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Mjöbäcks hembygdsförening
Under alla fem onsdagar i juli har vi haft vårt Sommarcafé i hembygdsgården
Tokabo. Där har det bjudits på musikunderhållning och olika utställningar. Ett
stort tack till de musiker, Jan-Olof Kärrander, Jan-Olof Bengtsson, Per-Ivar och
Deesel, som ställer upp och förgyller våra kvällar. Kinds Motorveteraner har också
medverkat med sina gamla fordon, vilket vi arrangörer tycker har gett en extra
känsla av svunna tider. Vi har haft många besökare som vanligt, ett genomsnitt
på nästan 100 pers per kväll, men det finns plats för fler. Så ni som inte varit där,
ta chansen och kom nästa sommar. Vi lovar att ni får en trevlig kväll.

Överlida Loppis
- Sid.3
Cykelfesten
- Sid. 11

Fotbollsturnering
- Sid 8

Broderier - Kristina Johansson, inleder sommarens
utställningar med att visa ännu en del av sina
fantastiska broderier, i år med temat ”Sommar”.
Hon har även broderat och skänkt 14 st vinster, som
vi gjort ett lotteri av. Dragning sker 31 augusti och
intäkterna går till hembygdsföreningen. Ett stort
tack!!
Hattar - Två av onsdagarna visade Birgitta
Götesson, Kärrsgärde
Svenljunga, utställningen ”Hattar m.m”. Med
sig har hon sin väninna,
konstnären
Inga-Lill
Lodeby,. Birgitta har
under många år samlat
på sig hattar och andra
ting och i Kärrsgärde,
finns fortfarande den
gamla lanthandeln kvar.
Den visar hon gärna
om man hör av sig till
henne.

Bakning - Varje år brukar hembygdsföreningen
göra en egen utställning. I år handlade den om
”Bakning- förr och nu”. Det var många som tyckte
att det var intressant och gott, då vi även hade en
del smakprov.

Kvartalets profil:
Mjöbäck - Sid. 12
Överlida - Sid 6

Bakning - Storbaket är i full gång, bakbordet är
framme och degen står på jäsning. Öllimpan och
surdegsbrödet är redan klart. Idag har de gamla
metoderna, att baka med surdeg och i stenugn kommit starkt tillbaka. Skållat surdegsbröd tar ca 5 dagar att baka, om man sätter surdegen samtidigt.

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

Tankar om grusplanen

Du kan köra där förbi nästan när som helst. Den gapar sorgligt tom. Gräset
hotar liksom att ta över. Så när jag nu en sen eftermiddag på väg hem ser
den fullkomligt sprudlande av liv och glada tillrop kan jag inte hjälpa att le.
Det är grusplanen vid Överlida skola jag skriver om.
Den används faktiskt nu, av
våra nyanlända flyktingbarnoch ungdomar. Vad tänker vi
om det? Blir vi rädda? Blir vi
nyfikna?
Om du liksom jag har läst Astrid Lindgrens krigsdagböcker
(finns som ljudbok) så kanske
du har kommit att tänka på hur
tacksamma vi kan vara, vi som
har fått vistas större delen av
våra liv just i Sverige och just
i denna tid. Vi hamnade knappast här på grund av något vi
har gjort oss förtjänta av. Det
snarare bara föll på vår lott,
av slumpen så fint och fördelaktigt ordnat för oss. Nu har vi
dessutom möjligheten att ta del
av övriga världen och även att
dela med oss genom att ge plats
åt några av dem som behöver.

Redaktion:

Eva Berndtsson
Gisela Brimstedt
Karen Böhnke
Jeanette Kristensson
Marie Mårtensson
Elske Teppema

För detta är jag tacksam. Jag
är tacksam över att jag kan och
vill dela med mig.
Ibland kan ett litet bidrag från
en liten by kännas som en droppe i havet. Vi kan få för oss att
ifrågasätta vad det egentligen
gör för skillnad att hjälpa några
få. Hur skulle vi ha velat bli
bemötta och hjälpta av omvärlden om det var vårt land och
våra familjer som drabbats?
Jag hoppas och tror så att dessa
ungdomar ska känna sig välkomna och trygga den lilla
stund de besöker vår by och att
de på så vis går en bättre framtid till mötes, än den de annars
skulle ha mött i sina hemländer. Jag förstår om frågan för
många är mer komplicerad än

0325 - 324 10
0707-92 59 30
0325 - 340 60
0325 - 343 94
0325 - 342 59
0325 - 342 04

så. Det är såklart även så att vi
alla alltid kan göra mer. Men
många bäckar små – är det inte
så?
Sofie

Insamling till
Vitryssland
Det kommer även i höst
att bli en insamling till förmån för Vitryssland. Det är
i dagsläget inte bestämt
datum men håll utkik på
anslagstavlorna. Vi tar
emot kläder, skor, hemtextil, leksaker.
Stiftelsen Vitryssland
Vid frågor kontakta Marie
070-622 81 87

evaberndtsson@telia.com
gisela@brimstedt.se
karen@dkig.se
jmariakristensson@gmail.com
mariemartensson1972@gmail.com
elske.teppema@telia.com
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På gång i
Överlida
IK
Efter en sommar som inte varit
den varmaste vi minns tog det
sig i augusti och vi fick njuta
lite sommarvärme till slut. Nu
ser vi fram emot en aktiv höst
med många trevliga möten i
ÖIK:s tecken.
Barn och familjegympan
får vänta lite på sin start då
Idrottshallen i Överlida får nytt
golv och vi återkommer med
info om startdatum när renoveringen är klar.
Bordtennis
blir det som vanligt på Långehall måndagar kl.18.00 med
början 5 oktober. Alla åldrar är
välkomna och det finns rack att
låna.
Gympa
på Långehall onsdagar kl.19.00
startar 16 september
Mattcurling spelas på Långehall måndagar kl.09.30, tisdagar kl.18.00 t.o.m.vecka
41, tisdagar kl.17.30 seriespel fr.o.m. vecka 42, onsdagar kl.09.30 är det Prova på
fr.o.m.vecka 40 och torsdagar
kl.14.00 och kl.18.00
Torsdag den 8 oktober kl.18.00
har vi Prova på mattcurling för
ungdomar från 7 år.
Det kommer att bli Kindsmästerskap i Mattcurling för alla
föreningar i Kinds Härad som
spelar mattcurling i Överlida
Idrottshall 24 oktober.
Långehall är även bokad för
barnteatern Pettson o Findus lördagen 26 september
kl.14.00
ÖIK hälsar alla välkomna till
höstens aktiviteter !

Ulla-Britt
Lidrot

Överlida och loppis!

Vid busstorget i Överlida kan du fynda på loppis i det mysiga och gamla snickeriet, som Lennart och Pia
Larsson äger. Redan förra sommaren kunde man se loppisskylten vid vägen under ett antal lördagar.
Hos Pia har jag redan tittat in
ett flertal gånger och handlat
en del bra grejer, såsom en fin
gammal stol som behövde kläs
om, en mysig lampa och några
spel till kompisars barn. När
jag intervjuar Pia och hennes
barnbarn Linnea berättar de så
gärna om hur det kom sig att de
startade denna verksamhet.
Pia har lång erfarenhet av att
hjälpa till på auktioner. Hennes
uppgift var att gå runt bland
köparna och se till att få betald

för varan. Detta gjorde hon på
sin fritid i ca 20 års tid, och
tyckte det verkligen var skoj.
Pia bestämde sig för att gå lite
tidigare från sitt arbete och
blev pensionär. Under många
trogna år jobbade hon på Texrep med att ta emot och hantera
order. Och innan hon började
på Texrep 1988 hade hon och
Lennart en affär i Centrumhuset där hon sålde leksaker och
presentartiklar. Lennart, som
då blivit certifierad elektriker

byggde och utvecklade elfirman på Hallavägen. Det är den
byggnad som numera ägs av
Magnus Larsson och ”Synvillan”.
När Pia och Lennart sålde sin
sommarstuga förra året använde de snickeriet till försäljning
av möbler och annat som fanns
i stugan. Detta blev startskottet
för en mer kontinuerlig verksamhet. Det blev nämligen så
positivt mottaget att Pia kände
att hon ville fortsätta med loppis och numera hämtar de möbler och saker lite varstans. Åtgången är ibland större än vad
som kommer in. Det har tidvis
varit ett enormt tryck, berättar
hon glatt.
Snickeriet är välbesökt. I vårt
samhälle har vi tagit emot
många nyanlända från andra
världsdelar, som behöver både
möbler och annat. Även många
campinggäster, och bland an-

Barnteater på Långehall
Lördag 26 september kl.14

Pettson o Findus
Fri entré
Svenljunga Kommun
och ÖIK
Välkomna !

nat danskar, tyskar och holländare hittar också hit, berättar
Pia.
Under sommaren har Pia fått
stor hjälp av både sin man Lennart och deras barnbarn Linnea.
Linnea tycker det är jätteroligt
att hjälpa till under sommaren.
Till hösten börjar Linnea på
gymnasiet i Borås, och hoppas
på att kunna jobba lite för sina
farföräldrar på lördagar och
även nästa sommar.
Pia berättar att de tacksamt tar
emot sådant som prylar, tyger,
hela och rena kläder, skor och
möbler. Så titta gärna in om du
vill lämna något till oss.
Till hösten kommer Pia att ha
öppet varannan lördag, ojämna
veckor, kl. 10-15.
Varmt välkomna säger hon,
och vi från ÖMT önskar henne
och familjen lycka till!
Elske

Kontorsrum / Lokaler uthyres!
varierande storlek ca. 6m2 – 15m2
• tillgång till gemensamt lunchrum med fullt utrustat kök
• tillgång till gemensamt brand klassat arkiv
• tillgång till gemensamt brand klassat datarum med plats
för servrar
• parkering med tillgång till motorvärmare
Kontorsrummen/lokalerna hyrs även ut till annan typ av
verksamhet som är lämplig att bedrivas i mindre lokaler.
Det finns också möjlighet att dela av 10 st kontorsrum
med tillhörande pentry och konferensrum, denna del blir
då lämplig för medelstora företag. Kontorsrummen hyrs
ut i befintligt skick eller enligt överenskommelse.

Hallavägen 10 · 512 60 Överlida · Tel: 0325 - 32135
www.overlidael.se · info@overlidael.se
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Magnolian 91
Hur vill du bo och leva?
Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål.
ER

Villor & Fritidshus
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KONCEPT!
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Hjärtligt välkomna att kontakta oss. Tillsammans tar
vi fram det optimala boendet för just dig och din familj.

GI

EFFEKTIVA

0325-186 20

www.borohus.se

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

Ny modell!

Effekt 97
Välj fritidshus
och bo där jämt!
För mer information och kontaktuppgifter
gå in på vår hemsida.

0325-186 00 • www.vastkuststugan.se

4

Byggvaruhandel för alla!
Kvalitét och priser som tål att jämföras!
Vi erbjuder ett stort sortiment inom bygg, vitvaror, badrumsmöbler, Marbodalkök, fönster, dörrar, skjutpartier, skivmaterial, virke, tryckt virke, kakel/klinkers, Lasol fasadfärg, Falu rödfärg,
isolering, spik och infästningar, verktyg, sladdlösa elhandverktyg, kap- och gersågar, m.m.

Öppettider:
Måndag - Torsdag 7-18
Fredag
7-16
Lördag
9-12
Tel: 0325-186 16
www.vastkuststugan.se

Vi har utökat vårt sortiment med bland annat
Neova pellets, fönsterbänkar, vitmålade
listverk och invändig tak/väggpanel.
Nytt för i år är att vi säljer friggebodar, förråd
och garage i lösmaterial (delvis färdigkapat).

Välkomna in!
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Överlidaprofilen Frida Carlund
När man skriver för en tidning är det roligt när läsekretsen tipsar om något eller någon de skulle vilja
läsa om. För ett tag sedan hörde en läsare av sig och sade att det vore roligt om vi kunde skriva om
Frida Carlund, som har utbildat sig till plåtslagare.
Det tyckte vi på redaktionen
också vore kul, och kom fram
till att Frida skulle passa utmärkt som detta nummers
överlidaprofil.
Att bli plåtslagare var ingen
gammal barndomsdröm som
Frida hade haft sedan hon var
liten; tvärtom var det något av
ett impulsbeslut – men inget
hon har ångrat. När det var
dags att söka in till gymnasiet
var hon inne på att välja Naturbruk, men hon valde bort
det eftersom säkerheten inom
branschen är så liten. Hon ville
ha en utbildning inom ett praktiskt yrke med goda chanser
till jobb, och kom istället in på
Bygg. Hon fick upp ögonen för
just plåtslageri när hon under
första året fick prova på olika
inriktningar inom byggbranschen.
Frida är 19 år och tog examen
nu i juni. Under de två sista åren
av den treåriga utbildningen
praktiserade hon på Överlida
Plåtslageri och har jobbat heltid här sedan hon tog examen.
Hon berättar att det är brist
på plåtslagare och att det med
hennes utbildning i princip går
att få jobb var som helst. Plåtslageriet i Överlida är visserligen inte det enda plåtslageriet i
trakten, men ganska stort jämfört med andra, och får många
beställningar från Mjöbäcksvillan och Västkuststugan. I

dess den lämnar plåtslageriet.
Plåten kommer i stora rul�lar, 1,25m breda, från Bevego
i Borås. I ett par olika maskiner
klipps plåten till önskad storlek, och formas i knäckmaskinen till det föremål den är ämnad att bli.
Frida trivs med jobbet som
plåtslagare, som är omväxlan-

verkstaden här arbetar ett flertal plåtslagare varav två kvinnliga, och mycket av det som
produceras här är plåtdetaljer
till hus såsom fönsterbläck,
skorstenar och vetilation.
Frida visar mig runt i verkstaden och ger mig en inblick
i vad som händer med plåten,
från det att den anländer tills

Frida visar knäckmaskinen, som förprogrammeras till att forma olika föremål.
Högerbild: Plåten kommer i rullar, som i
olika maskiner klipps till önskad storlek.
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de och kan vara ganska kreativt. En av de roligaste uppgifterna är att vara ute och montera skorstenar. Under praktiken
var Frida med några gånger på
taken vilket var roligt – men
det roligaste av allt är att det är
ett sådant varierande jobb. På
fritiden håller Frida gärna på
med hästar.
Gisela

Blodgivare
För drygt tio år sedan bestämde jag mig för att bli blodgivare, en chans att göra nytta och skillnad för
andra människor.
Jag blir kallad till Blodcentralen i Skene tre gånger om
året, (män kan lämna blod fyra
gånger per år), svarar på frågor
om hälsan, resor, mediciner
mm, visar legitimation och
kollar blodvärdet. Om allt är
ok tappas jag på blod, ca 4,5 dl.
Hela besöket tar en kvart ungefär. Om jag vill ha ersättning får
jag det efter reslängd, det finns
porslin, paraplyn, t-shirts och
mycket annat att välja på. Jag
får även dryck, smörgås och,
om det behövs, järntabletter.
Nytt blod bildas hela tiden och
efter några veckor är blodkropparna lika många igen, därför
går det åt extra mycket järn.
Direkt efteråt kan man bli lite
yr, vilket går över snabbt. Det
är viktigt att återställa vätskebalansen igen, jag brukar vara
extra törstig dygnet efter.

Om man lämnar blod gör man
en viktig insats. Blod kan inte
tillverkas på konstgjord väg
och är en färskvara som inte
kan lagras längre än sex veckor. Det blod man lämnar kan
användas i samband med till
exempel operationer och vid
behandling av olika sjukdomar.
Läs gärna
mer på
geblod.nu
och
1177.se
och fundera
på om just
du kan
bli blodgivare!
Jeanette

a

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

Vänd Er med förtroende till:

Redskapsgatan 3, SKENE

Rune Gustavsson Tel: 0320-405 17
Auktoriserad för: Canal Digital, Viasat och Boxer
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Fotbollsturnering

Vi gratulerar Högvads BK som blev segrare i årets upplaga av Mjöbäcks Sparbanks Fotbollsturnering
och blev därmed mottagare till en prischeck på 12 000:-.
Till turneringens lirare utsågs
John Bengtsson, BK Viljan/IF
Älvéna.
Efter sommaruppehållet så
tycker nog många, både spelare
och publik att det är roligt när
säsongen kommer igång igen.
Dagen bjöd på många spännande matcher och spänningen
höll i sig till sista match innan
det avgjordes vem som blev
segare.
För att utse 2:an krävdes dock
straffläggning mellan Kindaholms FF och TÄFF där det avgjordes till hemmalagets favör.
Lagen placerade sig i följande
ordning: 2:a Kindaholms FF,
3:a Torestorp/Älekulla FF, 4:a
Öxabäcks IF och 5:a BK Viljan
/IF Älvéna.
Alla föreningar får ett bra tillskott i kassan beroende på
placering i turneringen och på
pricksäkerhet som deras supportrar tävlade i.

Resultat från supportertävlingen blev: 1:a Robin Westberg,
Högvads BK, 2:a Benny Larsson, TÄFF, 3:a Jonna Gunnarsson, Kindaholms FF som tog
hem de största penningvinsterna till resp klubb. Övriga 7 finalister var representerade från
alla klubbarna.
Camilla

Det tar mindre än en timme men gäller trygghet för hela ditt liv
Boka en trygghetskoll!

Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank
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Tel. 0325-327 00

Hel kyckling i ugn med ugnsbakade tillbehör samt honungs- och fetaostsås
4 portioner
tillagningstid ca 2 timmar.
Ingredienser:
1 hel kyckling ca 1,4 kg.
Marinad
0,5 dl olivolja
0,5 dl balsamvinäger
0,5 dl soja
2 vitlöksklyftor
flingsalt
svartpeppar, nymalen
Ugnsrostade grönsaker:
10 st. färskpotatisar eller delikates potatisar
2 st. röd lök
3 st. morötter
1 st. zucchini ca 10-12 cm
1 st. röd paprika (stor)
1 st. purjolök
4 st. vitlöksklyftor
1 st. citron
3 msk olivolja till pannan
flingsalt
svartpeppar
Honungs- och fetaostsås:
0,5 kruka basilika

2 dl matyoghurt
150 gram fetaost
1 msk flytande honung
flingsalt
svartpeppar, nymald

Dela zucchinin på längden och
sedan i halvor rakt över. Kärna
ur och dela paprikan i bitar.
Skala vitlöken och hacka den.
Skölj och klyfta citronen.
Ta ut långpannan och lägg poTillagning:
tatis och de skurna grönsakerBörja med såsen. Hacka basi- na runtom kycklingen. Ringla
likabladen och rör ihop såsen över olivolja och blanda. Salta
och ställ den kall fram till ser- och peppra.
veringen.
Blanda ihop marinaden och
lägg kycklingen tillsammans
med marinaden i en plastpåse.
Se till att marinaden tränger in
överallt.
Låt marinera minst en halvtimme.
Lägg kycklingen i mitten av en
långpanna och ställ in i en 225
grader varm ugn i ca 40 minuter. Dela de små potatisarna i
halvor, de behöver inte skalas.
Skala den röda löken och klyfta dem. Skala morötterna och
dela dem i bitar, ca 1 cm breda.

Telefon 0325-66 13 30
Numera gör vi även
snuspåsar av våra band
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Sätt in i ugnen och stek ytterligare 30 minuter eller tills kycklingen är klar.
Servera direkt ur långpannan
med honung- och fetaostsåsen.

Recepten kommer från
www.tasteline.com

En lyckad resa till Europas största innanhav

PRO Högvad genomförde den 3 september årets resa till Europas största innanhav. Det började med
något regn och 14 grader i luften och genomfördes för övrigt mestadels i solsken och upp till 20 graders
värme. Första anhalten, ”Museet Unos Djur” blev en positiv överraskning.
Träkonstnären Uno Axelssons
skickligt snidade djur imponerade alla. Trevlig presention av
guiden Gunnel.
Så nåddes Vänerns innanhav, vars besöksmål Vikens

fiskeläge med bl. a. ”Rökeriet Spikens Brygga”och
”Vilda Violer” där rökt fisk
och hantverk, mode och
vackra smycken inhandlades.
”Läckö Slott”, och ”Rörstrands

Försäljning och
reparation
av bilar!
Petterssons Bil AB Mjöbäck
Tel. 0325-340 19, 343 05

Center” besöktes också.
Guiden på Läckö Slott berättade att Läckö Slott härstammar från medeltiden. 1527
drog Gustav Vasa in slottet
till staten. Det handlar om
ett slott från att ha varit en
borg till att bli en barockpärla.
Genom Magnus Gabriel de la
Gardie blev Läckö Slott ett av
Sveriges mest betydelsefulla.
”Rörstrands Center” utgör idag
en förvandlad porslinsfabrik
med museum och shopping.
Här upplevs ett stolt stycke
svensk historia i handverkets
tecken. I Strands matsalars fina
miljö kunde alla njuta och bli
mätta.
På eftermiddagen fortsatte
årets resa till Falköping med
uppskattat besök på ”Falbyg-

dens Ost”. Här mötte förföriska
ostdofter från ett gediget sortiment med 150 olika ostsorter
från Europas alla hörn.
Med sol över Åsunden direkt
vid sjökanten avslutades resan
med en härlig kaffestund på
”Bryggans Restaurang” i Ulricehamn, med många härliga
minnen att tänka tillbaka på.
Manfred Eberhardt

Fest på Hagalund
75 personer deltog i årets traditionsenliga sommarfest på Hagalund. Ni som Läckö Slott
inte kom missade en rolig fest!
Tack till eldsjälarna i byalaget som fixar och lägger ner
tid och arbete! Ni får högsta
betyg i år också, till och med
vädret lyckades ni med. Solen
sken och man kunde ha kortärmat och sandaler, vilket inte
har varit en självklarhet denna
sommar.
Musikanterna i Deesel, Bertil,
Per, Henrik och Jan-Owe, gjor-

de också ett toppenjobb. Under
maten gick de runt bland gästerna och framförde önskelåtar
akustiskt. Det var mycket uppskattat och stämningshöjande.
Det var allt från Viggen och
Tomas Ledin till Fattig bonddräng. Sedan röjdes borden undan och dansen startade. Alla
verkade glada och nöjda och

vakterna hade en lugn kväll.
Framåt småtimmarna var det
nog inte bara jag som frös om
tårna. Det var inte så konstigt,
för då var temperaturen nämligen nere i bara 10 grader...
Jeanette

Läckö slotts fascinerande
interiörer

Unos Museum visade 250
djurskulpturer i trä
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15-årsjubileum Överlida Cykelfest
Vi hade siktat på att slå rekord i antal anmälda par till detta 15-årsjubileum av Överlida Cykelfest. Till
och med STT var inbjudna. Vi ville slå på stort och lovade därför redan i inbjudan både livemusik och
”specialnummer”. Vi hade också vågat oss på ett frivilligt tema – glamour! Men skulle någon nappa?
Det visade sig bli svårt både att
slå deltagarrekord, hitta band
och även att få till det där nedrans specialnumret. ”Nej tyvärr, vi ska på Metallica i Göteborg.” Så ekade svaren från
några av paren vi frågade först.
Efter mycket om och men fick
vi tag på tvåmansbandet Roger
& Ulf, vilket var en chansning.
Två man – skulle det bli något
ös?
Så var dagen kommen. Solen
strålade så som den troget gjort
den här delen av sommaren.
Väl på samlingsplatsen rullade
det ena boabeklädda cykelparet efter det andra fram. Där
var höga hattar, guldpläterade
pansarkedjor och bländande
diamanter så långt ögat nådde.
Stämningen var på topp! Med
några sista minutenanmälda
blev resultatet 36 par, varpå
två var så kallade ”trepar” –
alltså totalt 74 personer vilket

är en liten men inte jättelång
bit från rekordet. Roligt i år
var att några valde att ta med
sig en vän istället för partner.
Några nykomlingar var på
plats, bl.a. Amanda och Johan
som serverade en fantastisk
förrätt bestående av laxrulle
med drömröra i samt melonsallad och pinjenötter vad jag vill
minnas. En smaksensation var
också nykomlingarna Mathilda
och Magnus vegetariska lasagne hos vilka vi också fick
åtnjuta utsikten över vackra
Hallången.
Mätta och nöjda samlades vi
alla åter på Långehall där Roger och Ulf snabbt fick dansgolvet att fyllas. Det förblev
så långt in på småtimmarna.
Några tecken på att de dansanta tänkte sluta svänga sina
lurviga fanns ej. Roger & Ulf
rev av några sista låtar framåt
tvåtiden, varpå endast några få

chipsätare stannade kvar vid de
tomma borden. Resten cyklade
så vitt vi vet glada hemåt.
Specialnumret? Jo det blev en
av kommittén egenkomponerad välkomstvisa. Hoppas att
någon hörde vad vi sjöng. Det
blev även ett bildspel från år
2004. Om du som läser sitter på
någon bra bild från tidigare cykelfester, helst digital, som du
vill dela med dig av så skicka
den gärna för framtida nostalgitrippar till sofie.ljung@vgregion.se.
I 15 år har cykelfesten haft den
äran att arrangeras av bl.a. Jan
& Eva Berndtsson. Vi riktar ett
stort tack till dessa två eldsjä-
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lar och välkomnar dem fortsatt
som helt ordinära cykelstollar
till vad vi hoppas – minst ytterligare 15 år. I detta vill vi också
passa på att välkomna nästa års
kommittés nytillskott i form av
Geeta Stohm och Jan Johansson.
Tack till alla för en fantastisk
fest. Tack också till Överlida
Byalag.
Vi ses nästa år.
Vi som arrangerat årets cykelfest är: Vivvi & Lollo, Roxana
och Peter, Sofie och Tobias
samt Eva och Jan.
Vid pennan: Sofie Ljung

Allt

Mjöbäcksprofilen
– Paula
Namn: Paula Johnsson

inom glas!

Familj: Min man Henrik och
åtta barn, Natalie, Robin, Oscar, Lisette, Ludwig, Filip, Josefine och Ludvig.

Mjöbäcks Glas AB

Arbetar som: Förskollärare på
Mjöbäcks förskola.

Telefon 0325-343 06

Intressen: Mina fyra islandshästar, jag tävlar en del och har
nyligen kvalat in till Svenska
Mästerskapen. Naturen, musik
och min familj.
Favoritmat: Ris och kyckling.

Om du vann mycket pengar,
vad är det första du skulle
göra då?
Vad är det bästa med att bo i Lägga om taket på huset.
Mjöbäck?
Naturen. Att det är litet, famil- Motto: Sprid glädje, var glad
järt och välkomnande.
och gör sådant som gör dig
(Jag har bott i Mjöbäck sedan glad!
oktober 2014.)
Jeanette
Favoritdryck: Vatten.

Sommaren har gått och vi har
haft vårt första styrelsemöte,
där hade vi en gäst, Markus Johansson som tillsammans med
Peter Löfström jobbat hårt med
cykelväg – ”Överlida-Mjöbäck” han berättade att de träffat kommunen och nått bra resultat, så nu är cykelväg ett
steg närmare verklighet.
Vi berättar mer när vi vet.

Mitt i Mjöbäck
tel.0325-34444

Frukost, Hemlagad lunch
LUNCH,
LAGAD MÉ
Pizza, m.m
Mån - ons
Tors
Fre
Lör - sön

08.00
08.00
08.00
14.00

-

PIZZA

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

tisd – fred 11-20

Är ni
flera...
lörd
– sönd 12 –20
Lagar vi mera...
Välkomna!

Överlida Byalag / Lena

Robert Broberg var en stor ordekvilibrist och ordvrängare

15.00
20.00
21.00
21.00

VARD. 11-15
Pizzor, rullar, hamburgare m.m.
VÄLKOMNA
500 m →
Mjöbäcksbaren Banderoll.indd 1

22 augusti gick den årliga cykelfesten av stapeln! se reportage i tidningen.
Vi kommer under hösten ha
flera styrelsemöten och träffa
de andra byalagen tillsammans
med kommunen, hör gärna av
er om det finns något vi ska
framföra.

Här är några av mina favoriter, tål att läsas både
en och två gånger!
2012-05-10 09:30

• Bättre att vara ute på hal is
och ha det glatt än att gå i lera
och sörja...
• mitt galleri finns det inga galler i, där är jag alldeles fri!
•Målet är ingenting, vägen är
allt.
•När livet i såren strör salt,
peppar man upp sig trots allt.
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•Man kan inte va gla jämt, jämt
kan man inte va gla, men man
kan va gla ojämt!
•How do you feelmjölk idag?
•Min bil är inte lik din bil, det
är en likbil...
Jeanette

Överlida för 60
år sedan bäst i Sverige
”Bästa värphöna vid Sveriges fjäderfäavelsförenings avslutade officiella kontroll blev även i år en Överlida-höna.
Hon har på kontrollen under 12 månader värpt 311 ägg
med en medelvikt av 61 gram.
Alla 10 hönorna i kontrollgruppen värpte i medeltal 250 ägg
med en medelvikt av 66 gram.
Det blir ungefär 16 kilo ägg per
höna och år”. Detta skrev dåtidens BT.
Rekordhönan tillhörde Överlida Hönsgård Gullhönan,
Skandinaviens
dåvarande
största producent av kycklingar. 300.000 kycklingar kläcktes varje sexmånaderssäsong.
Hönseriet var en av landets
modernaste med automatisk
utfodring. Produktionen hölls i
gång till 1965.
Överlida för mer än 100 år
sedan….
Vid slutet av 1800-talet bestod
Överlida by endast av tre gårdar. Järnvägen, som invigdes
1899 mellan Falkenberg och
Limmared utvecklade Överlida
till ett industrisamhälle.
Grundaren till Halla Textil AB,
Fritz Sterner, var tidigt påverkad av kunskaper kring textil,
teknik och handel. Han började
att ”knalla” med sin farfar redan som 13-åring och bodde
hos sin morbror som sysslade
med hemvävning. Fritz fortsatte efter den textila tråden och
studerade på vävskolan i Borås. Sitt första arbete fick han
vid Almedahls som undervävmästare. Vävmästare blev han
senare vid Ludvig Svenssons
företag i Kinna där han även
blev ansvarig för uppbyggnaden av fabriken. Med sin egen
konstruerade halvmekaniska
handvävstol startade han 1920
egen rörelse i Överlida, Halla
Textil AB och året därpå stod
fabriken samt en liten kraftstation klar att användas. Men
dessförinnan drev han förläggarfirman Allmogeslöjd, som

samarbetade med Föreningen
för svensk hemslöjd. Detta
skedde i förläggargården Sjövik som till hälften utgjorde bostad och hälften användes som
fabrikslokal. Gården inrymmer
idag bostäder med härlig utsikt
över sjön Hallången och Fontänparken.
Fritz Sterners halvmekaniska
vävstol finns att se på Överlida
Industri & Hant-verksmuseum,
som för fem år sedan erhöll
Svenljunga kommuns kulturstipendium.
För 60 år sedan….
På 50-talet då konkurrensen
hårdnade satsade Halla Textil
AB på exklusiva konstnärligt
utformade
kvalitetsgardiner
och inredningstyger i bomull
och lin. Samarbetet med professor Carl Malmsten och textilkonstnärinnan Margaretha
Åkerberg skapade många klassiska produkter.
För 40 år sedan, den fjärde juli
1975, stannade vävstolarna och
Halla Textils produktion upphörde. Det sista som tillverkades var en rutig bomullsgardin
och ett grönt sängöverkast.

Blommor och
Presenter
till vardag och fest,
i glädje och sorg
Välkomna!

Hallångsvägen 3 ÖVERLIDA

Nya öppettider. Måndag 15-18 Tisd-fred
10-18 lördag 10-13 Söndag stängt

Vi finns på facebook och
Instagram - gilla oss där!
Tel.0325-321 00
www.susannsblommor.se

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

ELSKES

UTFÖR ENTREPRENADARBETEN
KRANBIL ● FÖRSÄLJNING AV GRUS

Källmaterial: Överlida Industri & Hantverksmuseum.

ELSKES

Manfred Eberhardt

Drop in Yoga i Överlida, söndagar!
…massage, samtal, yoga och avspänning.
…för taktil massage, samtal, yoga och avspänning.
Ge dina nära och kära en skön upplevelse!
Ge dina kära en upplevelse i form av
Ge dem ett presentkort! Varmt välkommen!
ett presentkort i julklapp!
Elske Teppema
www.healyourheart.se
Varmt välkommen!
Elske Teppema
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www.elskes.se

0325-342 04, 070-214 60 15

0325‐34204 070‐2146015

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

Stephan Hentzler
s t e p h a n @ 2 e l e c t r i f y. s e
0707 181780

Fredrik Ung
f r e d r i k @ 2 e l e c t r i f y. s e
0707 684076

ER
VI SÖK ER
RIK
ELEKT

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

Överlida Plåtslageri AB
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Överlida förskolafritids-skola

Nu är den härliga sommaren över och vi drar
igång för fullt på förskolan och skolan med våra
verksamheter läsåret 15-16.
På förskolan kommit vi att
arbeta med tema ”Språket”
i våra grupper. Vi ska jobba
med sång, rim o ramsor, sagor,
praxisljud och mycket med
bilder och skapande mm. I allt
detta kommer vi också att väva
in matematik och naturkunskap i temat och i vår vardag.
Vi som jobbar på förskolan är:
Förskollärare Madeleine Algebäck, Frida Bertilsson och Eva
Berndtsson. Barnskötare Elisabeth Källgren och Amanda
Boström.
På fritids arbetar Marie Mathiasson, fritidspedagog och

Elisabeth Gustavsson. I år
kommer fritids att arbeta med
känslor i form av musik, dans
och revy.
På Skolan jobbar Lärarna Jessica Andersson, Jimmy Carlsson och Johan Andersson med
år 3-6. Slöjd Jan Frisk och Elisabeth Karlsson.
Övrig personal: Rektor Pirkko
Ahnberg, Administration Malin Karlsson, kök Nina Kärrander och Anita Josefsson, städ
Johanna Andersson.
Vi hoppas på ett härligt år tillsammans.
Eva Berndsson

”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

Butiken med egen tillverkning!

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

På förskolan värnar vi om djur och natur. En utflykt till fontänparken för att mata änderna är alltid uppskattat av Jonna, Casper, Molly och Noel.

Vardagar:
10.00 – 18.00
Lördagar:
10.00 – 13.00
Telefon:
0325-322 22

Upphittat!

Silverarmband med text. Funnet nära
Näsets badplats.
Kan återfås hos Lotta och Bengt
på Lingonstigen
Tel. 070-1449474

Ljus i olika varianter, både som present
och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av
heminredningstyger - stor sortering!
Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas
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Förpackning och innehåll
I drygt ett år har jag nu varit präst i Kindaholms och Mjöbäck-Holsljungas församlingar. Det har varit många nya intryck och
inspirerande möten med människor.
Det är så med oss var och en att insidan är mycket större än utsidan. Det är innehållet som är det viktiga!
Även om vi lever i en tid som
har fått för sig att det är tvärtom, att ytan är viktigast.
För i dagens samhälle så har ju
förpackningen blivit viktigare
än innehållet. Det läggs ner
mycket resurser på att designa
olika förpackningar så att varan säljer bättre. Det är inte sällan som man ser reklaminslag
på TV där det görs reklam för
en ny vara, men där det framkommer att det egentligen inte
är varan som är ny, utan förpackningen.
När man studerar retorik så får

man veta att det viktigaste inte
är vad man säger utan hur det
sägs. Ja, vissa menar rent av
att själva formen är budskapet.
”The media is the message.”
Och i ett ytligt samhälle så är
det ju inte heller att förvåna sig
att det blivit så här. Utsidan är
viktigare än insidan.
Paulus skriver om en skatt som
finns i ett lerkärl. Att förvara en
dyrbar skatt i ett fult och bräckligt lerkärl verkar inte så klokt.
Men det betyder helt enkelt att
för Gud så är insidan är viktigare än utsidan, innehållet är

värdefullare än förpackningen
Många gånger kan vi säkert
känna oss som lerkärl. Vi
tycker inte att vi har så mycket
att komma med, inget hos oss
själva att framhäva. Inga lysande begåvningar som andra
beundrar. Och så glömmer vi
vår insida där det kan gömma
sig en skatt.
Gud gör nämligen ofta så att
han gömmer värdefulla ting
där vi minst anar det. ”Skatten
i lerkärlet” är ett tema som Gud
tillämpar på fler sätt. Sitt eviga
ord har han gett oss i form av

PRO Högvad som innefattar Holsjunga,Överlida,Mjöbäck
och Älvsered vill informera om höstens aktiviteter:

Skillnaden mellan en häst och en
politiker är att hästen kan inte sko sig själv.

Motionsdans i Älvsereds bygdegård
18 oktober dans till Kenneths orkester samt 15 november dans till Remix (Ulf & Sture)
Endast dessa två tillfällen under hösten. Tid 18.00-21.00. Avgift kr 80 Fika ingår
Frågor om detta besvaras av Birgitta tel: 31516
Curling spelas i Älvsereds tennishall tisdagar och torsdagar 9.15-12.00 med början 8 september
Eventuella frågor kring detta ställs till Evy tel:31050 eller Yngve tel:32209
Äldregympa,s.k sittgympa med syfte att bibehålla smidighet och rörlighet i leder börjar den 5 oktober
kl 14.00-16.00 i Mjöbäcks bygdegård och därefter varje måndag fram till slutet av april alt början av maj nästa år.
Ta med kopp och dopp. Fikat bjuder vi på. Sedan spelar vi bingo under ca 1 timme. Priser i alla spel. Kostnad kr 20
Om Du undrar över något så ring Kalle 32252.

Alla välkomna!

mänskliga ord: bibeln. Evigt
liv och den helige Ande ges oss
i form av dopet. Och Gud själv
kommer till oss i mänsklig gestalt: Jesus Kristus. Och då inte
som en mäktig kung utan som
en fattig snickarson. När vi går
till kyrkan på söndagar så får vi
ta emot honom i form av bröd
och vin. Det värdefulla som
Gud ger oss finns hela tiden
dolt i en till synes oansenlig
förpackning. Vad är skälet till
detta?
Ja, en allt för vacker förpackning drar ju uppmärksamheten
från själva innehållet. En glättig utsida skulle visserligen
kunna locka fler människor
kortsiktigt, men risken är stor
att de snart genomskådar detta,
och blir besvikna. Därför gör
Gud tvärtom.
Den som bara är ytligt intresserad finner nog inget av värde
inom kristen tro. Men den som
drivs av ett inre behov, den
som längtar och inte låter sig
avskräckas av ett enkelt yttre,
den kommer också att finna det
hon söker.
Eftersom vi människor så lätt
ser till ytan så riskerar vi att
glömma innehållet. Men låt
oss inte luras av en anspråkslös
förpackning och på det viset gå
miste om det Gud vill ge.
Tobias Bäckström

16

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: Månd - torsd 14.00 - 18.00 och fredag 14.00 - 17.00
Vi säljer Flügger färg www.flugger.se
Du kan även köpa bilvårdsprodukter som Schampo, flytande Isskrapa,
Tjärlösare, Fälgrengöring och mycket mer hos oss på Nygårdsvägen 6 B!

VÄLKOMMEN!
Intensiv Avfettning

www.4wshop.se

FÄRGINDIKERANDE KALLAVFETTNNG
I VÄRLDSKLASS!

HANDELSPLATS
FÖR PROFFS &
HEMMAFIXARE

- Löser tjära, flygrost och övriga smutsprickar
- Skonar plastdetaljer
- Färgindikerar på tjära och flygrostprickar
- Fungerar på både våt och torr yta
”Den bästa produkten på marknaden!!”

Torco Fuel Accelerator - Hästkrafter på Flaska!
är inte bara en tillsats som höjer bensinens oktantal.
Använd Fuel Accelerator till bl a veteranbilar, motorcyklar, ATV, Go-karts, båtar, etc.
Tillsatsen ger främst en höjning av oktantalet i bensinen men den sänker även avgastemperaturen.
Det här innebär att man får en fullständig förbränning av bränslet i motorn vilket ger mer effekt.
När motorn inte knackar så lämnar den mer effekt. Maximal ökning är 14 oktan.
RedLine bränsletillsatser är utvecklade för att ge skydd och renhet i
bränsle- och förbränningssystem. Optimala driftsförutsättningar ger låg
bränsleförbrukning och rena avgaser.
Nygårdsvägen 6 B, 512 65 MJÖBÄCK
0325-49 79 79 | kontakt@4w4u.se

Du hittar även ett urval av Red Line och SONAX produkter hos:

Lantmännen i Älvsered!
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VI SÄLJER ETT URVAL
AV RESERVDELAR
TILL SMÅ OCH STORA
”Kina” ATV.
Via vår Webshop!

Lida Yttres
gårdsbutik

Nu kör vi
igång igen!

Nu är det dags att beställa köttlådor
av närproducerat nötkött. Lådorna
kommer att väga mellan 10-12 kg
st. Köttet slaktas, styckas, vakuumpaketeras och märks av Öströö Fårfarm i Tvååker. Köttet är hängmörat
i ca 10 dagar för bästa kvalité!

Från och med vecka 38 är ni välkomna
att träna med oss igen i Ljunghagahallen,
i Holsljunga. För dig som aldrig har testat
spinning förut kommer vi köra två kortare
nybörjarpass, 29/9 kl 18:00 och 4/10
kl 16:00. Dessa pass är kostnadsfria.
För mer information om tider, priser och bokning se vår blogg: holsljungaspinningochbox.blogg.se

Lådorna kommer att innehålla
1. Köttfärs
2. Grytbitar
3. Högrev
4. Entrecoté
5. Bogstek
6. Lövbiff
7. Nötstek av rostbiff/fransyska/innanlår
8. Ryggbiff
9. Ytterlår/rulle
10. Filé/rostas

130:per kg

Mjöbäcks Pallindustri AB

Det kommer även att finnas hamburgare av
100 % nötkött och lite annat fryst kött att
köpa i gårdsbutiken.

Nygårdsvägen, 512 52 Mjöbäck
Telefon 0325-343 02

Sista datumet för att beställa är 11 oktober,
först till kvarn gäller för att garantera att det
finns kvar.
Vid intresse ring Linus 0760-217333, Lennart
0706-450167, Madde 0735-424193
Butiken är öppen för självbetjäning varje dag mellan
klockan 10.00 – 20.00. Vi har potatis, ägg, frukt och
grönt.

Lindsbovägen ● 512 65 MJÖBÄCK
Telefon 0325- 331 10 ● Fax 0325-331 12
www.claessonsmekaniska.se

Överlida, Ekbacken - Välkomna!
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Daniel pratar inte av Martin Leimbach
Varför pratar inte Daniel, han
är ju snart tre år? Varför får han
sådana vredesutbrott? Klumpen i Melanies mage bara växer, vad är det för fel på hennes
son?
När Melanie och Stephen Marchs yngsta barn får diagnosen
autism börjar deras äktenskap
knaka i fogarna. Stephen går
tillbaka till sin före detta flickvän medan den desperata Melanie gör allt som står i hennes
makt för att hjälpa sin son, om
hon så ska sälja möblerna för
att få råd...
En dag hör Melanie talas om en
man som kallar sig lekterapeut
och har en patientlista så lång
att han knappt ens har tid att

svara i telefon. En del säger att
han är en bluff, men redan när
han kliver in i huset och börjar
leka med hennes barn vet Melanie att hon kommer att finna
nyckeln till sin son, och kanske
också till sin egen lycka.
Daniel pratar inte är en känslofylld och humoristisk roman
om en liten pojke som inte är
som andra. Så klok och så gripande att den får dig att skratta
högt samtidigt som den krossar
ditt hjärta. Boken fångade mig
redan från första kapitlet, en
riktig bladvändare som rekommenderas varmt!
Jeanette

Använd Reflex!

070-860 34 99
ÖVERLIDA

För en
Vi har
bekymmersfri hyreslägenheten
uppvärmning!
För en
bekymmersfri uppvärmning!
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.

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

Överlida Grus & Transport
070-577 83 73, Tore

VD
Tommy Stensson 0703-84 42 57

ett fastighetsbolag i Mjöbäcksgruppen

Tel 0325 - 61 82 50
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www.solidhus.se

Det är v
i som
tr ycker
ÖMT!

Skolstart i Mjöbäck
Äntligen fylls skolgården med glada och
förväntansfulla barn. Det är dags för årets skolstart!
Solen skiner och alla bjuds precis som vanligt på glass. Stora
och små leker och har kul ihop,
vilket är ett kännetecken för
Mjöbäcks förskola och skola!
Läsåret 2015 finns det 37
elever i förskoleklass, ettan
och tvåan samt 24 barn på
förskolan. Det är en positiv
utveckling med ökande barnantal. Viktigt för en levande

landsbygd! I personalen finns
flera nya bekantskaper; Paula
på förskolan samt Anna-Karin,
Elisabeth och Sonya på skolan.
Kvar på förskolan finns Camilla, Magdalena och jag själv
och på skolan finns Pia, Mariann, Yvette och Cissi. Mat och
städ fixas på bästa sätt av Nina
och Anita.
Jeanette

Välkommen in till oss på
Boråsvägen 31 i Svenljunga

Besök www.dstryck.se för mer info.
Gör ett besök hos:

LANTMÄNNEN
i Älvsered
Skolbarnen och de största förskolebarnen äter lunch i församlingshemmet. Anita sköter om serveringen av den goda maten.

Julbazar

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

Julbazar i MjöbäcksGården söndagen
den
29 november kl. 15 – 17. Lotterier,
servering
samt besök av tomten.
Se närmare info på anslagstavlorna.

ÖPPET

måndag - fredag
kl. 7.30 - 17.30
lördag
kl. 9.00 - 13.00

Arr. Mjöbäcks bygdegårdsför.
samt byalaget

telefon:
0325-311 08

Välkomna!
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En son – Lukas
Pernilla Halvarsson och
Zackarias Eriksson

Frihet att välja

En dotter – Lilja
Karin Eriksson och Markus
Johansson
Grattis önskar
Överlida Byalag

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD AB
www.mjobacks.se • 0325 - 61 81 00

En son - Adrian
Hilda Johansson och John
Jakobsson
Grattis önskar
Mjöbäcks byalag

Bilbarnstol,
storlek två.
Kontakta Geeta
0733-764080.
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Tack!

Redaktionen för ÖMT tackar Karen och Jenny
NUsamarbete
ÄR DET
DAGS
ATT GÅ VIDARE!
som nu avgår, för gott
under åren,
för
fina bidrag
till vår tidning,
allt detta upphörde verksamheten.
Fr.o.m.
denoch1föraugusti
goda fika när vi haft möte hemma hos Karen med
familj! Tack för den här tiden och för alla era insatser! Ha det gott och vi ses!

ÖMT-redaktionsgänget
ETT STORT TACK TILL ALLA KUNDER!
Mjöbäcks
Som ny
och gammalKyrkliga
Tefcar kund finns nu två nya bilvårdscenter att kontakta:

Vi på ÖMT
Tranemo Bilvårdscenter, Hanteverksgatan 2 (Mitt emotönskar
Fyndlagret) 514er
32 TRANEMO.
alla en riktigt
Musikkryss, kaffe, auktion
och0325-70410,
lotterier Mobil 0768-781552 Andreas Weichert
Telefon
Köp årets receptbok – Tanternas favoritbak –
med vinstchans i det stora lotteriet
härlig höst!
Syförenings auktion

Lahalls Bil AB i Kinna, Ehns gata 2 (Näs-industriomr.), 511 56 KINNA. Växel: 0320 - 20 70 90

Lördag 17 oktober kl.14 i Överlida Kyrka

Vi tar tacksamt emot gåvor till
Lokalen (Nygårdsvägen, under SkönaHus) kommer att övertas av Det är också en årstid :)
auktion och lotterier
4W4U Sweden AB under hösten.
Välkomna !
Där kommer det att finnas Tefcar och Sonax konsument produkter att köpa
kontakt@4w4u.se
alternativt beställa.
073-311 66 72
Sonax och RedLine Oil produkter kan Du numera även handla hos Lantmännen i Älvsered

Behöver du hjälp i hemmet?
Är du intresserad och vill veta mer?

Det kan vara till exempel:
- Flyttstädning
- Veckostädning
- Fönsterputsning
- Bakning & matlagning
- Gardinuppsättning
- Tvätt & strykning
- mm. mm

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

Carina Lundin

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

Jag hjälper dig med det mesta.
Företaget har f-skatt sedel
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Forts. från sid 1

Bakning bild - Bagerskan Evy
Andréasson förbereder inför
utställningen ”Bakning- förr
och nu”. Hon arrangerar kakorna på fatet, det är viktigt att
det ser bra ut.

60-70 tal - Systrarna Marie-Louise Andersson och Anna-Kajsa Henriksson, har valt bland alla
kläder och saker och fått till en riktigt fin utställning. Dagen till ära, är de iklädda några av
kreationerna, med alla tillbehör, som frisyrer och lösögonfransar. Det blev en mycket omtyckt och
lyckad utställning. Kanske blir det något liknande nästa år också.

First Choice

Nyckelfärdigt 1.999.000 kr

1.0

Nyckelfärdigt 2.099.000 kr

1.5

Nyckelfärdigt 2.099.000 kr

2.0

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
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Fritids hos
Marie Mattiasson i Skårebo
Varje sommar bjuder fritidsläraren Marie Mattiasson hem fritidsbarnen hem
till hon så barnen får åka lite häst och vagn. Man skulle ha med sig en mat
säck var.
Hästarna hon har heter Amigo
Eqzona och Pricken. Vi fick åka
häst och vagn på Amigo. Dom
som var med och åkte häst och
vagn är Linn, Ida, Nemi, Noel,
Isabella, My, Tim Jonathan, El-

liot och Winston. Och dom som
var dom vuxna var Nina AnnaKarin Wilma och Linus.
Efter vi hade åkt lite häst och
vagn så gick vi in och åt hamburgare och fick lättdryck och

efter maten så fick vi glass. Och
nu så fick vi ta våran matsäck.
När My, Elliot, Linn och Ida var
färdiga så gick dom upp till vinden och då så såg dom en!…..
Fladdermus och den var stor.
Men nu hände det tråkiga det
var dags att åka tillbaka till fritids men som tur var så får vi ju
göra detta nästa sommar.
Skrivet av Linn Frisell

Mjöbäck

.

Tel. 0325-34004

Öppet:
Månd-Fred
Lörd
Sönd

09-19
09-15
10-15

Tillbygget

När ni läser det här hoppas vi att väggen mellan affären och tillbygget håller på att rivas.
Golvet är färdigt, målaren håller på med de sista penseldragen, elektrikern grejat belysning…
Asfaltering utanför har iordningsställts. Men det återstår en del ännu:
Nya kylgondoler och nya frysar ska in och installeras, hyllor ska monteras och varor ska
införskaffas och placeras. Men ha tålamod för det har vi haft. Vi fixar detta också!
Vi räknar med att vara klara nån gång under oktober/november. Men det återkommer vi till.

Ny medarbetare

Som ytterligare hjälp har vi anställt en ny medarbetare: Emmie Northman. Hon bor nu i Ö. Frölunda och har vikarierat i några ICA-butiker runt om oss (Holsljunga, Tranemo, Ullared) under
en 4-årsperiod.
Det är med glädje vi hälsar henne välkommen, och hoppas att ni också kommer att trivas med
Emmie.

Välkomna!

nya som gamla kunder

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

