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Sommar, sommar, sommar …

Foto: Elske
Båda bilderna är från Göran och Silvas vackra trädgård,
en av de vackraste i Överlida.

Påskpromenaden
Tack alla inblandade för en fantastiskt trevlig påskpromenad vid de nya fina omgivningarna runt Näset.

Ringlande kö inför tipspromenad

Segergest - Påskharen vs Iron Man

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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Hälsa
Midsommar närmar sig. Äntligen bättre väder, soligt, ljust – den efterlängtade sommaren ligger framför oss.

Mysig samvaro, semester, utflykter, odlingar, trädgårdsarbete. Och så kan vi ta tillvara naturens läkande och
näringsrika blommor och växter. Kryddorna i din trädgård sätter piff på matlagningen.
Just nu har jag valt att skriva
lite om vår gamle trogne vän
gräslöken. En nästintill oumbärlig krydda, som kommer
upp år efter år. En väldigt lättodlad krydda som mest sköter
sig själv. Ibland blir den så
kraftig att den mår gott av att
delas. Den trivs bäst i näringsrik jord, men kan klara sig även
i magra stenbackar. Många tror
att gräslöken bara är en liten
smakrik detalj, men om man
börjar studera gräslökens goda
och välgörande egenskaper,
blir man lätt förundrad.
Gräslökens latinska namn är
Allium schoenoprasum. Vi vet
att gräslöken är en mycket
gammal kulturväxt, då den blivit omskriven i flera tusen år i
gamla kinesiska skrifter. Just i
Kina är gräslöken väldigt vanlig i matlagningen. Det finns
också en kinesisk sort, som har
platta blad i stället för rörformiga och växer från små rotstockar, olik den som växer
här, från små lökar. Överhuvudtaget är gräslök vanlig i det
asiatiska köket.
Hos oss används gräslöken ofta
på ägghalvor och i olika röror
och sallader. Den finhackade
gräslöken smakar ljuvligt på en
smörgås. Den passar också utmärkt till varmrätter. Det man
får tänka på om man använder
gräslöken i matlagningen är att
man får tillsätta den precis i
slutet för att behålla krispigheten, färgen och smaken.
Det var munkarna som tog
gräslöken till Sverige på
1100-talet. Kan hända att de
kände till dess medicinska
egenskaper? Gräslöken lär vara
bra för matsmältningen, kanske för att fiberinnehållet är rätt
högt. Den är också aptitretande, samtidigt som den kan vara
milt laxerande. Gräslöken
innehåller Folacin och bland
annat vitamin A, liksom karoten och kalcium. Både A-vitamin och karoten behövs för

synen och ger samtidigt motståndskraft mot infektioner, enligt vetenskapliga studier. Avitaminet är också viktigt för
fortplantningen.
Ta gärna och låt några av tuvorna gå i blom. Blommorna är
vackra, dekorativa och passar i
din midsommarbukett. Dessutom är blommorna ätliga. (Obs,
blomskaftet är inte gott).
Strö gärna några blommor över
salladen!
Glad midsommar!
Elske
Referenslitteratur:
”Örter” av Anna och
Gunvor Lindvall
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-Välj fritidshus och
bo där jämt!

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

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför
braskaminen och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag
är det allt fler som gör fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga krav
på komfort och kvalitet.
På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.

Er bästa investering
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EFFEKTIVA

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

184x271_ÖMT_Borohus_VKS_mars.indd 1
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Villor & Fritidshus

·

Tel 0325-186 20

2017-02-21 14:11:26

Energieffektiva hus

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

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.

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

Nu introducerar vi

”Lördagsklippet”

Bengan

Det innebär extra bra pris
på utvalda produkter.
Se vastkuststugan.se

”Lördagsklippet”
Kom till butiken & ta del av en ny
extraprisvara varje lördag!

Byggvaror
Öppettider: Mån-Tors 7-18, Fred 7-16, Lörd 9-12
184x271_ÖMT_VKV_byggvaror_mars.indd 1

Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck Tel: 0325-18616
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Förskolans dag
Tredje torsdagen i maj, varje år, är det Förskolans dag och i år inföll det den 18 maj.
På Överlida förskola har vi sedan några år tillbaka haft vårt
traditionella ”Springlopp” den
dagen, så även i år. Barnen har
i flera veckor pratat om loppet
och längtat så, för det brukar
vara en av årets höjdpunkter.
Efter lite bakslag på våren med
snö ena veckan kom dagen
med 26 graders värme och strålande sol. Nu var vi verkligen
uppladdade för vårt lopp runt
förskolegården. Med nummerlappar på våra magar började vi
med uppvärmning till musik
och sedan gick starten. Alla
barnen, från två år upp till sex
år sprang det ena varvet efter
det andra. I år slog vi nog rekord i antalet varv. Aldrig har
väl barnen varit så flitiga och
med sådan glädje sprungit runt
och runt och kämpat med sina
små ben ivrigt påhejade av alla
skolbarnen. Vi hade, som vanligt, vätskekontroll under ett av
våra stora träd och i år gick det
åt en hel del vatten. Efteråt serverades bananer och alla fick
medalj och diplom, för i vårt
”Springlopp” där vinner alla
som är med och deltar.
Eva Berndtsson
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Fiskestämma på campingen
Överlida fiskevårdsområdesförening har hållit sin årliga stämma på campingen. Vi vill med detta brev informera
om vad som är på gång.
Ätrans Vattenråd har nu tagit
första steget i ett försök att
restaurera Högvadsån till ett
mer ursprungligt skick. Målet
är fria vandringsleder för fisk
från Ätrans mynning i Falkenberg till Stora Hallången. Stenhultsbäcken upp till Djupasjön
är också intressant där det
finns ett laxöringsbestånd.
Projektet är i sin linda men
vattenrådet har hållit informationsmöte på Långehall och ett
uppföljande möte i Ullared.
Vår förening har under vintern
förbättrat möjligheten att sjösätta och ta upp båtar vid Mjögasjön. Adam Everås och Joel
Bengtsson har, med god hjälp
av Martin på Kvarna, gjort ett
fint arbete här. En grusad väg
ned till sjön med en liten parkeringsficka har anlagts. Du
ser den från vägen till Tocknarås.

lemmar erbjöd sig att försöka.
Inga nya gösinplanteringar
kommer att göras. Vi har helt
enkelt inte fått de napp vi hoppats på med detta stora projekt, som påbörjades för 25 år
sen. Ingen vet var gösarna är.
Dessutom får vi indikationer
från fisketurism, kommun och
förståsigpåare att det är gäddan som gäller i framtiden.

Ifjol blev båtrampen vid Hallevi färdig. Där har det även
gjutits en platta och lagts asfalt. Klubben har ambitionen
att under sommaren förbättra
rampen intill Halla vid Lilla
Hallången och senare vid Djupasjön och Bredasjön. Genom
att förbättra tillgängligheten
till sjöarna tror vi att fiskeintresset kan öka. Tar man med
sig båten hem efter fisketuren
minskar risken att den blir
stulen. Det kan även underlätta
för markägare att det inte ligger kvar båtar längs stränderna
som skräpar.
Det är dåligt med risvasar i
våra sjöar. Förr låg isen tjock
till april och ibland ända in i
maj månad. Nu får man vara
glad om isen bär för risdragning någon vecka i januari.
Det är inte lätt att bygga risvasar från båt men några med-

Så ha en trevlig fiskesommar!
Fiskekort går att köpa på Centrumboden, Monicanders och
på Campingen. På Centrumboden går föreningens båt att
hyra. Den ligger i Stora Hallången vid fontänen.
Styrelsen Överlida
Fiskevårdsområdesförening, genom
Bengt Jacobsson

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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Påskpromenaden i Överlida
Byalaget i Överlida valde att flytta sin påskpromenad från annandagen till långfredagen. Ett lyckokast, visade det
sig.
Ja, vårvädret visade sig verkligen från sin bästa sida under
långfredagen, så det blev en
lyckad nystart för påskpromenaden, som har legat nere under ett år.

glädje för deltagande barnfamiljer.
Evenemanget innehöll inte
bara en tipspromenad med frågor för både barn och vuxna,

utan även olika stationer längs påskkycklingar som värpte
rundan, som korvgrillning, kaf- kinder¬ägg till alla barn.
feservering, fiskdamm och
bollkastning. Och inte minst
den populära stationen med
Linda Aronsson

När byalaget återupptog promenaden beslutade vi oss för
att flytta den från annandag
påsk till långfredagen.
Dels för att vi i kommittén
skulle kunna få lite ledigt under
påskhelgen, men även för att vi
trodde människor skulle vara
mer benägna att ge sig ut på ett
påskevenemang i början av
helgen istället för i slutet. Och
det fick vi rätt i. Vi hade ett rekord på deltagare, 79 barn och
129 vuxna. Vi tror att det dels
berodde på vädret men även att
vi valt att lägga den på långfredagen i stället.
Rundan var som vanligt förlagd till badplatsen Näset, där
man i år hade fixat stigarna så
promenaden var mer barnvagnsvänlig än tidigare, till

Vi önskar er en trevlig sommar!
Koppla av och använd våra digitala tjänster!

www.mjobackssparbank.se
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TRIVAB Nytt
Texrep, Överlida har nya ägare efter Bertil Johansson som hastigt gick bort efter årsskiftet. Det är positivt att
de nya ägarna Magnus Wahlgren och Christer Andersson har anknytning till bygden samt en lång erfarenhet av
branschen och kommer fortsätta utveckla företaget efter Bertils många framgångsrika år.
Industriområdet i Mjöbäck vid
väg 154 har nu skogen avverkats och kommer inom kort att
marknadsföras med skyltning
mm.
MonICAnders och Paroy kommer att investera i en renovering av macken för ännu bättre
service och tillgänglighet.
Efter flera års uppehåll har
eleverna i årskurs åtta på Mogaskolan varit ute på Prao under en vecka i mars hos våra
företag i bygden för att få en
inblick i olika branscher och en
del i förberedelsen för kommande val av fortsatt utbildning och yrke.
Byggprogrammet i samarbete
med Marks Gymnasieskola
fortskrider planeringen för start
till hösten i Mjöbäck.
Lida Handel, Överlida har öppnat och erbjuder mat som piz-

za, sallad och kebab mm samt
en mindre servicebutik.
Turistbroschyren finns på flertal platser exempelvis i butiker
och på våra besöksmål mfl, ta
gärna några exemplar och lämna till era vänner och bekanta
som kommer och hälsar på i
Trivselbygden.
Sedan en längre tid tillbaka
finns ett starkt önskemål om
förbättrade bussförbindelser
mellan Svenljunga - Holsljunga - Överlida - Mjöbäck Älvsered - Ullared - (Falkenberg/Varberg). Det har återigen
påbörjats nya diskussioner och
påtryckningar där både ex Trivab och kommunen samarbetar
i denna fråga.
Trivab har hållit två Nätverksträffar, i mars på Klevs Gästgiveri med tema Turism där

Manda Schillerås,Västsvenska
Turistrådet informerade och
ledde en intressant och givande
träff. Samt i slutet av april i
Mjöbäcks Bygdegård, träffen
började med en trevlig rundvandring på MonICAnders
med efterföljande intressant föreläsning av Lars Karlsson som
berättade om World Cup i Ulricehamn, ett mycket framgångsrikt och väl genomfört projekt
från start till mål.
Trivab har hållit sin årsstämma

Trevlig Sommar!
C. Everås

Frihet är det bästa ting
Frihet är det bästa ting
som sökas kan all världen
kring
för den som frihet rätt kan
bära.

Telefon 0325-66 13 30
Numera gör vi även
snuspåsar av våra band
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på Kinds Elteknik och Jörgen
Arvidsson som varit med i styrelsen från TRIVAB’s start
2011/2012 har ersatts av Andreas Björklund, Kinds Elteknik Östra Frölunda. Vi tackar
Jörgen för ett gott samarbete
och önskar samtidigt Andreas
välkommen till Trivab’s styrelse.

Fågeln värjer egen bur.
så gör alla vilda djur.
Du har fått en kropp och själ.
Var hellre fri än annans träl.
Biskop Thonas (1443)

Mjöbäcks skolresa 2017-05-17
Vi tog bussen till Svenljunga
Naturbruksgymnasium.
Vi gick en promenad i skogen
och fick lära oss om olika djur
och träd.
Den andra gruppen fick lära sig
hur man kan göra en bår av
jackor och tjocka pinnar.
När vi kom tillbaka så bjöd
Arons mamma, Pia, på bullar
och saft.
Vi åkte för att se vildsvin och

dovhjort i ett hägn. Men vi såg
bara vildsvin.
Vi såg en galt som hette Zahkari och han är 7 år.
Vi tror att han är pappa till alla
kultingar.
Det är en sugga som bestämmer i flocken.
Dom fick havre att äta när vi
var där.
När vi åkte för att äta lunch
stannade vi och såg skogsma-

skiner i arbete.
Gamla träskidor
Vi åkte till en timmerstuga och
0325-333 81
åt hamburgare, som kocken
hade stekt utomhus.
Vi åkte till badet i Svenljunga
och badade med fri lek. Efter
badet fick vi en frukt.
Sedan satte vi oss i bussen och
åkte hem.
Våra tankar ingen styr.
I tankarna vi gärna flyr.
Skrivet av Noel.J, Lucas Tänk att vi alla tankar har,
och Theo bara vi har gnistan kvar.

Ingen styr
våra tankar

Tänk att tankar komma kan
utan varning, ja minsann.
I din tanke är du fri.
Må det alltid så förbli
Tänk att tankar ändå finns
Med tankarna vi gärna minns
den harmoni vi upplevt har,
bara vi har gnistan kvar.
Manfred Eberhardt

Bevattningsförbud
Fönsterputsning
Schampo och tidningspapper är tricket.
Istället för att använda fönsterputsmedel, så finns det andra
sätt som inte bara är billigare
utan också mycket bättre.

Det finns en speciell sorts grön
svamp som gör rent utan att
repa (finns på alla vanliga livsmedelsbutiker) och den brukar
jag själv använda innan jag anMånga använder diskmedel, vänder fönsterskrapa.
men personligen tycker jag att
schampo är ännu bättre.
För att få fönsterna riktigt glänsande rena utan märken/ränder/
Använd 1 msk schampo per 5 gråa fält:
liter vatten.
Riv ut ett par blad ur en tidning
Det spelar ingen roll vilket (måste vara vanligt tidningssorts schampo du använder, se papper, ej blankt papper), knöbara till att schampot blandas la ihop papperet och gnugga
ordentligt med vattnet, men fönsterna blanka.
försök att inte skumma upp det
Byt vatten ofta! Smutsigt tvättför mycket.
vatten ger grådaskiga fönster.

På grund av den nederbördsfattiga vintern 2016-2017
är grundvattennivåerna i Svenljunga kommun låga för
årstiden. Normalt sett så har grundvattenmagasinen
fyllts på under vintern och nivåerna ligger vanligtvis
över medelvärdet för året. I år är nivåerna låga, och de
kommer sannolikt sjunka ännu mer under våren och sommaren,
Detta kan påverka de kommunala anläggningarna, men det
är större risk att enskilda
brunnar påverkas mer. Speciellt de som är grävda och
grunda.
På grund av detta har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat om bevattningsförbud för
alla med kommunalt vatten i
kommunen. Förbudet gäller
tills vidare.
Spara på vattnet!
De här följande tipsen kan
göra att vattnet räcker längre i
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sommar:
Duscha i stället för att bada
och tänk på att ta så få och
korta duschar som möjligt.
Skaffa gärna en duschtimer.
Stäng av vattnet i duschen när
du schamponerar eller tvålar
in dig.
Stäng av vattnet medan du
borstar tänderna.
Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja
eller diskhon. Om du har matlåda med dig till jobbet, ta hem
forts. sid. 13

Bettans vitkålsgratäng
Fullproppad med vitaminer och med bara 4 g kh per 100 g så är verkligen vitkål en perfekt grönsak. Speciellt för oss som äter LCHF.
¼ del vitkålshuvud
2 vitlöksklyftor
1-2 tsk sambal oelek
3 tsk vitlökssalt
2 dl grädde
Skivad ost till formen

En son
Firdes Hasan
Rushen Hasan

Grattis önskar
Mjöbäcks byalag

Till Föräldraföreningen, alla
barn och vuxna som gjorde
det så fint på vår skolgård på
fixardagen!
Från barn och personal på
Mjöbäcks förskola, fritids
och skola

Strimla vitkål och stek i smör
ca 10 min. ta i vitlöken, vitlökssaltet och till sist sambal
oelek. Häll på grädden och låt
småputtra ca 10 min. smaka av
och ta eventuellt i mer kryddor.
När du är nöjd med smaken är
det dags att hälla upp allt i en
ugnsfast form och täcka med
skivor av valfri ost. Grädda i
175 grader ca 20 minuter
Smaklig måltid!
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Allt

Överlidaprofilen
Elisabeth Källgren
Familj:
Elisabeth har två barn och ett
barnbarn.

inom glas!

Arbetar med:
Jobbar som barnskötare på
Överlida förskola.

Mjöbäcks Glas AB

Intressen:
Umgås med familjen och vara
ute och dansa. Promenader och
att läsa.

Telefon 0325-343 06

Favoritmat och dryck:
Grillad lax med romsås och
sallad. Till det vatten och vin.
Det bästa med att bo i
Överlida:
är närheten till naturen och vatten. Lugnet på landet.
Om du vann mycket pengar, vad är det första du
skulle göra då?
Ta med familjen på resa. Sen
finns det massor att göra.
Motto: behandla andra som
du själv vill bli behandlad.

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

-

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

2012-05-10 09:30

tisd – fred 11-20
Är ni
flera...
lörd
– sönd 12 –20

Lagar vi mera...

Välkomna!
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Fixardag
I år var vi 15 personer som slöt
upp för att fixa iordning Hagalund inför säsongen. Det krattades, städades och lagades
fönster. Eftersom vi var så pass
många fick vi gjort undan allt
snabbt och lätt. När vi var klara
bjöd Monicanders på korv och
bröd. Tack till alla som hjälpte
till och till Göran.
Oktoberfest
Den 7 oktober planerar vi för
en oktoberfest i bygdegården.
Så boka redan nu in datumet.
Mer info kommer på hemsidan.
Toftalyckan
Som ni kan läsa om på annan
plats i tidningen pågår i skrivande stund en utredning om
att tomställa platser på Vårdoch omsorgsboendet på Toftalyckan. Byalaget har tillsammans med Överlida och Holsljunga gjort en skrivelse till
Bevattningsförbud
forts. från sid. 10
den och diska i maskin eller
balja.
Om du diskar för hand kan du
använda diskvattnet som blir
över i baljan till att skölja ur
förpackningar. Du kan även
klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur dem med
hushållspapper, i stället för att
skölja dem.
Om du behöver spola länge för
att få kallt vatten i kranen, fyll
istället upp en tillbringare och
ställ in den i kylen.
Kör inte disk- eller tvättmaskin
förrän de är fulla.
Byt till snålspolande duschoch vattenkranar.
Laga eventuella droppande

politikerna. Vi har även bjudit
in våra politiker från Högvad
till ett diskussionsmöte kring
frågan.
Lekplatsen
Lekplatsen mellan Saturnusvägen och Regnbågsvägen används en hel del av våra barnfamiljer. Vilket är väldigt kul.
Vi fick önskemål om ett större
picknickbord dit och det har vi
nu ordnat. Vi har också fått till
oss att bilarna kör fort i kurvan
som ligger precis där barnen
kommer ut från lekplatsen. Vi
har varit i kontakt med kommunen ang. detta och till att
börja med kommer man att
sätta upp en tillfällig hastighetsmätare där för att se hur
fort det körs där.
Vad ska vi jobba med?
Har du något som du vill att
byalaget ska jobba med? Kontakta isf någon i styrelsen.
kranar och rinnande toaletter.
Använd inte mer vatten än du
absolut behöver till matlagning, t.ex. pasta- och potatisvatten.
Låt bilen vara smutsig.
Vattna krukväxterna med vatten från torktumlarens vattenbehållare.
Drick kaffe ur samma mugg
hela dagen, så sparar du disk.
Använd lilla spolknappen när
du bara har kissat.
Behöver du spola länge för att
få varmt vatten? Värm vatten i
en vattenkokare eller kastrull,
annars kan du samla upp vattnet i en tillbringare och använda till att vattna krukväxterna.
Från kommunens hemsida

BLOMMOR & PRESENTER
TILL VARDAG OCH FEST,
I GLÄDJE OCH SORG
VÄLKOMNA!
Öppet: Måndag 15-17.30
Tisd.-Fred. 10-00 - 17.30
Lördag 10.00 - 13.00 Söndag vilodag.
Sommarstängt från 3 juli. Öppnar igen 13 augusti

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
UTFÖR ENTREPRENADARBETEN
KRANBIL ● FÖRSÄLJNING AV GRUS

Samtalsterapi, taktil massage,
avspänning.
Söndagsyoga startar i september!
Presentkort finns!
www.healyourheart.se

0325-342 04, 070-214 60 15
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PRO gymnastiserar
PRO Högvads gymnastiksektion har nu lagt ännu en säsong
bakom sig och vi gör nu uppehåll fram till den första måndagen i september då vi återigen
träffas på Mjöbäcks bygdegård
kl 14 för gympa,kaffedrickande
och bingo. Som vanligt till en
Medan Ossian ger sig ut på sitt mest lästa. Majken Minröjare
kostnad av totalt kr 20. Däreflivs resa till Bornholm fortsät- är hennes elfte roman sedan
ter fortsätter vi måndagar kl 14
debuten med Potensgivarna.
ter det lugna livet i den lilla
fram till jul. Gymnastiken är
Läs mer på www.karinbrunkbyn Skillinge på Österlen.
väldigt enkla rörelser i syfte att
Ända tills Majken hittar en fin holmqvist.se
bibehålla rörlighet och smidigJeanette het i muskler och leder. Kaffedekoration till rabatten på
stranden och hela byn evakudrickandet fyller en social
eras. Majken skäms men blir
funktion och ger er möjlighet
att lära känna likasinnande från
snart lättad när allas uppmärkHolsjunga,Överlida,Mjöbäck
samhet istället riktas mot Ossians hus som står mörkt och
övergivet. Det är sällan som
Ossian lämnar Skillinge och
alla undrar vart han tagit vägen. Sara, som går i nian, är
mycket god vän med den äldre
mannen och bestämmer sig för
att ta reda på vad som hänt.
Karin Brunk Holmqvists
varmhjärtade och underhållande romaner tillhör Sveriges

Majken Minröjare av
Karin Brunk Holmqvist

och Älvsered. Bingospelet ger
Er stora chanser att vinna mer
än vad totalkostnaden är.
Vi vill också passa på och tacka
världens bästa Göran med personal på Monicanders som så
frikostigt sponsrar vår verksamhet. Glad sommar till Er
alla som deltagit och välkomna
tillbaka i höst. Till alla Er andra
: Gör ett besök hos oss i höst
och pröva på. Det värsta som
kan hända är att Ni gillar det.
Carl-Robert
och Ann-Marie

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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Toftalyckan
I april fick förvaltningen i uppdrag av Socialnämnden
att utreda möjligheten att tomställa vård- och omsorgsboendet på Toftalyckan i Överlida.
Onsdagen den 17 maj beslutade socialnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning detta betyder alltså att vi fortsätter med utredningen kring
ett möjligt tomställande av
Toftalyckans vård- och omsorgsboende. Socialnämnden
kommer sedan fatta ett beslut
på onsdag den 14 juni.
Det är viktigt att lyfta fram att
vi utreder just ett tomställande,
och att detta bara beträffar
vård- och omsorgsboendet.
Trygghetslägenheterna och terapiverksamheten kommer finnas kvar samt möjligheten för
de som bor i trygghetslägenheterna att äta måltider i matsalen.
Ja, så här skriver kommunen på
sin hemsida ang. utredningen
utav Toftalyckan. Så när ni håller denna tidning i er hand är
beslutet förmodligen redan fattat. Bakgrunden till utredningen är att socialnämnden beräknas gå med för stort underskott

i år och måste spara pengar.
Samtidigt finns det idag 5 tomma platser på Toftalyckans
vård- och omsorgsboende och
även ett antal tomma platser på
Östrabo. Man tänker då att det
är mer lönsamt att flytta de boende på Toftalyckan till Östrabo och på så vis också kunna
minska på personalkostnaderna. Detta genom att Toftalyckans trygghetsboende bara kommer att bemannas via hemtjänsten och det inte kommer
att finnas personal på plats nattetid utan bara vid larm eller
om det finns ett fastställt vårdbehov nattetid hos någon inneboende. För min del tycker jag
att detta känns som en försämring för de personer som i
framtiden kommer bo på Toftalyckans trygghetsboende. Byalagen och PRO i Högvad har
motsatt sig förslaget genom en
skrivelse till våra beslutande
politiker i socialnämnden.

”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!

Marie Mårtensson

Oktoberfest

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

Den 7 oktober ordnar
byalaget
Oktoberfest i Mjöbäcksgården.

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

Det blir mat, musik och pub.
Mer info framöver på
hemsidan
Ljus i olika varianter, både som present
och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av
heminredningstyger - stor sortering!

byalagetmjoback.se

Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas

15

Invigning av lekplatsen i Överlida
13 maj bjöd vi in till invigning av vår nya lekplats på Ringvägen i Överlida och det kom ganska många barn och en
del vuxna vilket var väldigt roligt. Vädret var inte på vår sida helt och hållet så det var roligt att det kom ett bra
gäng i alla fall.
Det bjöds bland annat på en rolig tipspromenad där alla som
lämnade in sin lapp fick välja
varsitt pris. Vi hade även fiskedamm där alla barn fick en
överraskning. För att toppa
detta bjöds det på Linas smarriga tårta, kakor, festis, kaffe
och te.

Alla barn som ville, klippte
bandet vilket blev ett roligt inslag under invigningen. Alla
var så tålmodiga, stod och inväntade Cecilias nedräkning
och alla klippte samtidigt. Bra
jobbat och tack för hjälpen!

hemåt fick alla barn ta med sig av alla barn i byn.
varsin ballong hem.

Tack till alla som varit inblandade i arbetet för att få till denna fina lekplats och tack till
alla som kom på invigningen!
Vi hoppas att lekplatsen komNär man sedan började dra sig mer bli använd riktigt mycket

Karin Eriksson
Överlida byalag

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:

Styrelsen

-

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.

Stefani Dänhardt - Rundis AB, Ulf Aronsson - Aronsson Bygg AB, Helene Jansson - Intuagera AB,
Jörgen Arvidsson - Arvidhus AB, Klas Johansson - Snickeri AB Special, Daniel Larsson - Överlida El AB,
Reima Mattila - Västkuststugan AB, Peter Kobbe - 4W4U Sweden AB

E-post:

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

Sängen
En dikt i sommartid av Olle Adolpfson ur albumet ”Nu är det gott att leva.”
En dag när jag gick ner åt
smedjan en sväng så kom
sm’en ut på gården och ropa
”Kom hit, får du se på en hopfällbar säng, som jag just nu
har byggt åt min fru.
Den här kan man vika på mitten, så här... och så tryckte han
till på ett ställe.
När jag hjälpt honom upp och

han pustat ut efter chocken och
smällen,
tog han sin säng och bar in den
till sig och så satte han ner den
på kammar’n.
Praktisk och bra, tänkte jag och
sa hej. Han var fiffig och knepig för sju.
Han hade en underbar fru !

Hon var skön som en huldra
och rak som ett träd, Hon förde
sig som en gudinna.
Jag tände, så hela mitt inre
bröts ned från den dan då jag
först henne såg.
Det var som om himlen med
blixten mig slog, till stoft och
till aska mig brände.
Var gång jag sedan en flicka

mig tog, tänkte jag ej på annat
än henne.
Sen gick det fort, på en kvart
blev hon min för en sommar.
Åh Gud, vilken kvinna.
Var kväll han gick ut och det
smällde i grinden, steg jag uti
kammaren in
Forts. sid 18

Välkommen in och låt
dig inspireras av våra nya
tapetkollektioner!
Vi har alltid 20% på färg, lim, spackel, verktyg,
tapeter (gäller även beställningstapet).
Tapeter från Eco, Boråstapet, Fiona, Decor,
Maison, Duro, Midbec m.fl.

Falkenbergsvägen 30, Östra Frölunda Tel. 0325-303 76
ÖPPET: Måndag - torsdag 14-18, fre-sön stängt
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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Forts. från sid 13
Sängen...

Prova Skytte
Prova skytte vid Mårdaklevs skjutbana och närliggande

och där gick vi båda i splinn !

omgivning. Skyltat vid bron i Mårdaklev

Åh, vår kärlek stod flammande
vallmoblomsröd. Var gång
smeden var ute med gänget på
kammaren, blåste vi under vår
glöd och begrep ej, att tanken
var lös.
En afton vid tröskeln det knarrade till och det pysslade utanför dörren.
Någonting knäppte och sen
blev det still och sen visste vi
ingenting förrän
något drogs till som man skjuter ett spjäll. Det var någon
som drog i ett snöre.
Sängen for plötsligt ihop med
en smäll och jag gjorde ett kast.
För sent, för vi satt redan fast.

Lördag 2/9 kl. 9.00-13.00
Vi tillhandahåller hagelkulvapen med olika kalibrar
samt ammunition.
Det finns möjlighet att skjuta vid flera stationer.
Tipspromenad: Vilt och jakt.
Vi bjuder på korv och dricka.

Alla är Välkomna!
Svenljunga Södra Jaktvårdskrets

Vid frågor kontakta Mattias Hidendahl
0702-19 55 50 , mattias@hidendahl.nu

In kom smeden och skratta:
”Det här var just snyggt Det
gick visst inte helt
som ni trodde”. Vi låg inuti
sängen som sme’n hade byggt.
Forts. sid 27

Lida Yttres
gårdsbutik
Butiken är öppen för självbetjäning
varje dag mellan 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
Överlida Ekbacken – Välkommen!

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

Mjöbäcks Blommor

Vill gärna efterlysa eldsjälar som skulle vilja komma
och förgylla någon fm/em hos oss på Toftalyckan.
Någon som vill berätta något roligt, sjunga eller spela
en stund, eller bara umgås över en kopp kaffe.
I så fall kan du gärna höra av dig till Heidi Larsson på
Toftalyckan 0325-18010.

Sommarblommor
Amplar från 150kr
From söndag 16/4 söndagsöppet
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00,
lör-sön 10.00-15.00
Tel 0739-18 21 45

Här kommer en sommarhälsning från oss på
Toftalyckan.
Den 5 maj hyrde vi en buss från Svenljunga och åkte
iväg till Fagerås, där vi njöt av kaffe, våffla och en
fantastisk miljö.

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

ett fastighetsbolag i Mjöbäcksgruppen

Tel 0325 - 61 82 50
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www.solidhus.se

Det är v
i som
tr ycker
ÖMT!
Näset
• 6 maj var det den årliga städningen av badplatsen Näset. I
år var vi tyvärr inte många, endast 4 stycken. Men vi lyckades kratta hela stranden ändå.
• Markiser har monterats på
grillstugan. Dessa är till för att
skydda mot vinden. Viktigt att
veta är att markiserna alltid
skall rullas upp igen när man
går därifrån, annars slits de
onödigt mycket.

Välkommen in till oss på
Boråsvägen 31 i Svenljunga

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

LANTMÄNNEN
i Älvsered

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

• Det har startats en Röjgrupp i
Överlida på initiativ av Markus
Johansson.
De har hittills träffats två gånger och de har då röjt upp kring
Näset. Bland annat har några
röjt sly längst med sjön vilket
har gjort det väldigt öppet och
fint så nu ser man äntligen vattnet när man promenerar. De
har även fortsatt med grusning
av stigarna så nu är det grusat
ända från tennisbanan fram till
och förbi grillstugan och ut på
parkeringen!
Vi tackar för det härliga engagemanget från er alla och ett
stort tack till Överlida Grus &
Transport som har sponsrat
med både arbetskraft och material.
Byalaget har sponsrat med material och bjudit på förtäring
under röjardagarna.
Har du Facebook och är nyfiken på deras arbete, eller rent
av vill delta? Sök på ”Överlida

Röjgrupp” på Facebook. Du
kan också kontakta Markus direkt på 0702-79 79 37.
Aktivitet och natur
• Vintertävlingen är nu avgjord
och den glada förstapris vinnaren är Barbro Sandin från
Överlida! Det överlämnades en
blombukett och ett presentkort
från Susannes blommor på 500
kr. Barbro kändes väldigt glad
och överraskad.
Övriga vinnare som vinner varsin trisslott per hushåll är:
Rune och Margareta Starfors,
Urban och Ulla-Britt Lidrot,
Elliot Persson, Hasse Folkesson. Vinsten läggs i respektive
brevlåda.
Grattis till vinnarna och tack
till alla som har deltagit. Rätt
svar: JORDNÄRA.
• Fontänen har lagts i och i år är
munstyckena justerade lite så
nu är den ännu finare!
• Vi har börjat planera för att
”rusta upp” Kärleksstigen.
Bänkar har ställts dit samt att vi
har planer på att göra en fikaplats vid bäcken med vackra
blommor, sittplatser, insektshotell, fågelholkar osv. Vill du
hjälpa till? Hör av dig till oss!
Övrig byalagsinformation
• 21 mars hade vi Årsmöte i
Överlida skola med betydligt

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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bättre uppslutning än tidigare
år vilket var väldigt roligt!
Många bra tankar och åsikter
kom fram och vi jobbare vidare
med dessa i byalaget. Bland
annat ska vi försöka samarbeta
närmare med ÖIK och gärna
med andra föreningar i orten
också. Vi är en relativt liten by
som definitivt bör samarbeta
över föreningsgränserna mer.
Så är ni en förening som önskar
hjälp eller samarbete från byalaget, tveka inte att höra av er!
Man behöver inte ens vara
medlem i någon förening för
att höra av sig! Frågan är alltid
fri och vi finns till för alla medlemmar i Överlida byalag, vilket är alla invånare!
Är du nyfiken på att se protokollet från årsmötet? Gå då in
på hemsidan och klicka dig vidare till fliken ”ÖMT och Protokoll”. Där finns även vår
verksamhetsplan för 2017.
• Hemsidan håller just nu på att
omformas lite igen, detta för att
få ner den till färre sidor. Så gå
gärna in och kolla på hemsidan

och säg vad du tycker. Alla förslag, tankar och åsikter är välkomna.

Häxan med guldyxan
- Teater MaRang

• Vill man skänka en slant till
verksamheten i byalaget, så har Alla barn från Mjöbäcks och Överlidas förskola och
vi Bankgiro 5267-5899 Över- skola från 4 år till klass 6 samlades i Överlida idrottslida Byalag.
hall för att se och uppleva teatern Häxan med guldyxan.
Med enkla medel trollband skådespelarna den månghövdade publiken i drygt en halvtimme. (Se bilder sid 27)
Vi söker
• Vi tänker att en trappa upp till Berättelsen handlade om Häx- samlar på pengar och guld och
den nya lekplatsen hade varit an, som med sin guldyxa och det värsta hon vet är glädje och
toppen. Finns det någon frivil- kråka flyttar in till byn. Hon snällhet. Allt sånt hugger hon
lig person som skulle vilja hjälsönder med sin vassa guldyxa:
pa till att bygga en sådan? Bya- • Vi behöver idéer kring vad Ni PANG! KRASCH! Alla är rädlaget står för materialkostna- tycker skall anordnas i byn, el- da. Men inte tvillingarna Leila
den.
och Leo. De har en plan. Och
ler vad ni tycker saknas.
Mejla oss eller hör av dig di- en morfar, hans katt, hans båt
• Vi söker frivilliga som kan rekt till någon från styrelsen.
och en håv…
hjälpa till att röja lite vid kärTeatern var en humoristisk, påleksstigen. Inga stora träd får
hittig berättarteater med specifällas men allt sly osv behöver Kontaktinfo
alkomponerad gitarrmusik och
vi hjälp med att få bort.
Överlida Byalags Styrelse – mycket spelglädje! Teater MaRang är sedan 17 år verksamstyrelsen@overlida.nu
• Vi söker även dig/er som har Ordförande, Kassör, Sekrete- ma med Göteborg.
en idé ni vill förverkliga i byn, rare, Web – info@overlida.nu För oss på Mjöbäcks förskolan
där ni kan få stöd från byalaget. Hemsidan – www.overlida.se var bussresan tur och retur en
minst lika stor upplevelse. AllIngen medverkan krävs på någ- eller www.overlida.nu
ra möten osv utan våga ta kon- Facebook – www.facebook.se/ tid lika spännande för barn och
personal…
Jeanette
takt!
overlida
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Fixardag på Överlida förskola
Lördagen den 22 april hade vi få av en farfar som snickrat och
fixardag på Överlida förskola. målat. Mötesplatser i vår uteBarn, föräldrar och personal miljö inspirerar till mycket lek
träffades och fixade en massa och samarbetsövningar och så
på vår förskolegård. Vädret var är det ju så viktigt att leka och
härligt och vi jobbade på för att ha roligt tillsammans. Vi avslufå en mer inspirerande och ro- tade arbetet med att fika i det
lig utemiljö. Vi gjorde en bil- härliga vädret och alla kände
tvätt av lastpallar, bilar av ka- sig glada och nöjda. Vi vill
beltrummor och en hopphage tacka alla som bidrog med maav plattor med stora bokstäver terial och arbetskraft. Ni förpå. I hörnet gjorde vi i ordning äldrar är guld värda. Många
pallkragar för odling där det nu kramar från oss alla på Överlibörjar titta upp både ringblom- da förskola
mor, persilja och tomatplantor.
gm kund
Eva Berndtsson
En stor
härlig
kommer
vi att Tefcar
Som
nybiloch
gammal
finns nu två nya bilvårdscenter att kontakta:

NU ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE!

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

ETT STORT TACK TILL ALLA KUNDER!

Lahalls Bil AB i Kinna, Ehns gata 2 (Näs-industriomr.), 511 56 KINNA. Växel: 0320 - 20 70 90
Tranemo Bilvårdscenter, Hanteverksgatan 2 (Mitt emot Fyndlagret) 514 32 TRANEMO.
Telefon 0325-70410, Mobil 0768-781552 Andreas Weichert

Lokalen (Nygårdsvägen, under SkönaHus) kommer att övertas av
4W4U Sweden AB under hösten.
Där kommer det att finnas Tefcar och Sonax konsument produkter att köpa
alternativt beställa.

kontakt@4w4u.se
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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Cykelfesten 2017

Lördagen den 2:a september

Vi kör på med årets härligaste fest. Välkommen med din
anmälan!

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

inte vara ett sambopar utan även vänner kan anmäla sig. Det går också att vara
tre personer. Någon vecka innan själva festen får varje par reda på om de ska
servera förrätt, varmrätt eller efterrätt. Antal gäster är mellan fyra och sex
personer. På festdagen är det samling på Långehall, kl. 16.30. Där utdelas
kuvert som innehåller information om vart varje par ska cykla och när. Senare
på kvällen är det åter samling på Långehall för en gemensam fest.

Anmäl er senast 15:e augusti via följande två steg:
1. på telefon eller sms till
Vivvi 0705–142852 eller Roxana 0703-201520
2. 125 kr/person via Swish till 0703-201520 eller till kontonummer
8222-2 14020814-1 (obs nytt kontonummer)

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

Välkomna önskar Cykelfestkommittén
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Allt fler drabbas av elöverkänslighet
Allt flera lider idag av elöverkänslighet på grund av exponeringen från elektromagnetisk strålning. I Sverige har
antalet människor stigit till över 200.000 personer. Ofta lever de isolerade med fotogen och gasol för belysning
och värme, för att på det sättet klara av sina strålningsbesvär under vardagen, uppger Elöverkänsligas Riksförbund i Stockholm med systerorganisationer i bl.a Tyskland, England, Frankrike och USA. Dess uppgift är att
stödja sina medlemmar, att sprida information om den hjälp som finns att få för att bättre klara av sin elöverkänslighet.
Vanliga symptom
Bland de vanligaste symptonen uppträder koncentrationsproblem, hjärtbesvär, ljud- och
ljuskkänslighet,
sömnproblem, utmattning, huvudvärk,
ögonbesvär,
hudproblem,
öronsus, yrsel, utmattning, illamående och nedstämdhet.
Personer som blivit elöverkänsliga kan reagera på olika
sätt och vid olika typer av exponering. Det innebär att de

åtgärder som behöver vidtas
måste anpassas till individen.
Känsligheten kan öka och besvären bli kraftigare samt
kvarstå längre, om inte rätt åtgärder vidtas i tid.
Orsak och verkan
Tidsaspekten påverkar och orsaken ligger framför allt på
strålningen från datorer, TV,
lysrör, lågenergilampor, hushållsapprater, kontorsmaski-

ner, transformatorer, kraftledningar, elstängsel, bil, buss
och tåg.
Mobil-och trådlösa telefoner,
basstationer/sändare och annan mikrovågsbaserad trådlös
teknik (WLAN/WiFi, Bluetooth m.m.) hör också till.
Råd för elöverkänsliga
Kunskap och medvetenhet ger
acceptans att elöverkänslighet
existerar. Tro på att du kan få

hjälp att må bättre. Använd
meditation som ger kraft. Försök att ha en positiv inställning till din känslighet. Misstänker du elöverkänslighet
som ger dig besvär i någon
form, kontakta vårdcentralen
och/eller
Elöverkänsligas
Riksförbund.

Manfred Eberhardt

Café Tostatorpet
Vi har öppnat gårdscafé på Lindsbo 2 i Mjöbäck.
Vi erbjuder hembakat så som tårtor, pajer, våfflor, apfelskiver, kakor mm.
Vi har även glutenfritt och raw/paleo.
I största möjliga möjliga mån bakar vi med ekologiska och närproducerade råvaror, då vi tycker
det är viktigt.
Du kan välja att fika på vår loge, nere i vår mysiga ladugårdsdel eller ute i naturen.
Säljer även handgjorda drömfångare och produkter från Sanna Ehdin.

ÖPPET JUNI-AUGUSTI
Torsdagar 11.00 - 18.00
Söndagar 11-18
070-675 70 70
Varmt välkomna /Lisa & Carina
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Var rädda om
varandra i sommar

Mjöbäcksprofilen
Mjöbäcksprofilen denna gång är ett gammaldags original, som dyker upp i lite olika sammanhang i närområdet.
Oftast tillsammans med sin väninna Alma, som också
syns på bilden. Tanterna brukar ha mycket intressant
och roligt att berätta och alltid på bred dialekt. Frågorna är besvarade på kindbo, lycka till med läsningen!

Först stod jag inne på blomsteraffären med 3 jättevackra vita rosor i min hand. Stämningen var tryckt men
ändå högtidlig på något vis, det var tyst och stilla därinne trots att det var så mycket folk. Så konstigt, tänkte jag för mig själv; att köpa vita begravningsrosor till
tonåringar, vilken tonåring hade velat ha det?
Rosorna förvarade jag i min
tvättstuga och varje gång jag
gick ner där kom en smärtsam
påminnelse om vad som hade
hänt. Några dagar senare stod
jag som privatperson på en
skolgård för att lägga ner
mina blommor. Så otroligt
sorgligt. Dessa rosor var till
minne av de ungdomarna som
miste livet i bussolyckan som
drabbade Skene i början av
april.
Någon jag inte kände såg mig,
och kom och la en arm på min
axel, och ändå var det inte
mig det var synd om. Min
familj hade ju klarat sig. Jag
bor i Skene och det vår by
fick uppleva var fruktansvärt
och tragiskt och det önskar
man ingen. Men samtidigt
mitt i allt det hemska växte
något annat fram, eller så
hade det funnits hela tiden
men nu kom det till uttryck.
Solidariteten, omtankarna,
omsorgen om varandra, och
jag kan inte kalla det annat än
kärlek.
I en liten by vare sig den heter
Skene, Överlida, Holsljunga
eller Mjöbäck eller något
annat så kommer detta fram
så tydligt. Alla känner någon
som känner någon och det blir
hela byns angelägenhet. Och i
nöden hjälps alla åt. Naturligtvis är jag säker på att kärleken
finns i storstan också, fast då
kanske mer i skydd av anonymiteten. Ytterligare några
dagar senare fick ju stockholmarna erfara samma känsla,
att vara mitt i katastrofen när
terrorn visade sitt fula tryne
även här i Sverige.
Trots att det jag skriver om
denna gång är så fruktansvärt

Namn: Sederia
Familj: Min gubbe Johan

tragiskt och händelserna så
onödiga så kan jag ändå känna ett stort hopp. Ett hopp och
en växande tro på mänskligheten och kärleken. När det
värsta drabbar, oavsett om det
gäller en enda människa eller
många, då måste vi finnas där
för varandra, vi får inte vara
rädda för att visa att vi bryr
oss om varandra. Ibland räcker det med en arm på någons
axel. Då är kärleken där, och
jag tror att kärleken har sitt
ursprung i den gudomliga
kärleken. När vi sprider kärleken vidare mellan oss inte
bara i dåliga tider utan även
när livet känns bra, ja då tror
jag också att vi bygger en
stadig grund i våra samhällen
för framtiden och för oss själva. Så fortsätt att ta hand om
varandra även i sommar! Se
den som är ensam och bjud
någon på ett kex på stranden,
säg hej till någon du möter på
promenaden. Med hopp och
önskningar om en fin och
kärleksfull sommar!

Arbete: Lite å vart men mest
å hålla reda på Johan å va han
å Sven ja Almesa gubbe hetter
på, å hålla sek informetater om
va som sker runt um i stövera.
Intressen: Se sek runt i bögda å drecka kaffe när en blir
bjudder å höra äter va som
händer å sker i sockna.
Favoritmat: Skinnpärer å
fläsk mä löksås.

Favoritdryck: Möe kaffe,
bäst ät å drecka på fat mä en
sockerbete.
Vad är det bästa med att
bo i Mjöbäck?
Du ä inte långt mellan stövera,
folk ä trevlia, å så ä boa redit
bra å handla i.
Visdomsord du vill dela
med dig av?
Lyssna noggrant så en kan läsa
mella radera så får näste reda
på mer.
Genom Jeanette

Vänliga hälsningar
Ann Fagerlund, präst och
flyktingsamordnare i
Kinds pastorat

Sommar i
Bergen

Hyr Hagalund

Enkel är bergens sommar:
ängen blommar,
den gamla gården ler
och bäckens dunkla brus talar
om funnen lycka.
Edith Södergran
(1892 – 1923)

Du vet väl om att du kan hyra Hagalund om du ha fest
eller någon annan tillställning? Hyr Hagalund för 500:-.
Vid barnkalas är kostnaden endast 100:-.
För bokning ring Marie 070-622 81 87
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Succé för fixardagen på Mjöbäcks skolgård
Solen lyste och värmen hade äntligen kommit, när många föräldrar och barn infann sig på skolgården i Mjöbäck,
där föräldraföreningen hade kallat till årets fixardag!
Det var svårt att uppskatta i förväg hur många föräldrar som skulle komma och vi hade fått en lång önskelista
från personalen. Föräldraföreningen inventerade alltså vad som skulle behövas och såg till att allt var förberett
och materialet på plats. Även korv med bröd köptes in så att alla skulle orka med jobbet.
Till skillnad från Överlidas
skola/förskola äger inte kommunen alla anläggningar i
Mjöbäck, vilket innebär att vi
föräldrar själva behöver se till
att saker och ting blir lagade
och upprustade. Och det gjorde vi den här torsdagskvällen i
maj.
Personalen och eleverna fick
lämna in sina önskemål i förväg och vi skrev ihop en lista
som vi skickade hem med alla
barn i förhoppning att många
skulle komma och ha rätt redskap och verktyg med sig. Listan innehöll allt från enkla saker, som att kratta gården och
plocka kottar och pinnar till
svårare som att måla en ”hoppruta-orm” på asfalten till att
laga förrådsdörrarna och rusta
upp grillplatsen.
Och tack vare vårt fina samhälle gick allt att genomföra:
Våra lokala företag Västkuststugans byggvaror och Överlida plåtslageri sponsrade material, Mjöbäcks brandkår spolade rent asfalten innan målningen och lärarna skissade
ormen med kritor.

som inte gick att låsa längre
och var helt sönderslitna.
Dessa tog lite längre tid, men
våra duktiga pappor fixade det
galant! Ett gäng andra pappor
tog hand om grillplatsen, där
bänkarna hade lossnat ur marken samt grillen som skulle få
ett lock. Bänkarna fästes och
locket blev inte bara ett lock
utan ett riktigt bord där barnen
kan – vid bra väder – äta sitt
mellanmål.
Några mammor turades om att
måla hopprutor på asfalten,
men inte bara vanliga utan det
blev en lång orm med 100 fält
plus några enklare hopprutor
till. Andra mammor tog hand
om buskarna framför skolan
och klippte och många fler var
fördelade på hela gården och
krattade gräset och gruset så
gott det bara gick. Det blev ett
stort antal skottkärror som vi
körde bort med löv, stenar,
kottar och pinnar.
Allting gick bra och fort och
snart hade vi tagit hand om
alla punkter på listan, men föräldrarna ville inte nöja sig med
det utan gick in på extrauppgifter. De fäste balansgången

Sedan var det dags och föräldraföreningen infann sig på
plats för att plocka fram, förbereda och göra några sista
handtag. Det tog inte lång tid
innan några föräldrar kom och
när de var satta i arbete, vimlade helt plötsligt hela gården
av föräldrar och glada barn
som också ville hjälpa till, totalt blev vi ca 50 barn, mammor och pappor!
Det var en hel del föräldrar
som hade med sig verktyg och
skruvar mm och satte i gång
direkt och på nolltid kunde vi
bocka av de första punkterna
på vår lista. Sedan fanns det
även mera omfattande projekt
som dörrarna till cykelförrådet
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runt gungorna som hade blivit
vinglig med tiden samt lade
om stenplattorna på baksidan
av skolan som också hade blivit helt sneda. Vilken insats!
Korven och saften gick åt denna kväll och de sista frivilliga
åkte hem efter inte ens tre timmars insats totalt.
Vi är väldigt nöjda med resultatet och även att se hur många
som ställde upp och hjälpte
oss att hålla vår skola och förskola i fint skick för våra barns
skull.
Även personalen och de eleverna som inte kunde vara med
hade många fina ord för det vi
gjort kvällen innan – och det
värmer mycket!
Stort tack alltså till alla inblandade: elever, föräldrar, personal, sponsorer och föräldraförening.
Vi gjorde ett suveränt jobb tillsammans! TACK!
Steffi Dänhardt
Överlida-Mjöbäcks
föräldraförening

Synvillan AB är ett byggföretag som

an AB är ett byggföretag som utför
utför nybyggnationer, renoveringar
gnationer,
renoveringar
och monterar
och
monterar prefabricerade
hus.
ricerade Huvudinriktningen
hus. Huvudinriktningen
är
är monteringsringsfärdiga
hus,hus,
men
vi kan
lika
färdiga
men
vi kan
lika gärna
bygga till,
renovera
eller byta
kök.
bygga
till, renovera
eller
byta kök.

r möjligt!
Allt är möjligt!

Synvillan Bygg och Villamontage AB | Hallavägen 8, 512 60 Överlida
Magnus Larsson | 0703-44 67 79 | magnus@synvillan.se
Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se

Forts. sid 18
Sängen...
Det var bara min fot som stack
ut. Där låg vi och tryckte och
allting var svart. Och vi vred
oss som maskar och snodde.
Sen hördes från fönstret förskräckliga skratt
Och där stod hela gänget och
glodde ”Vad tycker ni att vi
ska ta oss till ?
Jag får göra det endaste rätta.
Det här ska bli något för folk
att berätta,
sa smeden och bet mig i tån.
Och sen bar han ut oss på
går’n.
Just det ! Och där tar historien
slut. Sensmoral och sånt där är
ju löjligt.
Hur det gick sen får ni själv
räkna ut, för nåt mera berättar
jag ej.
Det blir mellan henne och
mig.
Återgiven av
Manfred Eberhardt

Göran Johansson i Överlida har finbesök av ekorre.

Häxan med
guldyxan Teater MaRang
Mjöbäcks förskolas barn äntligen
framme i Överlida efter en
spännande bussfärd.

Artiklen till bilderna finns på sid. 21

27

Överlidavargen
Medan vi var med en kollega
på plats med trädgårdsavfall
vid Svensonsvägen och gamla
skidbacken kom plötslig en
varg rakt mot min bil. När han

Mjöbäck

.

Skräpplockardag
såg människor som gick i närheten med hundar, vände han
och sprang in i skogen. Han
var ungefär en meter från bilen.
Antonia

Tel. 0325-34004

Mjöbäcks förskola har haft
sin traditionsenliga
skräpplockardag och vi kan
meddela en glädjande nyhet:
barnen hittade mindre skräp

än någonsin! Fortsätt så alla
Mjöbäcksbor, släng skräpet på
rätt ställe! Nästa år hoppas vi
på tomma påsar…
Jeanette

Öppet:
Månd-Fred
09-19
Lörd
09-15
Sönd o helgd 10-15
Midsommardagen stängt

Här är din närmaste fullsortimentsbutik på livsmedel! Hos oss finner du
- Färskt bröd varje dag från nån av våra leverantörer, även butiksbakat varje dag
- Nygrillat torsdag – fredag – lördag; Kyckling hel och delar, och rev
- Butikstillverkade smörgåsar varje dag
- Mer än 50 olika sorters skuret pålägg (skinka, korv, ost)
- En hel del lokalproducerat, såsom
- Mjölk, grädde, yoghurt, fil från Källsjö
- Smör, ostkaka, filbunke från Revesjö
- Nötkött ekol. från Älekulla
Välkommen till
- Honung från Mjöbäck
Trivselbygdens största
- Morötter från Holsljunga
- Och även annat från nära håll, såsom
matbutik
- Jordgubbar o Hallon från Skrea
hälsar
- Glass från Slöinge
Elin, Emmie, Liselotte, Maria,
- Drycker från Falkenberg
Pernilla, Taina och Göran

