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Jeanette Kristensson

Sommar, sommar, sommar …

Överlida Camping - Foto: Elske

Tack till byalaget för glassen
som vi fick när vi hade plockat skräp i byn.Överlida förskola och skola

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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Vackert väder
fyllde Överlida
Camping
På Kristi Himmelfärdsdagen
den 6 maj kom det vackra sommarvädret till våra trakter. Äntligen och det med runt 25 graders värme. Detta medförde att
en hel del campingplatser kunde notera utsålt – både husvagnsplatser och sina stugor.
Pelle Andersson, som är chef
för verksamheten, bekräftade
detta i tidningen BT för tre
veckor sedan. Hotellen i Överlida och Svenljunga har ju försvunnit, medan vi har valt att
gå campingvägen fullt ut. Vi
har byggt 12 nya stugor som
rymmer sex nattgäster i varje.
Idag har Överlida camping totalt 35 stugor och 110 campingplatser. Pelle Andersson
känner campingen väl, eftersom han har varit med sedan
hans pappa Alf grundade den
1985.
Nytt för campingen i år är också ”Playa Överlida” – 200 ton
sand har lagts ut för att göra
stranden vid campingen så
badvänlig som möjligt. Det
enda som fattas nu är solstolar.
Det är bättre att investera och
få värdet av det man har att
växa. Besökarna vill ha en anläggning som är modern, ren
och snygg. De vill också ha aktiviteter i mängder. Campingen
har därför utökats med äventyrsgolfbana, trampbilspark för
barnen, fiske, båtar, cyklar och
bastu. Äldre besökare kan sola
och må gott, men yngre barnfamiljer vill hålla sig aktiva.
Framöver finns tankar om att
bygga en tennisbana, en affär
med fokus på grillmat och ett
gym.
Av tidningens fakta framgår:
Det var 2012 som Fatima Andersson blev ägare och tog över
campingen i Överlida. Året
därpå fick hon sällskap av maken Knut, som håller i byggplanerna. Pelle Andersson är
chef för campingverksamhe-

ten. Från första juni till sista
augusti har campingen omkring 600 besökare per dag i
genomsnitt. Hälften av gästerna är återvändare. Norrmän utgör en stor grupp.

TEMAUTSTÄLLNING

TOMTAR

&TROLL

MUSÉET - Öppet söndagar
12 juni - 21 aug kl. 14-17
Söndag 26/6 stängt

Manfred Eberhardt

Hyr
Hagalund

Annan tid ring 0325-324 48
för bokning.

Grillkväll med allsång
26 augusti kl. 18.00

Ska ni ha fest eller
någon annan
tillställning?
Hyr Hagalund för 500:Vid barnkalas är
hyran endast 100:Bokning ring
Marie 070-622 81 87

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening • 0325-324 48

ÖMT - Information och kontaktuppgifter
Redaktion:

070-636 33 10
076-116 19 17
070-622 81 87
070-214 60 15

Eva Berndtsson
Jeanette Kristensson
Marie Mårtensson
Elske Teppema

Grafisk form:

evaberndtsson@telia.com
jmariakristensson@gmail.com
mariemartensson1972@gmail.com
elske.teppema@telia.com

0325 - 138 55

Jan Cocked

Tryck:
DS-Tryck

Distribution:
Eva Berndtsson
Håkan Carlsson

Annonsansvarig:
Marie Mårtensson

0703-47 60 86

info@dstryck.se

070-636 33 10
070-377 93 79

evaberndtsson@telia.com

070-622 81 87

mariemartensson1972@gmail.com

Annonsera i denna tidning ÖMT - Överlida och Mjöbäck Tillsammans
Annonsformat: Helsida (900:-), halvsida (600:-), kvartssida (375:-), 1/8-delssida (200:-).
Annonser för privatpersoner, t. ex. köpes/säljes, kvartalets
ros, välkommen till världen m.m är gratis.
Färdigt annonsmaterial e-postas till mariemartensson1972@gmail.com
Tidningen kommer ut 4 ggr/år, den 15/3, 15/6, 15/9 och 15/12.
Prenumeration på ÖMT: 100 kronor per år inom Sverige.
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Er bästa investering

Går du i byggtankar?
ER

Villor & Fritidshus
0325-186 20
www.borohus.se
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Kontakta oss så hjälper vi dig hela vägen.

GI

EFFEKTIVA

HÖGSTA KREDITV

VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09

Med VästkustVillan kan du bli din egen arkitekt. Klipp och klistra, rita till och dra ifrån eller
varför inte börja med ett helt tomt ark? Med dina idéer och vår erfarenhet skapar vi ditt
drömhem. Precis så som du vill ha det.
På hemsidan www.vastkustvillan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-186 00.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Energieffektiva hus
VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19
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Bakom kulisserna i en alternativ värld
För att försöka göra det obegripliga mer begripligt så ska vi gå bakom kulisserna och få en
förklaring på hur en alternativ värld till vår skolmedicin tänker och ser på människan.
Jag kommer de kommande
numren av ÖMT att förklara
några delar ur kinesisk medicin.
Kinesisk medicin är en av världens mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats oavbrutet under 4000 år där varje
generation läkare bidragit med
kunskap till den enorma visdomsbanken som samlas i dagens TCM (Traditional Chinese Medicine).

även jag jobbar med (TCM).
Denna mjukvara existerar inte
enligt skolmedicinen och då
kan det vara svårt att förstå något som förnekas.

TCM är ett system med många
principer och begrepp. Viktigast av alla begrepp är helhetssyn, vilket betyder att hänsyn
tas till hela människan som påverkar en människas tillstånd
och hälsa, såsom: Kropp, psyke, individen med sin omgiDen fundamentala skillnaden vande miljö och hälsohistorik.
mellan kinesisk och västerländsk medicin är:
Andra viktiga koncept
Västerländsk medicin bygger inom TCM är:
på att identifiera och angripa en • Meridianer
sjukdom/patogen för att sedan • Yin och Yang som förklarar
eliminera den.
samspelet mellan motpoler
Kinesisk medicin analyserar som uppehåller och skapar liv
förändring av kroppen. För- • De fem elementen
ändringen framkallar obalans i • Zang Fu
kroppen som indikeras genom • De sex externa orsakerna
signaler. Karaktärer av olika • De sju interna orsakerna
signaler kallas för symptom,
och för att bota symtomen måste balansen i kroppen återska- Vad är då meridianer?
pas.
Jag brukar förklara för patienten när jag mäter av meridianer
Om man liknar en kropp vid en som även kallas energibanor,
dator så är skolmedicinen att det är som att Överlida els
mycket duktig vad gäller hård- montörer skulle gå fram till
varan. De kan byta ut grafik- proppskåpet i ditt hus och kolla
kortet och andra komponenter om det finns någon spänning,
och det är så de använder medi- fram till badrummet, köket elciner för att påverka. Det är ler vardagsrummet. Är det ingmjukvaran i datorn som påver- en spänning är det förmodligen
kar all hårdvara som det kine- någon elsladd som inte är
siska medicinsynsättet och kopplad rätt eller så är det brott

på kabeln.
Lika så är det med kroppens
meridianer. Energibanan (”elsladden”) har en startpunkt i t.
ex. foten och som slutar uppe
vid sidan av ögat. På vägen
passerar den ett organ och tillför energi.
På bilderna kan vi se meridianen till gallblåsans energibana. Den har 44 punkter som en
akupunktör kan sätta en nål i
för att skapa en effekt.

Det finns inte bara en väg till
hälsa. Hitta den väg som passar
dig bäst och det ena behöver
inte utesluta det andra. Varför
inte använda det bästa ur två
världar?

Ett vanligt problem med
denna meridian är att den
skapar bland annat huvudvärk eller migrän vid
tinningarna. Stelhet i höfterna och eksem eller utslag längs meridianen m.m. Gallblåsan
som organ är också kopplat emotionellt
till ilska då somliga med en belastad gallblåsa oftast får en kort stubin och är lätt
irriterade.
Vad en alternativare försöker ta reda på
är vad som blockerar eller hindrar flödet
i meridianen. Ibland är det kosten som
stör, eller utsatthet för toxiner, svårigheter att smälta fet mat och ibland kan det
vara på ett mentalt och emotionellt plan
för att vi är förbannade över något och vi
har svårt att släppa det. Detta och betydligt fler orsaker kan påverka. Till och
med ärr efter operationer kan ”skära” av
energibanan.
Nästa gång mer om Kinesisk medicin!
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Markus
Johansson
Allerga

Mjöbäcks förskola
Varje år hjälper barnen till att
plocka skräp i närområdet och
varje gång förundras vi över
att det skräpas ner så mycket. I
år var inte vädrets makter på
vår sida, vi gick i snöstorm
och kyla fast almanackan visade 27 april…

Hemma på förskolan igen
sorterades skräpet till återvinning och allra sist kom Byalagets belöning; glass!
Tack till Byalaget från förskolebarnen, glassen smakade
jättebra trots kylan ute!
Jeanette

a

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
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HFF – Högvads Företagarförening
Nu när sommaren 2016 står för dörren går vår ideella företagarförening in på sitt 33 år.
Styrelsen vill passa på att önska alla våra duktiga företagare en riktigt härlig och avkopplande sommar.
Styrkan med en ideell förening
är just att drivkraften är ideell
och frivillig. Som företagare
och medlem ska man veta att
”min” företagarförening finns
där för stöd och hjälp i stort
som smått. Föreningen utgör
även en kontaktyta mellan
företagare, såväl som en enad
kraft när det behövs.
Vid senaste styrelsemötet diskuterades och planerades lite
olika aktiviteter. Styrelsen
beslutade bland annat att starta
upp så kallade frukostmöten

(HLR). Om du som företagare
har andra idéer om eventuella
kurser, föreläsningar eller aktiviteter så är du välkommen att
höra av dig.
Det absolut säkraste sättet att
komma i kontakt med HFF är
att skicka ett mail till: kontakt@hogvad.se
Givetvis kan du som företagare kontakta någon av oss i
styrelsen:
Stefani Dänhardt – Rundis
AB, Ulf Aronsson – Aronssons
Bygg AB, Helene Jansson –

sista fredagen i månaden med
start den 26 augusti mellan
klockan 09 och 10 på förmidagen. Föreningen står för en
enklare frukost samtidigt som
vi passar på att både ge och ta
emot information och synpunkter från våra företagare.
Du är som företagare hjärtligt
välkommen. Mer information
kommer att skickas brevledes
till företagen inom kort.
Styrelsen diskuterade även att
på nytt dra igång kurser, bland
annat hjärt lungräddning

Intuagera AB, Jörgen Arvidsson – Arvidhus AB, Klas Johansson – Snickeri AB Special, Daniel Larsson – Överlida El AB, Bengt Johansson
– Västkuststugan AB, Peter
Kobbe – 4W4U Sweden AB.

Högvads
Företagarförening
önskar en riktigt
härlig sommar!

Har du alla tjänster som gör det enklare på semestern?
Anslut dig till MOBILBANKEN och SWISH!
Betala dina räkningar med hjälp av mobilen var du än befinner dig.
Läs mer på www.mjobackssparbank.se

Vi önskar er en skön sommar!
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Pensionärsföreningarna i
nytt samarbete
Som övriga kommuner så har Svenljunga kommun haft en samorganisation. Den har
man nu istället förvandlat till en samrådsgrupp för att förbättra utbytet mellan pensionärsföreningarna och kommunen, enligt tidningen STT härförleden.
Samorganisationen har inte
fungerat fullt ut, därför förvandlar vi det till ett samråd
istället, säger Christina Lisshammar-Kihl, PRO Svenljunga
i tidningsartikeln. – Problemet
har varit att samorganisationen
varit tungrodd och att det varit
svårt att få människor i de enskilda föreningarna att engagera sig.
Enligt sekreteraren i PRO
Svenljunga, Gerhard Johansson, kunde dock föreningarna
på egen hand inte besluta om
en förändring. Vi begärde därför av PRO- distriktet att få
bilda ett samråd som sedermera godkändes av PROs Riksorganisation.

je förening än med en hel styrelse, framhåller Gerhard.

Hur samrådet ska fungera bestämdes på ett möte härom
veckan i Svenljunga. Christina
Lisshamma-Kihl är sammankallande av de fem föreningarna i Hillared, Högvad, Kindaholm, Svenljunga och Sexdrega. Hon kommer att få en kontaktperson från var och en av
föreningarna. Christina är även
suppleant i PROs Södra Älvsborgsdistriket och kommer att
fungera som en länk mellan de
olika föreningarna och distriktet. – Vi kommer att kommunicera mer med varandra om resor och träffar och har stora
förhoppningar på samrådet.
Det är ju lättare att ha kontakt
med en eller två personer i var-

PRO-föreningarna i Svenljunga är aktiva och har många
aktiviteter på programmet, t.
ex. Cirkelträning, Qi-Gong,
Stick- och handarbetscafé, månads-träffar med kaffe, lotterier,
underhållning/föredrag,
Mattcurling,
Lättgympa,
Bingo, Boule, Motionsdans,
Teaterföreställningar, Resor,
Bilrally m.m. Pensionärsföreningarna i Svenljunga kommun
har tillsammans cirka 600
medlemmar och tar gärna emot
fler.
Manfred Eberhardt

Telefon 0325-66 13 30
Numera gör vi även
snuspåsar av våra band
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En av förra årets succéer kommer tillbaka!

Överlidaprofilen –
Amanda
Namn: Amanda Gabrielsson

Då hoppas vi åter på en strålande dag, med mängder av fina
fynd och trevliga upptåg.

Det blir bland annat försäljning av lokalproducerat,
föreninger, hantverk, nyttigt, gott och mycket, mycket mer!
Vi korar segraren i

Holsljungamästerskapen –
Tjugohundrasextons Största Pumpa!
Inlämning av tävlingspumpor sker senast 10:00,
vid Gamla Kommunalhuset.
Vill även du vara med och sälja dina alster? Boka bord genom att anmäla
dig till Byalaget senast torsdagen 1/9, byalaget@holsljunga.com, eller per
telefon till Sigge Bengtsson, 0705-832441
Mer information kommer!

Varmt Välkomna!

Familj: Storebror Johannes,
lillasyster Madelene, mamma
Annelie, pappa Anders och
alla som står mig nära är min
familj.
Studier/arbete: Jobbar just
nu på lekavdelningen på Gekås, förhoppningsvis blir det
studier till hösten!
Intressen: Kultur och språk
älskar jag, att få resa runt och
träffa alla typer av människor
är något som ger mig väldigt
mycket. Därför skulle jag säga
att resa är mitt största intresse.
Drömmer om: Låter klyschigt, men att någon gång
längre fram stadga mig, men
inte än!
Favoritmat och -dryck:
Allt som har med frukost att
göra, skulle kunna äta frukost

Holsljunga Byalag

Föredrag med Johan Blidberg
känd från MACK-SM 2015
Onsdag 19/10 Kl.18.30
Holsljunga församlingshem

Inträde: 100 kr inkl. mackan ”Susedalen”
* ”Susedalen” är en macka på vetesurdegsbröd med en spännande blandning av

lokala smaker som omelett med bondost, kantarellmajonnäs och rökta
hasselnötter.

Anmälan till Sixten Bengtsson 070-5832441 senast Måndag 10/10.
Begränsat antal platser.

V A R M T V Ä L K O M N A!
/Styrelsen Holsljunga Byalag
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fram till middag! Dryck beror
lite på dag och tid, men jag
njuter verkligen av ett glas
rött.
Favoritdjur: Fåglar är ljuvliga!
Vad är det bästa med att
bo i Överlida? Jag tycker om
naturen här, men det bästa är
att hela min familj bor i Överlida!
Vad kan bli bättre i Överlida? Jag har ingenting att
klaga på!
Om du vann mycket pengar, vad skulle du göra med
dessa? Lycka går ju inte att
köpa, men hade gärna åkt till
staterna för att studera så det
skulle jag gjort om jag hade
råd.
Vad är ditt livs motto? Gör
det som gör dig själv lycklig!

En krönika ur Borås Tidning/ME

Hur människor
tänkte förr...
Prins Lennarts ABC-bok
Mats Palmquist, skribent och grafisk formgivare har i
tidningen BT skrivit många krönikor. Förra månaden
handlade den om ”Viktigt att veta hur människor tänkte förr, vad de tyckte om sin samtid”. Han kunde inte
låta bli att köpa den fina ABC-barnboken med titeln
Prins Lennarts ABC-bok, tryckt 1912.
Den är illustrerad med vackra
nationalromantiska bilder och
texten återger bl.a. i vers den
tidens tankar, t.ex. ”A,B,C,
som lätt du lär, grunden till all
kunskap är”. ”Sveriges Flagga
håll i ära, må dess färger bli dig
kära”. Vid bokstaven N, som i
ordet neger, vilket tydligt visar
denna tids syn på människor
med för dem avvikande hudfärg ”Trots den bästa tvål och
vatten, blir en neger svart som

natten”.
Mats Palmquist framhåller att
det finns något aningslöst och
rart över denna ABC-bok. Den
speglar förmodligen dåtidens
syn på andra folk, en tid då
svarta människor verkligen
inte var vanliga på gatorna i
Sverige.

Ett stort tack till Göran
En son - Arvid
med personal på Monicanders för de supergoda
Anna Nergården och
tårtorna vi bjöds på till
Erik Ello
PRO Högvads gympasektions säsongsavslutning i
Grattis önskar
början av maj. Vi tackar
Mjöbäcks byalag
alla som deltagit under
våren och tar nu sommar- En son
semester fram till första
Iman Debo och
måndagen i september då
Rabeh Arkawi
vi återigen träffas i Mjöbäcks bygdegård kl 14 och En dotter – Philippa
därefter samtliga
Matilda Hack och
måndagar,samma tid fram
Johannes Gabrielsson
till jul. Efter gympan spelar vi lite bingo med preGrattis önskar
sentkort som pris,dricker
Överlida byalag
lite kaffe och har det allmänt trevligt. Allt som allt
betalar deltagarna 20kr
per gång. Alla är hjärtligt
välkomna. Glad sommar
önskas av
Ann-Marie Öhn och
Carl-Robert Dolonius

Forts. sid 23

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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Allt

Gänget samlat på
Näset
Lördagen den 21 maj samlades
ett glatt gäng på Näset i Överlida för att kratta, blåsa och
göra fint på vår härliga
badplats. Nya bryggor har
kommit i sjön så nu hoppas vi

inom glas!

Mjöbäcks Glas AB

bara på en varm och lång badsäsong. Vi ses på stranden,
i plurret eller kanske vid grillplatsen. Njut av sommaren.
Eva

Telefon 0325-343 06

Recension av boken Tornet av Uwe Tellkamp

En storslagen
berättelse
om ett samhälle i
förfall

Mitt i Mjöbäck
tel.0325-34444

När den 16-årige huvudpersonen i boken Tornet färdas genom den en gång så sönderbombade staden Dresden refererar han inte till
popmusik utan till klassisk diktning, samtidigt
som han tänker på vad han ska spela på sin cello under sin fars femtiokalas.

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

08.00
08.00
08.00
14.00

-

15.00
20.00
21.00
21.00

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

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!

2012-05-10 09:30

Författaren Uwe Tellkamp bör- klockans visare hålls fast med
jar sin bok med att presentera våld medan urverket inuti fortkvarteret Tornets persongalleri sätter att vrida mot en oundvikoch geografi med en långsam lig kollaps. I sitt författarskap
bergbanefärd genom åttiotalets lyckas Uwe Tellkamp formuleårtionde. Med en känsla för de- ra alla motstridiga känslor så
taljer målar han en bild av då- klart och skapa ett obehindrat
varande DDR, Tyska Demo- läsflyt trots bokens tegelstenskratiska Republiken, som en format. Det är omöjligt att göra
vackert nostalgisk plats där ti- annat än att stämma in i hyllden tycks ha stannat. Snart blir ningskören, sammanfattar BT i
det dock uppenbart att tiden
inte alls står stilla, utan att Forts. nästa sida
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Nya vindar för
Mjöbäck!
Nu ser vi i Mjöbäcks byalag med spänning på
de igångsatta planerna vi har på sociala mötesplatser. Det vi nu har framför oss är ett
utegym och en boulebana där både gammal
och ung kan träffas.
Vi är nu i slutfasen för att få i
gång byggandet, så alla tummar hålls för att allt går i lås.
Den kommer att ligga utmed
154:an och innehålla en liten
parkeringsplats, sittplatser med
bord, gångstig ner till själva
gymområdet, där även boulebanan ligger. Något för både
gammal och ung. Även där ska
finnas möjlighet att kunna sitta
ner och koppla av, om man inte
vill vara aktiv. En fantastisk
möjlighet vi fått, som vi är
måna om att ro i land. Vi har
fått ett fantastiskt fint gensvar
och villiga händer, som är be-

redda att hjälpa till med underhållet. Ett sätt att stärka bygemenskapen på och då krävs
engagemang. Vi tror detta
kommer att bli toppen och återkommer så snart vi är i gång.
Ett annat sätt att uppmärksamma Mjöbäck på är att vi ansökt
om att få upp välkomstskyltar
på den starkt trafikerade
154:an, som även det är igångsatt i kommunens och länsstyrelsens kvarnar. Vi vill att alla
ska känna till denna ”pärla” i
Västra Götaland.

Forts. från
föregående sida
ett samålle i förfall ...

gre skolan, utan också en rasande spännande historia, trots
att man vet hur det ska gå”.
Sydsvenska Dagbladet.

Sommarstängt från 4 juli
och öppnar igen 12 augusti
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

Pia Zielke

sin recension efter att boken
översatts till svenska. ISBN ”Vardagen är absurd. Det enda
numret är 9789100123802.
som finns i överflöd är köer
och ofrihet. Vad törs man säga,
”Ja den här boken vill allt. Den vem lyssnar, vem skvallrar ?
lyckas också med nästan allt. Visst är boken Tornet förstklasOch på många år har i varje fall sig litteratur, en historisk roingen tysk författare vågat man om östtyskt DDR-liv i det
mer”, framhåller Frankfurter decennium som slutligen såg
Allgemeine Zeitung, Tysklands muren rämna”. Östgöta Corstörsta dagstidning.
respondenten.
”Uwe Tellkamps bok Tornet är
inte bara ett konstverk i den hö-

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

Återgiven:
Manfred Eberhardt

Tel. bil 070-577 83 73,
kontor 0325-320 62
UTFÖR ENTREPRENADARBETEN
KRANBIL ● FÖRSÄLJNING AV GRUS

ELSKES

ELSKE
S
Skön sommar!

…för taktil massage, samtal, yoga och avspänning.

Massage, samtal, yoga och avspänning.
Presentkort finns!
ett presentkort i julklapp!

Ge dina kära en upplevelse i form av

www.healyourheart.se

Varmt välkommen!

0325-342 04, 070-214 60 15

Elske Teppema
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www.elskes.se

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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Tiden läker inga
sår av
Tilde de Paula Eby
Den 16 oktober 1973 kommer
knappt ettåriga Tilde som flykting från Chile. Hon, föräldrarna och storebrodern tillbringar
de följande månaderna på en
flyktingförläggning i Alvesta.
Drygt fyrtio år senare väljer
Tilde att för första gången berätta familjens dramatiska historia: om kvinnorna före henne
som hittade hem på olika ställen av världen. Fem generationers kvinnor som färdas som
flyttfåglar för att skapa sin
framtid. Den tar sin början på
Tenerife 1867 och fortsätter i
Kuba, USA och Chile innan
den slutar i dagens Sverige.
Tiden läker inga sår är en berät-

telse om kärlek, desperation
och längtan efter samhörighet,
om att göra allt för dem man
älskar. Det är även berättelsen
om Tilde själv och hennes
kamp för att slutligen rota sig i
det land hon så länge varit en
del av.
Hon berättar: Jag skriver boken
till kvinnorna före mig, de som
aldrig fått rota sig. Jag vill berätta deras historia. Och jag
skriver boken till mina barn.
Jag vill berätta min historia för
dem. Med förhoppning om att
de aldrig ska behöva fly, aldrig
behöva känna sig rotlösa eller
ovälkomna.
Jeanette

”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...

Tor - Fre:
16.00 – 18.00
Lördag:
10.00 – 14.00
Telefon:
070-561 06 95

Ljus i olika varianter, både som present
och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av
heminredningstyger - stor sortering!
Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas
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Mjöbäcksprofilen Hanna
Namn: Hanna Johansson
Familj: Särbo och 2 barn ihop
Arbete: På Gekås, damavdelningen och kassan
Intresse:
Min passion är yoga. Jag går en
kundalini yoga utbildning som
slutar 11 juni med en yogafestival i Dagsås. Den blir vår examen och alla är välkomna!
För mig är yoga som en terapi
för kropp, själ och sinne. Sinnet är den del som vi människor möter mest motstånd i, genom att våra tankar kan spela
oss ett spratt och trötta ut oss.
Vi är inte våra tankar. I yogan
finns utmärkta redskap att arbeta med sina tankar och känslor och samtidigt få en smidig
och stark kropp inifrån och ut.
Jag älskar att få dela med mig
av yogan. Jag har börjat hålla
lite yoga hemma varannan tisdag och känner sån tacksamhet

och glädje över att få hjälpa an- egen del skulle jag vilja få möjdra.
lighet att jobba mer med yogan, utbilda mig mer i yogan.
Favorit mat:
Även resa med min familj och
Våfflor gjorda på mandelmjöl få mer tid med dem. Tid är vikmed grädde och bär.
tigare än pengar.
Favoritdryck: Hemmagjord
varm choklad.
Motto: Har nog inget specifikt, det finns många bra. Så
Vad är det bästa med att
som; livet är i ständig förändbo Mjöbäck?
ring och lev i kärlek till dig
Närheten till naturen och att vi själv och andra. Vi är alla ett
har en så bra mataffär.
och alla har rätt till ett lyckligt
och värdigt liv.
Vad kan bli bättre i MjöJeanette
bäck?
Jag tyckte verkligen om när vi
hade marknad med mera nere i
parken. Något som för samman
människor i byn oftare.
Om du vann mycket
pengar, vad är det första
du skulle göra då?
Finns många saker som poppar
upp i mitt huvud. Jag skulle
vilja skänka pengar till bättre
behövande. Om jag ser till

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,
Bengt Josefsson - Västkuststugan AB, Peter Kobbe - 4W4U Sweden AB
E-Post:

kontakt@hogvad.se | Hemsida: www.hogvad.se
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(skanna QR koden till höger)

Tack till Mjöbäcks förskola
Tiden på Mjöbäcks förskola börjar att lida mot sitt slut. Ett halvår går fort när man varje dag
är omringad av ett gäng härliga barn och en fantastisk personal. Men framförallt har tiden gått
fort för att jag varje dag har älskat platsen jag varit på.
Jag är tacksam och glad att jag
fick möjligheten att praktisera
hos er på Mjöbäcks förskola.
Det har givit mig mycket och
jag har lärt mig nya saker. Saker jag inte trodde jag skulle
klara av. Men framförallt har
jag växt som människa.

Jag skulle vilja tacka er alla på
förskolan för att ni från dag ett
har sett mig som en av er. Och
att ni alltid sprider enorm glädje och positivitet omkring er.
Ni bidrar med mycket skratt
och man har aldrig en tråkig
stund med er.

Så tack för den här tiden, Jeanette, Magdalena, Paula, Camilla och Oscar.
Jag kommer sakna er och alla
små bustrollen.
Många kramar från er
praktikant Carolina

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

Skanna QR koden
www.4wshop.se

Försäljning av diverse resevdelar
till små och stora fyrhjulingar
Nygårdsvägen 6 B, 512 65 MJÖBÄCK
0325-49 79 79 | kontakt@4w4u.se

- Medlem i Högvads Företagarförening -
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Vad är centrum i ditt liv?
Men vad gör ni för nytta? Frågan ställdes till en munk under ett besök i hans kloster som jag
genomförde för några år sedan. – Vad gör ni egentligen för nytta?
Jag tror att frågan är ganska representativ för vårt samhälle.
Bara det nyttiga har ett existensberättigande!
Munken började med att bekräfta frågeställaren. – Visst
kan man undra om man inte
skulle ha gjort bättre insats någon annanstans, sa han. Varje
gång jag öppnar tidningen så
får jag bekräftat hur mycket
som behövs göras.
- Men samhället kan liknas vid
en kropp, fortsatte han. Och i
en kropp så måste alla delarna
finnas med och vara i funktion.
Alla kan inte vara händer, och
en kropp utan hjärta kan inte
åstadkomma så mycket. Och
vi, män och kvinnor som vigt
oss till klosterlivet är hjärtat.
Vår uppgift är bön, att be för
alla.
Han gav en annan bild: ett hjul
utan nav fungerar inte, det

måste finnas ett centrum som
ekrarna utgår ifrån och som
håller ihop hela hjulet.
Vi som befinner oss en bit utanför centrum kan ibland uppleva att samhället snurrar allt
snabbare. Och att centrifugalkraften tvingar oss allt längre
och längre från centrum.
Och det är då som vi kan upptäcka att de där ekrarna gör en
väldigt stor nytta, de som strävar mot centrum. Det gäller
hela Kyrkan, inte bara dess
kloster.
Från generation till generation
så har det bevarats en dyrbar
skatt i vår kyrka. När den övriga världen har förändrats och
förvandlats så står kyrkan stabilt med Kristus som grund.
När du tar klivet in i en kyrka
kliver du samtidigt in i ett tidlöst sammanhang. Och det behövs sådana här fredade zoner

som inte rycks med i tidsandans nyckfulla vindkast.
Det var kyrkans kloster som
bevarade hela den antika litteraturen åt eftervärlden när romarriket föll samman. Under

en kaotisk period i medeltiden
så var det de som fick fungera
som kulturbärare, som bevarade kunskap som annars gått
Forts. nästa sida.

Grattis säger vi till

Majliss Andersson
vinnaren av Överlida byalags Vintertävling!!
Det rätta svaret i årets tävling var
”Gemenskap”,
tack till alla ni som deltog i tävlingen.

Lida Yttres
gårdsbutik
Butiken är öppen för självbetjäning
varje dag mellan kl. 10.00 – 20.00.
Vi har potatis, ägg, frukt och grönt.

Mjöbäcks Pallindustri AB
Nygårdsvägen, 512 52 Mjöbäck
Telefon 0325-343 02

Det kommer att finnas
hamburgare 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

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

Överlida Ekbacken - Välkommen!
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Forts. från föreg. sida.
förlorad.
Kanske är det på samma sätt
idag. När hjulet snurrar snabbare, börskurserna åker upp
och ner, ideal och mode växlar
i allt högre tempo, ja då finns
det ändå en annorlunda livsstil
som lever kvar.
När vi har glömt vad ord som
långsamhet, stillhet, uthållighet och tideböner står för så
behöver det finnas ett sammanhang där man fortfarande lever
med detta som ideal. I vår kaotiska värld så finns det ändå en
fredad zon där detta alternativa
sätt att leva bevaras åt eftervärlden. Det glöms inte bort.
Den äldsta sammanhängande
klosterregeln är Benedikts regel som skrevs för 1500 år sedan. Den går i princip ut på att
munk blir man för att lära sig
bli människa. Det har de övat
på sedan dess, och långsamt så
har det ansamlats en visdom
som det tagit generationer att
uppnå.
Naturligtvis kan vi inte alla gå i

kloster men vi behöver ändå
alla lära oss att bli människor.
Fast en livstid är för kort för att
lära sig detta, åtminstone om vi
alla ska börja från noll. Och vi
behöver inte uppfinna hjulet
varje gång, vi kan istället lyssna till den visdom som förvaltats åt oss. I kyrkans tradition
finns det en djup mänsklig erfarenhet att ta del av.
Tobias Bäckström, präst

070-860 34 99
ÖVERLIDA

Vi har
hyreslägenheten
du söker!
För en bekymmersfri uppvärmning!
För en
bekymmersfri
uppvärmning!

Solidhus erbjuder dig en bostad i
enfamiljshus, radhus, parhus samt
flerfamiljshus i trivsamma miljöer.

Fjärrvärme i
Överlida AB

Holsljungavägen 7, 512 60 Överlida

Vill du också bo bra?
Kontakta oss för mer information.

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

Service: Anar Haji 0700-675 214
Holsljunga Rör Torvald
Eng 0705-911 703
Bertil Johansson 0708-603 400

ett fastighetsbolag i Mjöbäcksgruppen

Tel 0325 - 61 82 50
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www.solidhus.se

Det är v
i som
tr ycker
ÖMT!

Sommaren är här! Näset är städat och nya
bryggor har kommit i. Gungan till Näset är på
gång.

Välkommen in till oss på
Boråsvägen 31 i Svenljunga

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

Lekplatsen på Ringvägen är
också nära- när den är klar
kommer vi att ha en liten invigning för alla byns barn!
Nu har Trivselbygdens tidning
kommit ut – saknar ni den finns
den att hämta vid Banken,
Campingen,
Centrumboden
mm. Ta gärna med något ex när
ni åker en tur i sommar- för att
marknadsföra vår bygd!
Vi fortsätter att jobba för cykelvägen och för att få behålla vår

bensinstation i samhället.
Vi ligger även på Svenbo, om
att bygga lägenheter i Överlida
.
Vi har även tagit tag i hemsidan
som nu är uppdaterad! Passa på
att kika på den.
Glöm inte anmäla er till cykelfesten 20/8!!!
Ha en härlig sommar alla!
Överlida byalag

Skolresa 17 maj
Vi var på maritiman och tittade
på stridsbåtar och det var läskigt men i ubåt var det inte så
läskigt.
Det fanns många olika båtar
som en stridsbåt brand bils båt

svarta taxin fyrbåten. Det var
spänande och intrisant och roligt.
Och det var kul på alla båtarna.
Mjöbäcks Skola

LANTMÄNNEN
i Älvsered

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

Försäljning och
reparation
av bilar!

ÖPPET

måndag - fredag
kl. 7.30 - 17.30
lördag
kl. 9.00 - 13.00
telefon:
0325-311 08

Petterssons Bil AB Mjöbäck

Välkomna!

Tel. 0325-340 19, 343 05
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Information från TRIVAB
försommaren 2016
I förra numret av ÖMT så uppmanades läsarna att höra av sig till Trivselbygdsutvecklare Eva
Johansson för att tipsa om smultronställen för att få ett bra underlag till turistbroschyren
som har arbetats fram. I början av juni kommer den färdiga broschyren att lämna tryckpressarna.
Stort tack till er i byarna, ingen
nämnd ingen glömd, som varit
behjälpliga med att vaska fram
besöksmål. Turistbroschyren
kommer att finnas tillgänglig i
Trivselbygdens olika butiker.
Byalagen kommer också att
förfoga över ett antal exemplar.
Om ni får gäster eller vill göra
en utflykt med familjen i sommar så passa på att besöka några besöksmål i Trivselbygden
– en bra bit av Västergötland.
Turismen är en av Sveriges
mest växande näringar och
med denna satsning för turismen så hoppas och tror TRIVAB att turismen i Trivselbygden utvecklas gynnsamt.
Det nya bageriet i Överlida är

färdigbyggt inom kort och de
syrianska ägarna kommer att
baka Medelhavsbröd till en
början och kommer att distribueras ut över hela södra Sverige. Trivselbygdsutvecklare
Tommy Stensson har varit drivande i kontakter mellan kommun, entreprenör samt företag
och på så sätt bidragit till att ett
nytt företag etablerar sig i bygden. Det är glädjande att TRIVAB figurerar på denna arena
för näringslivsutveckling.
Några intresserade deltog på
TRIVAB:s satsning ”Nyfiken
på att starta eget” i slutet av
april. Ett studiebesök på Elisgården i Heberg utanför Falkenberg genomfördes. Delta-

garna fick ta del av det unga
parets affärsidé och hur de arbetar med att utveckla sin nisch
i besöksnäringen. Paret berättade entusiasmerande om sina
tankar att driva gården som den
gjordes på 1930-talet och klädde sig också tidsenligt. De drev
café och tog emot besökare
som ville lära sig mer om
svenska lantrasdjur. Kanske
kan entreprenörerna i Heberg
entusiasmera någon att utveckla sin affärsidé?
TRIVAB:s samarbete med skolor fortsätter. Studiebesök från
gymnasieskolor, men även
högstadieelever från Trivselbygdens olika skolor genomförs i den takt som skolorna
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visar intresse. Det pågår diskussioner på kommunal nivå
kring en helt ny typ av lärlingsutbildning inom ramen för
byggprogrammet i samarbete
med bygdens husföretag. Resultatet av dessa diskussioner
förväntas vara klara höstterminen 2017.
Styrelsen för TRIVAB håller
på att arbeta fram en ny hemsida. Webadressen är densamma,
www.trivab.se.
Vi önskar läsarna av ÖMT en
skön sommar! Hoppas att vi
ses på något av Trivselbygdens
besöksmål!
Christer Everås
Lena Ferm Hansson

Förskolans dag

Torsdagen den 19 maj var det förskolans dag och det ville vi, på Överlida förskola, förstås fira. För andra året,
så nu har det blivit en tradition, ordnade vi ”Springloppet”.

NU ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE!

Barnen hade sett fram emot verksamhet här. Ha en härlig
och laddat för denna dag länge. sommar och var ute och rör på
Vi satte upp mål och start och er så mycket som möjligt hälalla barnen fick en nummer- sar vi alla på Överlida förskola.
lapp på magen. Solen sken och
Eva Berndtsson
vi hade verkligen tur med vädret. Vi började med uppvärmning till musik och sedan gick
starten för vårt lopp. Vi sprang
runt vår gård och för varje varv
fick alla ett armband runt handleden. Vi sprang och kämpade
varv efter varv och ibland kunde viSom
pausany
under
ett gammal
träd och Tefcar kund finns nu två nya bilvårdscenter att kontakta:
och
få lite vatten och juice. Alla var
engagerade och det var mycket
Lahalls Bil AB i Kinna, Ehns gata 2 (Näs-industriomr.), 511 56 KINNA. Växel: 0320 - 20 70 90
tjo och tjim. Efter loppet samlades vi och åt banan som rik, Hanteverksgatan 2 (Mitt emot Fyndlagret) 514 32 TRANEMO.
tiga Tranemo
idrottsmän. Bilvårdscenter
Till sist fick
Telefon 0325-70410, Mobil 0768-781552 Andreas Weichert
alla en medalj. Det fina med
det här loppet är att alla tränar
motorik och muskler och att
alla vinner. Dessutom har vi ju
Lokalen
(Nygårdsvägen,
så roligt
tillsammans.
Vi tycker under SkönaHus) kommer att övertas av
4W4U
Sweden
hösten.
att detta är ett härligt AB
sättunder
att
fira Där
vår fina
förskola
kommer
detoch
attvår
finnas Tefcar och Sonax konsument produkter att köpa

Fr.o.m. den 1 augusti upphörde verksamheten.

ETT STORT TACK TILL ALLA KUNDER!

kontakt@4w4u.se
073-311 66 72

alternativt beställa.

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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Händer i
Tokabo i
sommar
Söndag 3 juli kl. 15.00
Friluftsgudstjänst
Onsdag 6 juli
kl. 18.00-20.00
Sommarkafé. Servering,
visning av samlingarna,
musikunderhållning.
Utställning utav broderier
med Kristina Johansson.
Onsdag 13 juli
kl. 18.00-20.00
Sommarkafé. Servering,
visning av samlingarna,
musikunderhållning.
Utställning utav radioapparater med
Gunnar Henriksson
Onsdag 20 juli
kl.18.00-20.00
Sommarkafé. Servering,
visning av samlingarna,
musikunderhållning.
Utställning ”Leksaker, förr
och nu”
Onsdag 27 juli
kl. 18.00-20.00
Sommarkafé. Servering,
visning av samlingarna,
musikunderhållning.
Utställning Tavlor och keramik med Britt-Marie
Uddén och
Eva-Britt Andersson
Forts. från sid. 11
... människor tänkte förr
Krönikan återger också fakta
om Prins Lennart med det fullständiga namnet Gustaf Lennart Nicolaus Paul Bernatotte,
född den 8 maj 1909 i Stockholm, död den 21 december
2004. Han blev 1932 den förste
svensken i historien att självförvållat fråntas sina kungliga
titlar för att kallas herr Bernadotte, men adlades 19 år senare
i Luxemburg.
Han var son till prins Wilhelm,

Varm bil – en
dödsfälla för
hunden
Det är viktigt att veta att hundar(och barn)
inte kan reglera värme och vätskebalans på
samma sätt som vuxna människor. Hundar svettas inte som vi, de har bara några få svettkörtlar mellan trampdynorna.
När värmen stiger ökar också
hundens flåsande och syret i bilen minskar. Hundar instängda
i varma bilar blir stressade och
kan slutligen avlida av värmechock. Om man ser en påverkad hund instängd i en varm
bil, så ring till polisen, om inte
ägaren finns i närheten. Slå inte
sönder bilrutan på egen hand.
Kyl ner en överhettad hund
snabbt, gärna med mycket vatten. Den kan också få slicka på
glass eller is, om den är vid
medvetande.
Tid
08.30
09.30
10.30
11.15
12.00
13.30

Utetemp
14 grader
18 grader
20 grader
20 grader
23 grader
33 grader

Nedanstående skylt sitter utanför en stor blomsterhandel i
trakten. Tänkvärt och skrämmande hur varmt det verkligen
blir i bilen, och ett bra initiativ
att hunden får följa med in!
Alternativen är väl annars att
lämna hunden hemma, att turas om att handla om man är
två eller att spara pengar och
låta bli att gå in i affärerna…
Tänk på att även en ljummen
och mulen dag blir det varmt i
bilen för hunden!

Väder
skugga
skugga
blandat
sol
sol
sol

Biltemperatur
19 grader
38 grader
47 grader
58 grader
62 grader
85 grader
Jeanette

andre son till kung Gustaf V
och Maria Pavlovna av Ryssland. Den 11 mars 1932 gifte
sig prins Lennart med Karin
Nissvandt utan kungens tillåtelse och hade då enligt grundlagen inte längre arvsrätt till
den svenska tronen.
1930 ärvde Lennart Bernadotte
av sin farmor Victoria, Sveriges drottning, slottet Mainau,
som ligger i söddra Tyskland
på en ö i Bodensjön. Här bodde
han med sin familj till sin död
2004.
ABC-boken gavs ut 1912 av P
A Norstedts & Söners Förlag.
27 planschblad i färg. Klotryggsband med dekorerad
främre pärm. Diskret barnklot-

ter med tunn penna på två av
bladen. Gott skick i övrigt. Säljes för 1.500 kronor av Alfa
Antikvariat, bokbörsen.se
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Manfred Eberhardt

Den sista dagen
Hans ögon glittrade av glädje. Skrattet som letade sig fram hos honom, smittade av sig. Vi satt
jämte varandra, skrattade i takt och tittade ut mot havet. Havet låg alldeles stilla, inte en enda
våg sågs till under den sensommarkvällen. Solen var på väg ner men man kunde fortfarande
känna värmens strålar mot sin hud. Vattnet glänste då solen svepte över det. Vi tittade på varann men ingen sa något, istället log vi mot varandra. Ett leende som sa allt. Medan vi satt där
och tittade djupt in i varandras ögon, såg jag hur hans läppar började röra sig. ”Jag älskar dig”,
mimade han. Jag blev varm inombords. Det var den sensommarkvällen som jag sent skulle glömma.
Jag står vid hans säng. Med en
lätt rörelse smeker jag hans
kind i hopp om att han ska
känna min närvaro. Men den
enda responsen jag får är ljudet av tystnad. Han ser så
hjälplös ut där han ligger.
Hans ögon är slutna och det
ser ut som att han sover. Jag
har alltid gillat att se honom
sova men denna gång är det
annorlunda. Denna gång vet
jag inte om han någonsin kommer vakna upp igen. Jag vet
inte om jag någonsin kommer
få möjligheten att höra honom
skratta eller se honom le. Livsglädjen som förr fanns hos
mig är som bortblåst. Dörren
öppnas och in kommer läkaren.
- Samuels skador var väldigt
allvarliga och trots operationen, vet vi inte om han kommer överleva, säger läkaren
med låg röst.
Luften går ur mig. Kommer
han att dö? Även om jag redan
tänkt tanken själv, kändes läkarens ord som en bekräftelse
på att mina värsta farhågor
inom kort skulle komma att slå
in. Jag sjunker ihop bredvid
sjukhussängen och en efter en
trillar tårarna nerför mina kinder. Det är orättvist, tänker
jag. Det är inte Samuel som
ska ligga här och kämpa för
sitt liv. Varför skulle han ut
och köra den där kvällen? Och
varför valde föraren i den andra bilen att köra påverkad?
Jag vet att det inte finns några
bra svar på alla mina frågor.
Men jag vet också att om den
andra föraren valt att låta bli
alkoholen hade min Samuel
inte legat här just nu. Våra liv
hade gått vidare som vanligt.
Hur mycket jag än önskar att
det var så, vet jag att det inte
går att göra något ogjort. Jag

tänker tillbaka på sista gången
vi sågs, kvällen då han tog bilen hem från mig. Allt var bra
och ingen visste att allt skulle
förändras inom kort. Den
kvällen lämnade han mig utan
att jag hann säga att jag älskade honom.
Jag tittar på honom med tårar i
ögonen.
- Jag vet att du vet att jag älskar dig, börjar jag. Men att jag
kanske aldrig får chansen att
säga det en sista gång, det
krossar mig, fortsätter jag.
Det enda jag känner är smärta.
En smärta som jag aldrig trodde man kunde uppleva. Tanken på att börja ett nytt liv utan
Samuel, skrämmer livet ur
mig. Vi hade planer på att flytta ihop, skaffa barn tillsammans och gifta oss. Planer som
inte längre kommer gå att genomföra. Jag vet att han kommer att dö, frågan är bara när.
Dörren stängs bakom mig. Jag
möts av en kal och vit sjukhuskorridor som ger mig rysningar. Sjuksköterskor springer
stressade fram och tillbaka i
sina blåa rockar. Jag sluter
mina ögon, försöker koppla
bort var jag befinner mig. Något som visar sig vara lönlöst.
Hur mycket jag än försöker
kan jag inte sluta tänka på att
jag går runt och väntar på att
Samuel ska dö. För det är just
det jag gör. Väntar på att han
ska dö för jag vet att hans
chanser att överleva är minimala. Varför är livet så fruktansvärt orättvist? Varför är
det Samuel som ska dö, när det
var den andra föraren som körde full? Det är inte så det ska
vara. Hur kunde föraren ta sig
friheten att riskera andra människors liv?
Kroppen känns svag och be-

nen bär mig nästan inte längre.
Samuel kämpar för sitt liv men
jag vet att när detta är över, när
han inte längre klarar av att
kämpa, är det jag som kommer
få kämpa varje dag för att orka
leva. För honom tar smärtan
slut men för mig kommer den
alltid att finnas kvar.
Det är det som gör mest ont,
att veta att det är alla i hans
omgivning som kommer drabbas hårdast. Att veta att det
kommer vara jag som får trösta hans föräldrar och hans syster.
Plötsligt kommer en sjuksköterska springandes. Hon skriker att jag ska flytta på mig.
Jag hinner inte ens reagera
innan hon slänger upp dörren
in till Samuel. Världen stannar
till. Strax efter henne kommer
ytterligare en sjuksköterska
som i förbifarten ber mig stanna kvar utanför. Det är som att
jag ännu inte har fattat att det
var Samuels rum de sprang in
i. Mina ben är som fastfrusna.
Jag hör sjuksköterskornas höjda röster inifrån rummet. Jag
vet att det snart är över. Att
sjuksköterskorna snart kommer ut med det tragiska beskedet. Det enda jag kan göra är
att återigen vänta. Hur mycket
jag än vill in till honom, kan
jag inte förmå mina ben till att
röra sig. Jag sjunker ner till
golvet. Huvudet faller till knäna och i nästa sekund brister
jag ut i gråt. Medan jag sitter
där i förtvivlan kommer den
ena sjuksköterskan ut. Hon
sätter sig framför mig och lägger sin hand på min axel. Jag
vet att det är i ett försök att
trösta mig, men gråtet blir bara
ännu mer intensivt.
- Jag är ledsen men Samuel
kommer inte leva i många mi-
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nuter till. Jag önskar det fanns
något vi kunde göra men han
går inte att rädda, säger hon
med mjuk röst.
Hur mycket jag än hade förberett mig på att höra det, kan det
inte mätas i hur ont det gjorde
att verkligen få höra henne
säga det.
Återigen står jag vid hans
sängkant med våta kinder.
Snart kommer hans hjärta inte
längre att slå. Han ser rofylld
ut. Och där och då känns det
som att han vill somna in. Jag
lyckas få fram ett litet leende.
Snart kommer han inte behöva
lida längre. Det känns bra att
veta att han kommer få det
bättre när allt är över.
- Jag lovar dig att jag ska kämpa varje dag för att finna glädje i mitt liv igen. Det är vad du
hade velat, viskar jag.
Jag böjer mig fram och ger honom en lätt puss på kinden.
Sedan tar jag hans hand. Jag
kramar den hårt, vill aldrig
släppa taget. Min älskade
Samuel, tänker jag.
- Jag älskar dig.
I samma sekund ser jag att
hjärtslagen på respiratorn förvandlas till ett rak streck.
Carolina Sandblom
”Ta vara på alla stunder i livet
och glöm inte att berätta för de
du bryr dig om att du älskar
dem. En vacker dag kan allt
vara försent.”

Hagalundsfesten
I år testade Byalaget en ny variant för att få tillräckligt med anmälningar, nämligen en teckningsfest. In i det
sista såg det mörkt ut, men när lördagen 28 maj närmade sig allt mer ramlade anmälningarna in! Efter några inställda fester så blev detta en riktig toppenfest med ca 100 personer i varierande ålder.
Nytt för denna gång var också
att Byalaget fixat maten, annars brukar det vara knytkalas.
Kallskuren marinerad kyckling, pastasallad, örtsås, bröd,
kaffe och kaka dukades upp på
ett buffébord. Maten var jättegod och köerna flöt på bra.
Bygdens bästa festband, Deesel, spelade och sjöng lika
proffsigt som alltid. Det tog
inte så lång tid innan de flesta
stod på stolarna, vilket är en
”tradition” på allsångslåtarna.
Till kaffet äntrades scenen av
några lokala förmågor under
ledning av Pia. De framträdde
med flera bra sånger, Mjöbäcksrevy nästa projekt kanske? Därefter var det dags för
dans och mingel, temperaturen
var behaglig och knotten inte
alltför svåra.
Stort tack till alla i Byalaget,
som syntes bra i sina gröna
tröjor. Det här gjorde ni riktigt
bra!
		 Jeanette

Ett fullsatt Hagalund

Kören med lokala förmågor

Emma och Marie vid entrén

Buffébordet

Vilseledande inkassoförfarande
Du är inte ensam om du tillhör dem som råkat ut för ett bedrägeriförsök, som handlar om ett
till synes gratiserbjudanden om bilvärdering, som förvandlar sig till fakturering och inkassohot.

Detta genomför internetföretaget autopriser.net i samverkan
med jurist- och inkassoföretaget Storm & Mets, Estland. I
över ett år har denna vilseledande verksamhet skett här i
Sverige.
Detta bekräftas av artiklar i
svenska tidningar, genom att
googla på internet och genom
frågor och svar från Forum

konsumenteuropa, som tillhör
Konsumentverket. Många av
de drabbade har vänt sig till sin
kommuns konsumentkontakt
och till reklamationsnämnden.
En del har polisanmäld inkassoföretaget. Hittills har dock
Storm & Mets fortsatt med sin
inkassoverksamhet trots att företaget inte har något tillstånd
från Datainspektionen att bedriva sådan verksamhet i Sve-
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rige.

uppgift för att få slut på hotsituationen och kunna återgå tll
Märkligt nog så har dock ännu lugnet och ron.
ingen konsument i vårt land
blivit involverad i ett dom- Vad ska man då göra för att få
stolsförfarande enligt uppgift ett slut på hotbreven och slipfrån Allmänna Reklamations- pa inkassoförfarandet från
nämnden, men säkerligen är Storm & Mets. De flesta svadet en hel del konsumenter ren handlar om att bestrida besom låtit sig skrämmas till be- talningsansvaret för erhållna
talning av fakturorna på ca fakturor.
1000 kronor per bilens prisManfred Eberhardt

Högvads BK:s föreningsdag 21 maj
Vi kan summera klubbens andra raka föreningsdag som mycket lyckad. I år hade vi även vädrets makter med oss och det gav en skön försommarvärme med en hel del sol.
Likt förra året så var tanken
med dagen att samla alla klubbens lag. Allt ifrån 8-åringar
till våra A-lagsspelare. En
chans för våra små att stifta
bekantskap med de äldre och
tvärt om. Kul att se att även
gamla profiler, som tillhört
klubben, hittade till Hallevi
denna dag.
Redan när portarna slogs upp
var det fullt på båda våra planer, på lilla plan spelade PF8
en internmatch mot varandra
och en del föräldrar som ville
se om det hade fotbollskunskaperna kvar på gamla dar
och på vissa håll fanns talang
kvar, tro det eller ej.
På stora plan inledde våra duktiga 14-åringar. Detta lag som
för ett par månader sedan stod
utan både tränare och en hel
del spelare. Med tanke på en
avhuggen och knapp försäsong stod de upp mycket bra
och gav Rydboholm en riktig
match. Mycket funderingar
innan start då motståndarna
hade en målskillnad i serieinledningen med 50-0!

Våra grabbar kämpade mycket
väl och gjorde en bra match,
tyvärr blev motståndet lite för
svårt och förlusten för våra
14-åringar skrevs till 4-0.
Fortsätt kämpa på med träningar så kommer detta att bli
bra!
Näst på tur på stora planen var
tjejerna i F14. Hyssna/HUS
stod för motståndet här. Hemma laget startade matchen
mycket bra och tog ledningen
med 1-0. Ju längre matchen
led så kom motståndarna mer
in i matchen och kunde tillslut
kvittera och där efter även ta
ledningen och sen utöka till
3-1 som också blev slutresultat. Ett litet snack med tränarna efter matchen visar att de
inte var tillsfred med resultatet
utan hade önskat ett annat slutresultat.
Parallellt med tjejerna så pågick en match på lilla plan
mellan våra P12-grabbar och
Elfsborg. En match som HBK
inledde piggt och fantasirikt,
men ju längre matchen led så
tog Elfsborg över mer och
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mer. Boråsarna blev lite för
svåra och slutresultatet skrevs
till 9-0.
Matchen många hade sett fram
emot var den för vårt A-lag
som skulle ta sig an IFK Örby.
Det blev en jämn match, men
sett till målchanserna som lagen skapade var våra killar
närmast segern. Hallevi var
ganska hård och svårspelad
och båda lagen hade svårt att
få igång något bra passningsspel. Första halvlek böljade
fram och tillbaks och det fanns
chanser till mål åt båda hållen
men det stod 0-0 i paus.
Andra halvlek liknade ganska
mycket den första. Örby hade
2 stora starka killar på anfallet
som båda var duktiga bollmottagare och gav våra försvarare
en tuff fysisk kamp. I gengäld
var dem inget hot i djupled.
Försvarsmässigt gör vi en väldigt bra insats och håller nollan. Offensivt skapade vi en
handfull bra målchanser, men
tyvärr så saknades skärpan
framför mål. Slutresultatet

blev 0-0, bara att ta nya tag
och se till att få bollen i mål i
kommande matcher.
Vid sidan av all fotboll så
fanns det lite andra aktiviteter
som man kunde fördriva tiden
med såsom hästskokastning,
käka en god grillad hamburgare eller varför inte smaka på
det goda hembakta i kiosken.
Till sist så vill vi rikta ett stort
tack till all som hjälper till för
att göra denna dag så lyckad,
ni är guldvärda. Nu siktar vi på
nästa års föreningsdag!

TACK FÖR ALLT STÖD
OCH HOPPAS NI FORTSÄTTER BESÖKA VÅRA
FINA ARENOR, HALLEVI
OCH STRÅVI!

Tobias Karlsson

Årets frivilliga tema:
Färgen blå

Överlida CYKELFEST 2016
Lördagen den 20 augusti

Vi upprepar fjolårets succé med svängiga toner från
livebandet Roger och Ulf. Välkommen med er anmälan!

Hur det går till? Jo… Två personer anmäler sitt deltagande. Det behöver

inte vara ett sambopar utan även vänner kan anmäla sig. Någon vecka innan
själva festen får varje par reda på om de ska komma att servera förrätt,
varmrätt eller efterrätt. Antal gäster är mellan fyra och sex personer. På
festdagen samlas alla först 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.

För detta behöver vi ta ut en summa av 125:-/ person som sätts in på
bankgiro 5267-5899. Anmälan är bindande.
•

Anmäl er senast den 8 augusti till:
Sofie
tfn. 0700-206221 eller sofie.ljung@vgregion.se
Vivvi
tfn 0705-142852

Så snart vi fått alla anmälningar kommer vi att skicka
närmare instruktioner. Meddela eventuella allergier i god
tid. Årets frivilliga tema: Färgen blå.

Välkomna önskar Cykelfestkommittén
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Marianne Trulsson

Mjöbäck

.

Tel. 0325-34004

www.ica.se/monicanders

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

Nu börjar saker och ting falla på plats i våran butik.
Vi har byggt färdigt
Vi har nytt golv
Vi har nya energisnåla kylar
Vi har mer frysgondoler
Vi har nya överskådliga hyllsektioner
Vi har bredare sortiment, lättare att hitta
Vi har fått breda gångar
Och framför allt:
Vi har fått ännu fler trevliga medarbetare.
Som ni ser på bilden är vi nu 7 tappra.
Den senaste har anknytning till Holsljunga även hon. Göran, Taina, Liselotte, Emmie, Elin, Pernilla, Maria
I maj började Elin Odqvist, som nu bor i Håkanhult.
Vi hälsar alla nya medarbetare välkomna till oss och hoppas att också ni ska trivas med dom!

En riktigt skön sommar önskar Elin, Emmie, Liselotte, Maria, Pernilla, Taina , och Göran

