällen och förmodligen 
kommer vi att boka Elvis4ever 
igen, så att alla som missade 
detta får en ny chans. 

Marie



Yoga, taktil massage,
samtal, healing

Varmt välkommen!

www.healyourheart.se
0325-342 04, 070-214 60 15
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BLOMMOR & PRESENTER
Till vardag och fest, i glädje och sorg

Nu i nya lokaler i 
centrum av Överlida

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

 

Försäljning och
reparation av bilar!

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

Skolplanen
Den 28 maj var vi ett trettiotal 
personer ifrån de södra delarna 
av kommunen som åkte upp 
till kommunhuset för att 
lyssna på fullmäktigemötet 
där beslutet om skolplanen 
skulle tas. Efter nära två 
timmars debatt så beslutades 
det om bordläggning. Detta 
mycket p.g.a att inget block 
har någon majoritet i frågan. 
Det är i princip 50/50 som är 
för nedläggning av tre skolor 
alternativt att behålla alla skolor 
i södra delen. Några politiker 
efterlyste en kostnadskalkyl 
på vad renoveringar respektive 
nybyggnation skulle kosta. 
Det var en intressant debatt att 
följa. Nu ska frågan upp igen 
på fullmäktige den 18 juni. 
Vi får se om frågan avgörs då 
eller om det blir ytterligare 
bordläggning. I princip kan 
beslutet förhalas till efter valet. 
För er som är intresserade kan 
man följa mötet via webben på 
svenljunga.se

Hagalund/bygdegården
Ni tänker väl på att vi har fina 
lokaler för uthyrning ifall ni ska 
ha någon tillställning i sommar. 
För bokning av Hagalund 
kontakta Marie 070-622 81 87 
för bygdegården kontakta Ann-
Mari 070-635 47 36

Styrelsen
Vid årsmötet i mars 
beslutade vi tillsammans med 
bygdegårdsföreningen att 
jobba mer gemensamt med 
varandra. Bägge föreningarna 
har haft svårt att få tag i 
nya styrelsemedlemmar så 
från årsmötet består bägge 
föreningarnas styrelser 
utav samma personer. 
Göran Johansson är numera 
ordförande, Carina Carlberg 
sekreterare, Marie Mårtensson 
kassör. Till ledamöter valdes 
Emma Lindström, Ann-Mari 
Öhnn, Lennart Eriksson och 
Susanne Relan. Till suppleanter 
valdes Ingela Engman och 
Malin Wijk. 



Överlida Plåtslageri AB
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Älekullavägen 1, 512 65 MJÖBÄCK
Telefon: 0325-341 70 Fax: 0325-342 87 E-post: mjoback.rev@telia.com
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Stora små lögner av Liane Moriarty

Vid en första anblick framstår 
villaförorten Pirriwee som 
en välmående och sömnig 
idyll. Men under ytan kokar 
det. Madeleine och Celeste 
är grannar och bästa vänner. 
Så ofta de kan ses de för att 
prata om livet och intrigerna 
mellan föräldrarna på skolan 
där de båda har barn. Men 
Celeste har verkat virrigare 
än vanligt på sistone, kanske 
inte så konstigt med två vilda 
tvillingar där hemma och en 
man som ständigt är på resande 
fot. Eller finns det något hon 
inte berättar?
När den unga ensamstående 
mamman Jane flyttar till 
Pirriwee så möts hon av kyliga 
blickar. Men då femårige 
Ziggy anklagas för mobbing 
tar Madeleine och Celeste 
henne under sina vingar. 

Temperaturen på skolgårdar 
och villagator skruvas upp 
för nå sin våldsamma kulmen 
under den årliga festen för 
skolans föräldrar.
Liane Moriary, född 1966, 
bor i Sydney, Australien med 
man och två barn. Hon fick 
sitt genombrott med Öppnas i 
händelse av min död, som sålt 
mer än två miljoner exemplar. 
När Stora små lögner kom ut i 
USA toppade den direkt New 
York Times bästsäljarlista.
Boken är en riktig bladvändare, 
författaren behandlar hemska 
ämnen med galghumor och 
en lättsam ton. Den är både 
underhållande och djup på 
samma gång. Författaren har 
skrivat flera läsvärda böcker, 
en jag kan rekommendera är 
Tre önskningar, som handlar 
om tre systrar, trillingar, och 

deras vedermödor i livet.
En bok av Liane Moriarty 
passar perfekt som avkopplande 
sommarläsning!

Jeanette

Sommar-
café 
Tokabo 
Varje onsdag i juli 
mellan kl 18.00 – 20.00 
Våffelcafé, visning 
av samlingar samt 
utställningar

4 juli Kristina Johansson 
visar broderier

11 juli Birgit Sjöberg från 
Fristad visar textil och cement

18 juli Karl-Erik 
Karlsson visar lite av 
varje från en verkstad 

25 juli Bertil Karlsson 
visar målade tavlor 
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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

Fixardag på 
Hagalund
Traditionsenligt andra mån-
dagen i maj samlades ett gäng 
på Hagalunds festplats för att 
städa invändigt och utvändigt 
inför uthyrningssäsongen. Vi 
var ett femtontal personer som 
slöt upp i den härliga vårkvällen 
och gjorde Hagalund fint. 
Roligt att det i år även kom 

några ungdomar från byn som 
hjälpte till att kratta. Stort tack 
till alla som var med. Tack även 
till Monicanders som bjöd oss 
på god korv med bröd efter vi 
var färdiga. 

Marie

Behöver du hjälp med städningen

i hemmet eller på företaget?

Få lite tid över i livet och låt mig ta hand om ditt hem eller arbetsplats

Glöm inte att som privatperson får du utnyttja RUT-avdraget
och betalar endast 50% av kostnaden för arbetet

Tveka inte att höra av dig till mig så skräddarsyr
jag insatser som passar just dig. Boka ett hembesök

så lägger vi upp städningen efter dina önskemål
och behov.

Kontakta mig på 

0703 54 24 18
eller skriv ett mail till

paulineshemservice@gmail.com
Företaget har f-skatt
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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) 

Samtal med Gud 
en ovanlig dialog
Tänk om vi kunde fråga någon om livets alla gåtfulla frågor. Frågor om 
liv och död, om gott och ont, om kärlek och svek. Tänk om man kunde få 
enkla och lättförståeliga svar. 

Genom att läsa boken ”Samtal 
med Gud – en ovanlig dialog” 
– som författaren Neale Donald 
Walsch skrivit, kan vi alla få 
svar. I dialogform återger han 
sällsamma samtal med Gud. 
Det kommer nästan alltid något 
gott ur en krissituation. Han 
började skriva ner möjliga och 
omöjliga frågor till Gud om sin 
situation under en livskris. Frå-
gor som de flesta av oss ställer 
någon gång i livet. 

Plötsligt fick pennan liv
Plötsligt fick pennan eget liv 
och Walsch började få svar på 
sina frågor. Det var som om det 
inte var han själv som skrev. 
Med tiden blev det inte bara en 
bok utan flera böcker som tar 

upp grundläggande sanningar, 
viktiga insikter och behandlar 
angelägna personliga frågor 
och ämnen. Böckerna behand-
lar även globala ämnen. De 
följs upp av universella frågor 
som sysselsätter alla varelser 
i universum liksom själens ut-
maningar och möjligheter. 

Min sanning är som ett späd-
barns jollrande
”Min sanning finns i vindens 
viskning, bäckens porlande, 
åskans dån, regnets smattran-
de. Den är känslan av jorden, 
liljans doft, solens värme, må-
nens dragningskraft. Den är 
också som natthimlen och lika 
enkelt och obestridligt trygg 
som ett spädbarns jollrande. 

Min sanning är lika stark som 
slaget av ett hjärta och lika 
svag som ett andetag”. Allt en-
ligt vad som står i boken ”Sam-
tal med Gud” förmedlat av Ne-
ale Donald Walsch. Utgiven av 
Egmont Richter AB, Malmö.

Walsch bor numera med sin fru 
Nancy i USA. Tillsammans har 
de startat ett rekreationscenter 
som hjälper människor att hitta 
tillbaka till sig själva. Walsch 
sprider det budskap som han 
mottagit och skrivit ner i sina 
böcker.
                                                                                                                     

Manfred Eberhardt

Världens 
bästa Allan 

kommer till 
MjöbäcksGården 

den 

12 oktober 
kl 18,30.

 Entré 180 kr 
inkl. kaffe och 
fralla i pausen. 

Föranmälan 
till Marie 

070-622 81 87 
el Mariann 

070-617 00 04 

senast 5 oktober.
Se annons sid. 28
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Välkommen in och låt dig 
inspireras av våra nya 

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

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

Decor, Maison, Duro, Midbec m.fl.

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

Vi säljer Flügger färg  www.flugger.se

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

bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!

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

Allt är möjligt!

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

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

Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se
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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! 

Mjöbäcksprofilen Roy Svensson
Familj:
Frugan Barbro samt 4 st. 
utflugna barn, 2 barnbarn samt 
ett tredje barnbarn på väg.

Arbetar med:
Bygglovsritningar med tillhör-
andehandlingar på Västkust-
Stugan AB samt deltids-
brandman och styrkeledare på 
Mjöbäcks Räddningskår.

Intressen: Familjen, skytte, 
stugan, Räddningskåren.

Favoritmat och dryck: 
På fredagar tacos med 1–2 glas 
rödvin. I övrigt allätare.

Vad är det bästa med att 
bo i Mjöbäck? 
Känner mig trygg med att leva 
och bo här, där man känner de 
flesta. Närhet till arbetet och för 
barnbarnen närhet till skolan.

Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck? I
nget som jag kan komma på, är 
nöjd med det mesta.

Om du skulle vinna mycket 
pengar, vad är det första 
du skulle göra då? 
Betala av mina lån.

Vad är ditt livs motto? 
Behandla andra såsom du själv 
vill bli behandlad.

Övrigt: 
Uppmanar alla att pröva 
på luftgevärskytte. Vi kör 
igång slutet av september 
i luftgevärsskyttelokalen i 
Mjöbäcksgården. Håll utkik 
efter informationslappar från 
Mjöbäcks Skytteförening i er 
postlåda i början av september.
Vi behöver även ha fler 
sökanden till Räddningskåren, 
där man kan göra samhällsnytta 
och samtidigt tjäna en slant. 

Inom en tioårsperiod kommer 
det att behövas många nya, då 
en del kommer att sluta p.g.a. 
åldersskäl. Kvinnor är också 

välkomna att söka, vi har redan 
två stycken i vår kår.

Genom Jeanette
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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

Skräpplockning i Mjöbäck
Årets traditionsenliga skräpplockning var onsdagen 16 maj. Då deltog alla barn på förskolan och 
skolan. Vi gick gruppvis och samlade skräpet i påsar från stiftelsen ”Håll Sverige rent”. Som 
tack för hjälpen sponsrar Byalaget med glass och en peng till barnens skolresa.
Så här skriver två av eleverna i sina veckoböcker:

”Vi har haft skräpplockarardag 
och vi hittade jättemycket 
plastpåsar på ett och samma 
ställe. Efter maten fick vi glass 
och den var jättegod.” Saga
” Vi plockade skräp i Mjöbäck 
och vi fick 500 kr och vi fick 

glass med strössel.” Liam
 På bilden syns de allra yngsta 
barnen som fick i uppgift att 
städa vid dammarna.

Jeanette
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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

En önskan från 
Röda Korset
Örsås-Revesjö Röda Korskrets har haft 
årsmöte. Då antogs följande appell.
Så här kan förra årets 
verksamhet i Örsås-Revesjö 
Röda Korskrets summeras.

11 000 kronor till katastrofhjälp 
till utsatta och behövande i 
världen.
Sy- och stickcafé en gång 
i veckan för asylsökande i 
Holsljunga.
Stickade tröjor och sydda plagg 
till babypaket, som skickas till 
katastrofområden.
Två tombolor.
Påskblommor till kommunens 
äldreboenden.

Men självklart vill vi kunna 
göra mer och skänka mera 
pengar. Då behöver vi bli flera 
medlemmar.
Idag har kretsen 54 medlemmar 
i Örsås, Revesjö, Holsljunga, 
Överlida och Mjöbäck. Dessa 
fem orter ingår numera i 
kretsen.

Tillsammans kan vi hjälpa 
till att skapa stor skillnad för 
utsatta människor i Sverige och 
i världen. Även vår lilla krets 
kan göra en viktig insats. 
Bara genom att bli medlem 
kan du göra nytta. Hälften 
av medlemsavgiften på 250 
kronor går tillbaka till den 
lokala kretsen och det lokala 
arbetet.

Röda Korset startades för 150 
år sedan och kretsen i Örsås har 
funnits sedan 1932.
I hela världen finns 17 
miljoner frivilliga på plats 
där människor behöver stöd 
och hjälp. I Sverige har Röda 
Korset 120 000 medlemmar. 
Årets mål för organisationen är 
att samla in 55 miljoner kronor 
i hela landet.

Vår krets vill kunna bidra 
med så mycket som möjligt. 
Röda Korset behöver sina 
medlemmar och därför behöver 

vi er hjälp!

Du vill väl bli medlem?
Du kan gå in via hemsidan 
www.redcross.se eller betala 
via bankgiro 900-8095. Kom 
ihåg att skriva ditt namn eller 
personnummer och att du vill 
tillhöra Örsås-Revesjö Röda 
Korskrets. Tack!

Eva Hildebrand, 
ordförande i 

Örsås-Revesjö 
Röda Korskrets
0703 60 82 91

PRO Högvads 
gympagrupp 

Antikrundan med deltagare 
från Mårdaklev, Älvsered, 
Mjöbäck, Överlida och 
Holsjunga har nu gympat 
färdigt för säsongen. 

Vi har haft fantastiskt trevligt 
tillsammans med skänkta priser 
till bingon efter gympan av 
framför allt Helene i Överlida 
och Monicanders, vår ständige 
sponsor har ställt upp frikostigt 
med kaffebröd. 

Vi gör nu sommaruppehåll 
till den första måndagen i 
september då vi åter som 
vanligt träffas kl 14 i Mjöbäcks 
bygdegård. Glad sommar till 
Er alla önskar undertecknade.
 

Ann-Marie Öhnn 
i Mjöbäck 

och Carl-Robert 
Dolonius i Överlida
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Överlida Profilen; Göran Larsson
Familj: Min fru Gerd samt 
mina tre söner med familjer 
(6 barnbarn). Alla boende i 
Överlida.

Har arbetat med: Bland 
annat: 40 år på Vattenfalls olika 
bolag, på olika befattningar.

Livet som pensionär är: 
Härligt bara man är någotsånär 
frisk.

Mattcurling: Spelar vi en 
hel del under vinterhalvåret, 
tillsammans med 25-30 andra 
pensionärer, med varierande 
resultat.

Övriga intressen: Den egna 
skogen, trädgård, resor samt 
fotboll.

Favoritmat och dryck: 
Gärna en porterstek med 
potatis och till detta ett glas rött 
vin.

Det bästa med att bo i 
Överlida: 
Naturen o sjön. Nära till nära 
och kära och alla vänner samt 
trevliga grannar.

Vad står på din önskelista? 
Det blir nog en resa till varmare 
länder.

Motto: Lev i nuet.

Favoritcitat: Man ska ha 
roligt medan man lever, sen vet 
man aldrig hur det blir.



22

Överlida IK 100 år!
Under våren så har vi på olika sätt uppmärksammat att ÖIK firar 100 år.

Först kom Emmalena och Hans 
Flyman i mars till Långehall 
och bjöd oss på en eftermiddag 
dels med vackra bilder från de-
ras bok ”Kärleken till en ö” och 
även med bilder från vår vack-
ra natur. De berättade mycket 
intressant om hur det är att leva 
på Gullholmen och vilket ar-
bete det är att fånga dessa små 
ögonblick som naturbilderna 
visade.

Den 4 april var det Urbans tur 
att få visa några av sina bilder 
och berätta om sitt stora intres-
se att samla på fotbollsplaner 
(som tur är bara på bild!).

Den 12 april spelade vi ÖIK:s 
klubbmästerskap i mattcurling.

Och 5-6 maj var det liv och 
rörelse i Överlida. Lördagen 
började med Öppet hus på 
Kullaberg vilket blev mycket 
uppskattat. Fotoutställningen 
på Långehall blev välbesökt. 
Runt fikaborden berättades det 
många minnen tack vare fo-
tona. Byalagets ponnyridning, 
ansiktsmålning och tipsprome-
nad var kul för barnfamiljerna.

Söndagen gav tillfälle att besö-
ka Överlida Hantverksmuseum 
på Halla. Där kan man följa 
Överlidas industriella historia 
och annat som hänt i byn. Bya-
lagets aktiviteter fortsatte med 
besök av Räddningstjänsten. 
De visade och berättade om sitt 
viktiga uppdrag att finnas till 
hjälp när olyckan är framme. 

Inne på Långehall fortsatte 
man att minnas kring fotona.

Ett Varmt Tack till alla som på 
olika vis bidrog till att vi kunde 
fira på detta fina och uppskat-
tade sätt!!!

Det planeras för att fortsätta fi-
randet i höst med två byavand-
ringar i Överlida. Tider och 
platser är inte spikade ännu, 
håll ögonen öppna för det kom-
mer att annonseras.
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Ulla-Britt

Ett pensionärshem 
är en sorts 
kennel för gamla 
människor. 
Familjerna kan 
lämna de gamla där 
om de ska åka på 
semester eller om 
de vill vara ifred. 
Fast de behöver 
inte ha koppel på 
sig. Pojke 6 år

Pojke 5 år
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Hej alla flickor och pojkar
Jag är en nästan fyra år gammal katt som heter Asti. 

I mitt liv har jag varit med om 
en hel del äventyr.
När jag var liten bodde jag 
hos en familj som hade två 
hundar. Så fort de fick se mig 
morrade de argt, rrrrrr. Till sist 
tröttnade jag på allt morrande 
och flydde till skogs. Det var 
en tuff tid. Jag blev jättemager 
för i skogen hittade jag ju 
ingenting att äta.
En dag mötte jag en snäll tant 
från en förening som heter 
Djurens Vänner. Hos henne 
bodde jag några månader tills 
Olle och hans kompis kom och 
hämtade mig. 
Nu bor jag hos Olle i hans lilla 
stuga. Där får jag god mat. Om 

jag är riktigt snäll och duktig 
ger han mig en bit kokt fisk 
som är det bästa jag vet. 
Ibland blir jag sprallig och när 
det börjar mörkna rymmer jag 
- fast bara på skoj. Då ropar 
Olle: ”Asti kom in! Snart är 
det natt.” 
Du skulle vara här när Olle 
larvar sig. Då gömmer han sig 
och försöker lura mig genom 
att jama. Men det hörs ju 
direkt att det inte är en katt på 
riktigt.
Olle heter egentligen Olof 
och jag egentligen Astrid. 
Men Olle tyckte att Astrid var 
onödigt långt så han döpte om 
mig till Asti.

En del folk kallar mig 
bonnkatt. De tycker att en 
bonnkatt inte är lika fin som en 
katt som kommer till exempel 
från England, Japan eller 
Norge. Men jag ska säga dig 
att vara bonnkatt är det finaste 
som finns. För vad ska vi leva 
av om bondgårdar och bönder 
inte fixar så vi har något att 
äta?
Nu önskar jag dig en riktigt fin 
sommar. Vem vet, någon gång 
kanske vi ses.

Mjau från din 
vän Asti 

Inuti ser gamla 
människor ut 
som vanliga 
människor, det 
är bara det att 
skelettet har 
blivit gulare 
och köttet 
lite lösare. 

Pojke 6 år
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Nucirkus i Mjöbäck
Den 5:e Juni hade alla elever i klass F-3 i Högvad en mysig lunch tillsammans på Mjöbäcks 
skolgård.
Plötsligt hände något 
märkligt... En familj på 6 
personer - alla med röda, runda 
näsor, med lite annorlunda 
kläder för säsongen kom 
gåendes på vägen utanför 
skolan, dragande och 
puttandes på en stor, svart, typ; 
husvagn.
Det var en cirkusfamilj som 
var på väg till Paris med sin 
föreställning och de tokarna 
trodde att de var framme.
De trodde att flaggstången 
framför församlingshemmet 
var Eiffeltornet (eller ”Leif-
tornet” som de kallade det) 
och att Mjöbäck var Paris.
-Är det här Paris? frågade de.
-Nej, det är Mjöbäck! svarade 
barnen i olika körer.
-Ååååååh, men kan vi stanna 
här en stund då? undrade de 
förvirrade och utmattade.
-Jaaaa! sa barnen.
Då drog rödnäsorna 
(clownerna) fram sina 
cirkusprylar ur sin svarta 
husvagn, som alla barn fick 
låna och prova lite hur de 
ville. En kista med vackra 
och tokiga kläder, peruker, 
clownnäsor, masker, parasoller 
för lindansare och mycket, 
mycket mer.
Efter ett tag presenterade de 
sin apa som var väldigt blyg. 
Man kunde inte applådera för 
högt eller tjoa när apan kom, 
för då blev han rädd. Som tur 
var fanns det flera barn som 
höll apan i handen, kramade 
och lugnade honom HELA 
TIDEN.
Tillsammans fick barnen skapa 
och delta i en föreställning 
där ALLA som ville fick vara 
med. Några av oss satt mest 
som publik och fick se massa 
roligt.
Barnens fröknar fick 
clownnäsor på sig och 
efteråt sa de att det var helt 
klart den galnaste teater de 
varit med om. De tyckte att 
cirkusfamiljen på ett spontant 
och härligt sätt fångade barnen 
i ett organiserat kaos. Vad 

barnen tyckte hoppas jag att ni 
kan se på bilderna.
(Cirkusfamiljen heter 
BUS och kommer ifrån 
Stockholm där de har sin 
teater: Barnens Underjordiska 
Scen. Föreställningen heter 
NUcirkus.)

Susanne Relan
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Som vi skrev i förra numret 
av MÖT så arbetar vi nu 
med ett projekt med att 
installera belysning runt 
hela Näsetrundan.  Vi har 
fått klartecken från alla 
tre markägare varav en är 
kommunen. Vi har även 
fått klartecken från Miljö 
och Byggnadsnämnden och 
nu inväntar vi besked från 
Länsstyrelsen. 
Vi arbetar med att ta fram 
förslag på hur vi kan göra 
belysningen så ”nära naturen” 
som möjligt. Den kommer 
tex vara helt släckt mellan 
kl 22.00 – 05.00 för att inte 
störa djurlivet. Den kommer 
monteras innervarv för att 
stolparna inte skall störa 
utsikten när man går på stigen. 
Vi tittar även på alternativ på 
parkstolpar som vi vill skall 
smälta in så mycket som det 
går i miljön. Vi funderar även 
på att montera en annan typ 
av lägre stolpe vid badplatsen, 
även detta för att det skall 
smälta in så mycket som 
möjligt. 
Och vi har valt att inte gräva 
ner kabeln i marken för att 
slippa göra åverkan på marken 
så mycket. Så kabeln kommer 

läggas direkt på marken i 
ett skyddande, godkänt och 
UV tåligt rör, som eventuellt 
ska täckas med grus på vissa 
ställen, men annars är tanken 
att naturen skall växa över 
kabeln med tiden.
Vi kommer som vi skrivit 
tidigare vara i behov av 
sponsorer för att kunna 
ro projektet i hamn. Vi 
kommer komma ut med 
olika sponsorspaket när allt 
är godkänt och klart. Så håll 
utkik i era brevlådor.

Om vi blickar framåt så har 
vi nu en sommar och för alla 
barn ett sommarlov att se fram 
emot. Byalaget brukar ta lite 
paus i våra möten då men 
arbetet fortgår. 
Glöm inte att campingen har 
ett trevligt midsommarfirande 
på midsommarafton och den 
25 augusti har vi Cykelfesten 
att se fram emot.

Hälsningar från Överlida 
Byalag genom Karin Eriksson

KONTAKTINFO

Överlida Byalag – styrelsen@
overlida.nu
Hemsida www.overlida.se
Facebook – www.facebook.se/
overlida 
Bankgiro 5267-5899
Swish 123 091 98 29

Forts. från sid 10
Överlida byalag....

Mamma...
Mamma, jag har inget att göra’, 
minns jag att jag brukade säga 
emellanåt som barn.
’Du får väl ta katten i svansen 
och köra’, brukade jag få till 
svar.
 Vill minnas att det var flera 
mammor i kvarteret som körde 
med den repliken. Vet inte om 
de tyckte att de var roliga när 
de svarade så. Jag skrattade 
iallafall inte.

Det bodde rätt många barn i 
min ålder där jag växte upp. Vi 
var nästan alltid ute och gjorde 
en massa roliga saker. Det 
behövdes sällan några medel, 
möjligen en boll någon gång. 
’Kom hem när gatulamporna 

tänds’ brukade mamma 
säga om vintrarna innan jag 
kunde klockan. Om somrarna 
sprang vi nästan alltid barfota. 
Däremellan plockade vi 
tussilago när våren kom och 
hoppade i lövhögar om hösten.

För det mesta fanns det andra 
barn att leka med och OM det 
var en så’n där tråkig dag då 
ALLA andra var bortresta 
eller med sina föräldrar och 
handlade, så kunde jag ligga 
i min säng eller soffan med 
fötterna mot väggen och titta på 
mönstren i medaljongtapeten.
 Jag brukade se ansikten i 
mönstren och hitta på röster 
till dem. Jag kunde ligga och 

fantisera att en cirkus kom till 
bygden som hade ett lejon som 
åt upp alla jag tyckte var elaka.
 En gång hade jag så tråkigt att 
jag tjatade på pappa tills han 
bakade kanelbullar med mig. 
Då fick jag tjata länge. Stora 
som fotbollar blev bullarna.

Jag fick städat mycket också 
de gånger jag hade tråkigt; 
t.ex. mina skrivbordslådor 
med alla tusen bra&hagrejer.
Jag gjorde små sagoböcker 
som handlade om allt möjligt 
och jag funderade över 
situationer som uppstått under 
mitt (så långt framskridna) liv. 
Jag drömde om framtiden...
 Tills vår grå telefon med 
lockig sladd som stod fast på 
en bänk i köket ringde. En 
kompis var i andra änden och 
så var allt som vanligt igen.

Idag kan jag längta efter att 
få riktigt långtråkigt. Att bara 
strosa runt och sucka: ”Ja, 
VAD ska jag göra?”

Att bara lägga sig i sängen 
eller soffan och glo, leta 
ansikten i mönster som pratar 
och säger all möjlig trams, att 
ha så tråkigt att jag t.o.m drivs 
till att baka.
  Flera lådor skulle äntligen 
kunna rensas, organiseras och 
FÖR ATT INTE TALA OM 
GARDEROBERNA!!
  Tänk om man skulle skriva lite 
sagor? Kanske om den vidriga 
häxan jag bodde granne med 
som barn. Om hennes vidriga 
man som var polis men som 
mest var intresserad av att 
skälla på barn och hånflina när 
de grät.

Att bara sitta och filosofera 
över livet, över människor 
man mött och situationer som 
uppstått, vad man kunde gjort 
annorlunda, vad man kanske 
BORDE gjort annorlunda.
Över det man gjort som man 
inte kunnat göra bättre, över 
det som blev fantastiskt.
Ända tills mobilen ringer, eller 
tvättmaskinen tjuter, maten 
behöver lagas eller gräset 
klippas...

Jag tror att man blir väldigt 

kreativ av att ha tråkigt ibland. 
Jag tror att det föds fram 
någonting av tristess, något 
produktivt, något man mår bra 
av.

Det vårstädades på Hagalund 
i Mjöbäck för några veckor 
sedan. Man blir rätt bortskämd 
och blind när man bor så fint 
som vi gör här. Men när vi 
satt där och pratade så tänkte 
jag att det finns SÅ mycket 
förutsättningar för trevligheter 
där: Utomhusscen, grillplats, 
kök, toa, dansgolv och så har 
jag en ny vän som har någon 
magisk lampa som håller borta 
knott och mygg - bara det 
liksom!!

Är det någon liten varelse 
som har riktigt tråkigt och kan 
komma på vad vi kan anordna 
där? Snälla, kom med förslag 
till Byalaget!

I övrigt önskar jag alla en 
riktigt långtråkig sommar

Susanne



27

Nu är det härligt att leva
Barfota går vi i gräset, 
lyssnar till fåglarnas sång.
Löven som spelar i träden 
gladde nog Adam en gång.
Nu är det härligt att leva! 
Nu är det tid för musik.
Nu vill vi sjunga och spela 
sommarens solmelodi!

Bäcken som porlar i skogen, 
regnet som slår mot vårt tak;
Det är musik som kan få en 
sorgsen människa glad.
Nu är det härligt att leva….

Gud gav oss livet som gåva, 
skapade växter och djur.
Herren vår Gud vill 
vi lova för sommarens 
dofter och ljud.
Nu är det härligt att leva…. 
(Svensk psalm 753)

Så här beskriver Fride 
Gustafsson i en ganska ny 
psalm, vad många av oss 
känner den här tiden av året. 
I Mjöbäck-Holsljunga försam-

ling finns många tillfällen i 
sommar att besöka våra kyrkor 
för att delta i gudstjänster 
och mötas i vägkyrkan i 
Mjöbäck. När ni läser detta 
hoppas jag att ni fått vår nya 
pastoratshälsning i form av en 
mapp med information från 
hela Kinds pastorat. Där kan 
ni se vad som händer i juni 
månad. För att få tider för juli 
och augusti får ni komma till 
kyrkorna för att se vad som 
händer.

Jag vill framför allt att ni 
uppmärksammar den tradition-
ella sommarnattsgudstjänsten 
i Mjöbäcks kyrka 21 juni kl 
22 med kyrkokörerna från 
Kindaholm och Mjöbäck-
Holsljunga. Det finns fler 
musikgudstjänster som 
ni hittar information om 
i församlingsbladet och 
annonser i STT.

I sommar kommer det att vara 

vägkyrka i Mjöbäck 2 juli-15 
juli. Vi kommer att ha öppet 
kl 15-18 för fika (hembakt), 
samtal och visning. Kl 18 
avslutar vi med en andakt som 
de flesta dagarna innehåller 
musik. 15 juli kommer det 
vara en musikgudstjänst med 
Johan Liljegren Hansson 
som avslutning på hela 
vägkyrkoperioden.

På vaktmästarsidan sker det 
förändringar. Vi säger tack 
till Inger Johansson och Evy 
Andreasson som slutar och 
välkommen till Lars-Håkan 
Hansson som börjar och till 
Marie Terol säger vi fortsätt 
kämpa på.
 

En somrig 
hälsning från 

Mjöbäck-Holsljunga 
församling 

genom Annika 
Lindman, diakon

Föräldraföreningen 
informerar
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 mellan föräldrar, skola, rektor och kommunen.

Byalagspeng
I våras sökte vi byalagspeng 
hos kommunen och fick båda 
ansökningarna beviljade!
I Överlida har det kommit 
några fikabord som står vid 
fotbollsplanen/skolan, även 
två pingisbord till idrottshallen 
skall komma framöver.
I Mjöbäck har vi fått två nya 
fotbollsnät till målen för 
att ersätta de trasiga samt 
bänkar och fikabord som står 
vid fotbollsplanen bakom 
församlingshemmet.

Påsklovskul
Den 4/4 upprepade vi vårt 
populära lovevenemang i 
gympahallen i Överlida! 

Vi bjöd barnen och deras 
föräldrar eller anhöriga på fika 
samt pyssel och målarbilder på 
övervåningen. I själva hallen 
byggde vi upp en hinderbana 
där barnen kunde springa loss 
och även leka olika bollekar i 
en del av hallen! Kul med alla 
som kom!

Fixarlista för Mjöbäck
Den årliga återkommande 
fixardagen i Mjöbäck har i år 
blivit en fixarlista, med olika 
projekt som personalen och 
barnen har önskat som just 
nu är under pågående arbete. 
Bland annat har de önskat sig 
vattenlek med rännor och en 
lekkiosk att ha på utegården 

och vi hjälper till med att skaffa 
material och tillsammans med 
frivilliga föräldrar och bybor 
snickrar, skruvar, bygger och 
målar vi. Vi önskar att detta 
ger mycket glädje till barnen.

Fixardag på Överlida 
skola
Vi har tidigare frågat alla 
eleverna om önskemål från 
föräldraförening och då var 
det många som önskade sig 
nya bollar till rasten. Så nu 
har föräldraföreningen köpt in 
flera nya bollar, racketar och 
hopprep till dem. Även fritids i 
Överlida har fått nya leksaker. 

Forts. nästa sida
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Det är genom bidrag från 
föräldrarna och lokala företag 
som vi har råd att kunna ge lite 
extra till våra verksamheter.
I skrivande stund planerar vi 
ihop med personalen i skolan 
att ha en fixardag och bl.a. 
måla bollplank och göra fint 
på skolgården. Susann på 
Susann´s blommor har skänkt 
växter som vi ska plantera. 
Tack Susann!

Skolavslutning 
och tårtkalas
Den 15 juni är det 
traditionsenligt tårtkalas på 
skolgården i Mjöbäck. I år 
är alla fyra verksamheterna 
inbjudna.
Vi hoppas på fint väder och 
många fikasugna barn och 
vuxna.

Barnloppis
Vi senarelägger denna 
planering till hösten, eftersom 
det är mycket annat som 
händer nu i våra byar inför 

Forts. från sid 27
föräldraföreningen...

sommaren. Vi återkommer 
med information!

Har ni frågor, synpunkter, vill 
komma i kontakt med oss eller 
stötta föräldraföreningens 
arbete på något sätt når ni oss 
på facebooksidan: Överlida-
Mjöbäcks föräldraförening 
eller mail: foraldraforening@
outlook.com
Varmt välkomna!

Vi önskar er 
alla en underbar 

solig sommar!
Glada hälsningar 

från oss i 
Föräldraföreningen!

Håret blir 
grått för att 
hjärncellerna 
skrumpnar ihop. 

Pojke 6 år

Följ oss gärna :
Instagram: cafe_tostatorpet
Facebook:  Cafe tostatorpet

Café Tostatorpet
Lindsbo 2
512 65 Mjöbäck
0706-757070

Är du sugen på en fika i lugn & mysig lantmiljö,
då ska du besöka oss! 
Vi är mor & dooer som har öppnat café i vår fd 
ladugård. Vi använder mycket ekologiska och
närproducerade ingredienser i vårt hembakde
 sortiment. Det finns även flera olika glutennia 
alalternativ. Hjärtligt Välkomna

         Lisa & Carina

epost: cafe_tostatorpet@hotmail.com 

En liten somrig 
berättelse
 
I lördags cyklade jag iväg för 
att hälsa på en vän.
Just då, medan vi fikade i solen 
hörde vi att något skedde lite 
längre bort i det höga gräset 
under ett stort träd.
Det visade sig att katten tagit 
en ekorre och vi rusade fram.
Katten hade börjat leka med 
ekorren så min vän tog ett 
grepp om ekorren och lyfte 
upp den. Vi såg att den var 
mycket medtagen.
Vi befarade att vi kanske 
skulle behöva hjälpa den till 

himlen, fast sådant är jättetrist, 
men vi bestämde oss för att 
avvakta ett tag.
Han placerade därför ekorren 
på en låg gren för att se om den 
kunde röra sig. Och efter en 
liten stund så började ekorren 
röra sig ganska energiskt och 
klättrade en bit upp i trädet. 
Men allra först hängde den 
lite upp och ner, tittade upp, 
liksom för att tacka min vän. 

Elske

Det är få kulturpersonligheter som har 
varit  lika folkkära och älskade som 
Allan Edwall. I konserten 
framförs Edwalls sånger 
som han på senare år har 
kommit att bli mer och mer 
uppmärksammad för vid
sidan av sin skådespelargärning. Mustiga 
skrönor och satiriska samtidsbetraktelser, 
färgade av svart humor, visa och folkmusik. 
Humor, publikkontakt och spontanitet är 
viktiga ingredienser i Lucas och KG:s genom 
åren mycket uppskattade konserter. 2018 
turnerar de för tredje (och sista) året i rad med 
succé-föreställningen Världens 
Bästa Allan! som framförts över 
hundratjugo gånger landet runt!

Kontakt: Lucas Stark Kulturproduktion, Telefon: +46 70 747 30 56, E-post: lucas@lucasstark.se
För mer info om Lucas och KG, besök: www.lucasstark.se eller www.kgmalm.se

»Artisteri av hög klass«  »Publikkontakten blev suverän« Dalademokraten

»En rysning av välbehag gick genom publiken« Södermanlands Nyheter

»Roliga historier och visor lyckades hålla publiken på helspänn« Nya Lidköpingstidningen

KG  M A L M  
Är estradören, vissångaren och skådespelaren som gärna pre-
senterar de visor han sjunger genom att berätta smått galna 

historier ur livet, som han dessutom i svaga stunder påstår är 
självupplevda. Han har sedan 2003 gett ut fyra album varav det 

senaste var det rosade dubbelalbumet Murardrömmar med enbart 
monologer och ”mellansnack” från hans konserter och föreställningar. KG har bl.a. 
fått Taubestipendiet av Astri och Evert Taubes Vänner, Byggnads Kulturstipendium 
och Göteborgs stads kulturstipendium. 

LU CA S  STA R K
Är en av landets flitigast turnerande vissångare som uppträder 
både ensam och i många olika konstellationer. Han har sedan 

2007 gett ut fyra album och medverkat i flera samlingar och an-
tologier. ”Suveräna Joe Hill-tolkningar” skrev tidningen Lira, som 

liksom många andra tidningar gav hans senaste album Strejk i para-
diset högsta betyg. Lucas har bl.a. fått Ulf-Peder Olrog-stipendiet, Evert Taube-sti-
pendium av Astri och Evert Taubes Vänner, Konstnärsnämndens stipendium och 
blev 2009 invald på livstid som ledamot av Svenska Visakademien. 

”KG Malm är den bäste uttolkaren av Allan Edwalls visor vi hört.”  Katrineholmskuriren

”KG Malm glänser i egna monologer”  ”Det är kongenialt”  Göteborgsposten

”Han levde upp till sitt efternamn i sina tolkningar.”  Ludvika tidning

”Knockade publiken”  Eskilstuna-Kuriren

»Att välja favoriter ur detta skafferi, till brädden fyllt av delikatesser, är nästan omöjligt« Eskilstuna-Kuriren

VÄRLDENS BÄSTA ALLAN !
kg malm och lucas stark sjunger allan edwall
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Smart, tryggt och smidigt!

HUSMODELL First Choice 1.0
HUSTYP  1-plan
ANTAL RUM 6 rok
BOAREA 137,7 m²
BYGGAREA 154,2 m²
TAKVINKEL 23°

Det kloka steget in i eget hus
Det är mycket att tänka på när man bygger nytt hus. Hundratals val skall 
göras, ritningar skall tas fram och justeras. För er som vill ha en komplett, 
färdig och genomarbetad lösning redan från start har Mjöbäcksvillan tagit 
fram First Choice. De flesta beslut har vi tagit åt dig. Du får i gengäld ett 
välplanerat kvalitetshus med all vår byggerfarenhet inbyggd i varje kvadrat-
meter av huset.

Finns även som 1,5-plan och 2-planshus

Nyckelfärdigt 
2 099 000 kr

Nyckelfärdigt 
2 199 000 kr

Nyckelfärdigt 
2 199 000 kr

www.mjobacks.se

First Choice 1.5 First Choice 2.0
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Mat- och kulturvandring
Vandringen gick av stapeln den 12 maj med start från fotbollsplanen i Älvsered.
Vandringen gick via Strömma och över till Älvshult. Det var runt 25 som valt att delta
under denna mat- och kulturvandring. 
Jag hade trott att vi skulle 
vara yngst och det var en glad 
överraskning när jag såg att 
det var fler unga och barn som 
var med.

Vandringen var en guidad 
tur ledd av de två kunniga 
guiderna Evy Andreasson och
Mariann Andersson Norrman. 
Det allra första stoppet hölls 
vid den gamla ridleden som 
gått mellan den svenska 
och danska gränsen. Vi som 
gick vandringen fick även 
möjligheten att se tjärträd och i 
samband med detta blev vi mer 
insatta i hur man utvann tjära 
under 1600-1800-talet samt att 
Sverige var världsledande på 
att exportera tjära under dessa 
århundraden. Utöver detta 
gjordes det många fler stopp 
där guiderna gav oss fakta om 
naturen och även historiska 
anekdoter.

Under vandringens gång 
gjorde vi sammanlagt tre stopp 
där det bjöds på mat. Under 
det första stoppet bjöds det på 
förrätt i form av en himmelsk 
nässelsoppa. Vid det andra 
stoppet bjöds det på huvudrätt 
i form av rökt rådjurslår och 
potatissallad. Sist bjöds det 
på efterrätt med en hembakad 
rabarber- och äppelpaj med 
vaniljsås och kaffe.

Jag tycker att det var en 
väldigt trevlig och intressant 
vandring, där man fick med sig
nya kunskaper. Det var även 
mysigt att få se den fina 
omgivningen och också hinna
njuta av denna under de olika 
stoppen.

Vi som var med på vandringen 
vill tacka Evy och Mariann för 
en väl genomförd
vandring med intressant 
information och även för den 
goda maten.

Carolina Sandblom
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Cykelfesten 2018 
Lördagen den 25:e augusti 

 
Vi kör på med årets härligaste fest.  
Välkommen med din anmälan! 
 
 
Hur det går till? Jo… Två personer anmäler sitt deltagande. Det behöver 
inte vara ett sambopar utan även vänner kan anmäla sig. Det går också att vara 
tre personer. Någon vecka innan själva festen får varje par reda på om de ska 
servera förrätt, varmrätt eller efterrätt. Antal gäster är mellan fyra och sex 
personer. På festdagen är det samling på Långehall, kl. 16.30. Där utdelas 
kuvert som innehåller information om vart varje par ska cykla och när. Senare 
på kvällen är det åter samling på Långehall för en gemensam fest.  
 
Anmäl er senast 15:e augusti via följande två steg: 
 
1. på telefon eller sms till  

Vivvi 0705–142852 eller Roxana 0703-201520 
 
plus…: 

2. 125 kr/person via Swish till 0703-201520 eller till kontonummer 
8222-2 14020814-1 (obs nytt kontonummer) 

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



Från då till nu del 2
I vår serie för att uppmärksamma att vår tidning fyller 20 år har vi nu kommit till del 2. Efter 
att Överlida Tillsammans hade givits ut i åtta år var det nu dags att slå oss ihop med Mjöbäck 
och bilda en byalagstidning tillsammans.  Så 2007, årgång nio, utökades vår redaktion och 
tidningen kom ut i båda våra byar. Vi samarbetar inom många områden så det kändes naturligt 
att vi skulle hjälpas åt här också.

Förutom jag själv var Elske, 
Marie och Jeanette med redan 
då och tänk att vi fortfarande 
håller i. Kanske är det mycket 
för att vi har ganska trevligt 
och kul på våra träffar och 
planeringar med tidningen 
som gör att vi fortfarande 
känner för att bidra med vår 
del.  Med i den nya redaktionen 
var också Karen Böhnke, 
Cecilia Colliander, Ingrid 
Jones, Emma Lindström och 
Manfred Eberhardt. Jag kan 
också se att Jan Cocked var 
med som grafisk formgivare 
då också.
Jag bläddrar i nummer två 
2007 och minns saker som 
jag glömt av, saker som 
påminner och saker som 
inte förändrat sig alls. Elske 
skriver om att sommaren är 
en hektisk tid för många och 
att vi också behöver tid för 
återhämtning, om konsten att 
hitta balansen och må bra. 
Överlidagruppen har tio-
årsjubileum och firar med en 
konstutställning på Långehall. 
Manfred skriver Förbanna 
inte mörkret – tänd ett ljus 
istället. Levande ljus skapar 
harmoni och trygghetskänsla. 
Ljus sprider värme, lugn och 
trivsel. Man blir gladare helt 
enkelt - Thomas och Helena 
Jangeklint har precis tagit över 
Överlidaljus.
Linda Aronsson har skrivit ett 
stort reportage om Elisabeth 
– dagmamma sedan 19 år. 
Några tokar har fyllt 40 och 
haft 200-årsfest på Långehall. 
I Mjöbäck har förskolan haft 
invigningfest i nyrenoverade 
lokaler. Byalaget i Mjöbäck 
har startat upp en fritidsgård 
i Bygdegården och gjort 
succé med upp till 45 positiva 
tonåringar från byarna. Som 
vanligt kämpar byalagen med 
en cykelbana mellan Överlida 

och Mjöbäck som, tror jag, 
nästa år ska bli verklighet. Det 
tog några år.
Ja, det var bara ett litet axplock 
från den tiden. Fortsättning 
följer i nästa nummer. Ni som 
känner att ni har något att bidra 
med i denna jubileumsserie, 
får gärna höra av er till mig. 

Tack, Thomas Westberg, för 
att du har samlat alla tidningar 
under åren och att vi har fått 
ta över dessa. Ha en skön 
sommar.

Eva Berndtsson
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Vi har även bastu på campingen! 

100 platser för husvagn • 11 enklare stugor
24 stugor med självhushåll, dusch/toalett

Båtar för uthyrning • Äventyrsgolf
Servicebutik med cafeteria

ÄVENTYRSGOLFBANA!Besök vår fina

0325-324 39  •  www.overlidacamping.se

Mjöbäcks Blommor
Amplar från 125kr. Två för 200kr

Fortfarande stor sortering av sommarblommor. 
Jag startar upp miniloppis och vintage inne i blombutiken. 

Öppettider: Måndag -fredag 10-18 Lördag 10-15 Söndag 10-15 tsv

Tel 0739-18 21 45
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Kommer	alla	skolor	med	idag	
befintlig	verksamhet	att	finnas	
kvar?	

JA	 Inget	svar	 NEJ	 JA	

Tänker	ert	parti	aktivt	jobba	
för	att	Svenbo	ska	bygga	olika	
typer	av	lägenheter	och	hus	i	
Högvad?	

JA	 Inget	svar	 NEJ	 JA	

För	att	möjliggöra	byggnation	
av	villor	i	våra	trakter	måste	
tomterna	vara	attraktiva,	
sjönära.	Är	ert	parti	villiga	att	
verka	för	att	sådana	tomter	
ska	bli	tillgängliga?		

JA	 Inget	svar	 NEJ	 Oklart	svar	

Hur	kommer	ert	parti	leva	upp	
till	socialtjänstlagen	13§	
(kommunen	är	skyldig	att	
anordna	en	meningsfull	
tillvaro	för	äldre	i	gemenskap	
med	andra.)	Ge	max	tre	
förslag.		

1.	Samarbete	med	
föreningsliv	

2.	Kontakt	med	
anhöriga	

3.	Kommunen	ska	
vara	en	bra	
arbetsgivare	

Inget	svar	 Inga	förslag	 1.	
Terapiverksamhet	
2.	Integreras	med	

ex.	dagis.	
3.	

Äldrepromenader	

Kommer	Toftalyckan	finnas	
kvar	och	att	det	där	ska	finnas	
både	trygghetsboende	och	
vård-	och	omsorgsboende?	

Ja,	men	kan	idag	
inte	svara	på	i	
vilken	form.	

Inget	svar	 Inget	svar	 Ja,	men	vi	vet	för	
lite	om	i	vilken	
form	som	kan	
genomföras.	

Vill	ert	parti	verka	för	att	
decentralisera	kommunala	
kontor?	Ett	exempel	är	att	låta	
Miljö	och	bygg	ha	sitt	kontor	i	
Mjöbäck	där	byggföretagen	
finns.		

NEJ	 Inget	svar	 NEJ	 JA	

Vilka	är	de	viktigaste	frågorna	
för	ert	parti	under	kommande	
mandatperiod?	Ge	max	tre	
förslag.		

1.	Förbättra	
företagsklimat	

2.	
Trygghetsboende	

3.	Starkare	
ekonomi	

Inget	svar	 1.	Vård	
2.	Skola	

3.	Omsorg	

1.	Klimat	&	Miljö	
2.	

Landsbygdsfrågor	
3.	Omsorg	av	

kommunens	alla	
invånare	

Framtidsgruppen	
Snart	är	det	val!	Vilket	parti	ska	vi	rösta	på?	Vad	kommer	de	olika	partierna	att	arbeta	för?	
Frågorna	har	skickats	till	alla	som	sitter	i	kommunfullmäktige	i	Svenljunga	kommun.	Svaren	

publiceras	i	Spegeln	(Holsljunga)	och	MÖT	(Mjöbäck,	Överlida).	Om	partiet	inte	svarat	på	frågorna	
kommer	detta	att	stå.	Svar	som	kan	tolkas	på	flera	sätt	kommer	att	skrivas	ut	med	”oklart	svar”.	

	

Frågor till våra politiker
Inför valet i höst har framtidsgruppen i Holsljunga ställt ett antal frågor till våra politiker 
som sitter i fullmäktige. Vi har fått ta del av dessa frågor och svar. Intressant att se hur 
partierna tänker om frågor som berör oss i södra delen av kommunen. Värt att notera är att 
Socialdemokraterna inte inkommit med några svar alls. 
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Kommer	alla	skolor	med	
idag	befintlig	verksamhet	att	
finnas	kvar?	

NEJ	 JA	 JA	 JA	

Tänker	ert	parti	aktivt	jobba	
för	att	Svenbo	ska	bygga	
olika	typer	av	lägenheter	och	
hus	i	Högvad?	

NEJ	 JA	 NEJ	 JA	

För	att	möjliggöra	
byggnation	av	villor	i	våra	
trakter	måste	tomterna	vara	
attraktiva,	sjönära.	Är	ert	
parti	villiga	att	verka	för	att	
sådana	tomter	ska	bli	
tillgängliga?		

Oklart	svar	 JA	 JA	 JA	

Hur	kommer	ert	parti	leva	
upp	till	socialtjänstlagen	13§	
(kommunen	är	skyldig	att	
anordna	en	meningsfull	
tillvaro	för	äldre	i	gemenskap	
med	andra.)	Ge	max	tre	
förslag.		

Inget	svar	 1.	Ökad	
utevistelse	
2.	Positiva	
aktiviteter	

3.	Digital	teknik	

Inget	förslag	 Göra	äldrevården	
till	något	man	
längtar	till	

	

Kommer	Toftalyckan	finnas	
kvar	och	att	det	där	ska	
finnas	både	
trygghetsboende	och	vård-	
och	omsorgsboende?	

Ja,	med	
trygghetsboende	

Ja,	med	bara	
trygghetsboende	

Ja,	med	både	
trygghetsboende	
och	vård-	och	

omsorgsboende	

Ja,	med	både	
trygghetsboende	
och	vård-	och	

omsorgsboende	

Vill	ert	parti	verka	för	att	
decentralisera	kommunala	
kontor?	Ett	exempel	är	att	
låta	Miljö	och	bygg	ha	sitt	
kontor	i	Mjöbäck	där	
byggföretagen	finns.		

NEJ	 JA	 NEJ	 JA	

Vilka	är	de	viktigaste	
frågorna	för	ert	parti	under	
kommande	mandatperiod?	
Ge	max	tre	förslag.		

Inget	svar	 1.	Problematik	i	
skolan	

2.	Äldreomsorg	
och	vård	
3.	God	

ekonomisk	
hushållning	

1.	Skolan	
2.	Omsorg	
3.	Trygghet	

1.	Äldrevård	
2.	Skola	

3.	Bostäder	

Framtidsgruppen	
På	fråga	1-3	och	6	har	frågorna	endast	två	svarsalternativ,	Ja	eller	Nej.	Fråga	5	är	också	en	ja	eller	
nej	fråga,	men	där	har	det	funnits	olika	ja	att	välja	mellan.		”Ja,	med	både	trygghetsboende	och	
vård-	och	omsorgsboende”,	”Ja,	men	bara	med	trygghetsboende”,	”Ja,	men	vi	kan	idag	inte	säga	i	

vilken	form”,	”Nej”.	
Svar	som	kan	tolkas	på	flera	sätt	kommer	att	skrivas	ut	med	”oklart	svar”.	
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Monicanders
Mjöbäck   . Tel. 0325-34004

Ordinarie Öppettider:
Månd-Fred         09-19
Lörd 09-15
Sönd o röda dagar 10-15
(Midsommardagen stängd)

Välkommen till Monicanders önskar Elin, Jenny, Liselotte, Pernilla, Taina och Göran 

Ombud för
SVENSKA SPEL

ATG
Postnord

Schenker Privpak
Apoteket

Ny modern anläggning för

Bensin/Diesel från Paroy
i anslutning till affären (beräkn.klar i juni)

Lite personalnytt:
.
Maria Larsson hittat nåt annat 
att göra så vi har fixat en 
Jenny istället.
Hon bor i Mjöbäck och har 
bl.a. varit på ICA i Gällstad och 
nu senast i skolan i Överlida.

Vi hälsar vår nya medarbetare välkommen 
och hoppas att ni också ska trivas med henne  
samtidigt som vi önskar Maria all lycka i 
framtiden.

Foto:  Carolina Sandblom


