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Karin Eriksson och Lina Efraimsson är aktiva i Överlida byalag. Till våren ska de bygga en ikaplats
som de kallar pusshållplatsen vid kärleksstigen.

Fågelkvitter, porlande vatten och grönskande skog ska bidra till romantik.
Vid kärleksstigen i Överlida planeras nämligen en pusshållplats. ”Speciellt
på våren är platsen väldigt romantisk” säger Lina Efraimsson, Överlida
byalag.
Snön krasar under fötterna och ur munnen kommer rök. Det dröjer ett par
månader tills Överlida byalag kan börja bygga en ﬁkaplats vid
kärleksstigen. Karin Eriksson och Lina Efraimsson är mest engagerade i
arbetet med den så kallade pusshållplatsen.
– Jag tänker att det blir lite mer barn födda i Överlida när vi får in
romantiken, säger Lina Efraimsson och småskrattar.
Fikaplatsens namn kommer från att det passar så väl med namnet på
gångstråket kärleksstigen. Byalaget ska lägga ut grus i en gång mellan
träden ned till vattendraget. För Karin och Lina är det viktigt att stigen är
tillräckligt bred för barnvagn och rullstol.
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Vid vattendraget ska det bli en öppen grusplätt med bänkar att sitta på och
rhododendron runt om.
– Det ska bli lite som en oas. I mitt huvud ser det jätteﬁnt ut, säger Lina
Efraimsson.
Eftersom det ﬁnns ett rikt fågelliv vid platsen planerar de även att sätta upp
fågelholkar. Ett insektshotell kan också bli möjligt.
– Styrkan i Överlida är naturen och vi får ta vara på den, säger Karin
Eriksson.
Lina Efraimsson instämmer.
– Naturen är den största tillgången vi har, säger hon.
Det är Svenljunga kommun som äger marken och de har varit vid platsen
för att se över miljön. Byalaget har fått lov att röja sly och upprätta
ﬁkaplatsen, så länge man inte stör vattenlivet eller tar ned träd. De har även
beviljats en byalagspeng för blommor, jord och gödsel.
Arbetet med att uppföra pusshållplatsen är helt ideellt. Karin och Lina
leder projektet och får hjälp av familj och personer i byalaget. Benny
Johansson har tidigare snickrat två bänkar till kärleksstigen och ska
tillverka ﬂer till ﬁkaplatsen.
– Man måste känna att det ﬁnns ett engagemang. Annars händer det inte så
mycket i en sådan här liten by, säger Karin Eriksson.

MOA CARLSSON
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