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sommaren övergår så
sakteligen till höst…

En minnesrik bussresa till Leningrad
Med buss gick resan till Leningrad – en säregen annorlunda
stad.
Här äter turisten gott på ryskt
manér, får vackra vyer och
mycket mer.
Här visas cirkus, folklore, balett – och tiden utnyttjas på
bästa sätt.
Här lärde man känna en planekonomi med butiker
där det mesta saknas i.
Här ser man mycket från tsarernas rike, kontrasternas värld
som saknar sin like.
Här känns det att tiden stått
stilla – i många år har folket
mått illa.
Tråkigt det är att sällan man ler.
Gädjen saknades – finns den ej
mer?
Det vore bra om hoppet kan
finna
vägen tillbaka och inte helt försvinna.
Tre generationer trångt i liten
lya, bor ofta tillsammans, ska
hålla sig krya.

Kvinnor får pension vid fem- nen av en svärm mygg på fina
tiofem, sköter barnbarn och hotellet fem trappor upp njöt
föräldrar i sitt hem.
de av blodet, jag slogs som en
tupp tills myggen fått suga på
Fyra miljoner bor det i Lenin- myggors vis.
grad. Floden Neva delar Ryss- Sen blev det lugn och ro Gud
lands vackraste stad, byggt av ske lov och pris.
Peter den store – en ståtlig man,
den störste av tsarer minnsann. Det är ett nöje att resa med
Som vaxfigur han ser mänsklig buss, bekvämt för huvud, bål
ut på Eremitaget dit köerna ald- och stuss.
rig tar slut.
Reseledaren var positiv och
Leningrad är de många muse- glad var da’. Han gav oss av
ernas stad. Här finns kyrkor i sin kunskaps historia, beräthögsta grad.
tade om folk, tradition och nära
Isaak Katedralen är ofantligt platser
skön. Då ”bara” museum, det och hur det var förr med alla
strapatser. Man kunde se video
saknas en bön.
En bön om en framtid att prisa, på hemfärdsreträtten och åka
att folket till sist får den rätt- baklänges på busstoaletten.
Chauffören var van. Han hette
visa,
som råder hos oss och på andra ju Jan – erbjöd gott kaffe från
ställen. Det var något att tänka automatens kran. Bussen han
på sent om kvällen när objudna styrde helt utan problem – såg
gäster från gröna ängen efter till att alla hela kom hem
sömnens intåg intog sängen, med minnen vi fått av alla de
där man trodde sig vara säker slag från resan med Rolfs till
och trygg, gjordes revolutio- Leninggrad.

First Choice

Resan blev en minnesrik upplevelse. Den ägde rum då staden
Leninggrad ännu ej kallades St
Petersburg.

Manfred Eberhardt

Rex flickcykel 26” 7 växlad.
Blå, i bra skick. 1.300kr
Inlines strl 39 100:Inlines strl 37-40 100:Intresserad kontakta
Marie 070-622 81 87

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

För oss är örten dill ganska vanlig och känd, används flitigt i inläggningar, och gärna ihop med
färskpotatis och vid kräftskivor.
När jag läser på lite så förstår
jag att det väl ingenstans i världen som dill är så populär som
i norden?
Dillen trivs mycket bra i kal�lare klimat, vilket är lite underligt då den kom till oss
från Främre Orienten och är
inhemsk i södra Europa. Det
går visst också att odla dill på
Island och Grönland!
Det latinska namnet för dill
är Anethum graveolens. Och
namnet dill kommer från det
sachska verbet ”dilla” som betyder vyssja eller vagga.
Dillen har används i tusentals
år som smaksättare. Samtidigt
som den också blev känd på
grund av dess värdefulla medicinska egenskaper. Den var så
värdefull att man kunde använda den som skattemedel på Jesu
tid. Även i judarnas Talmud är
dillen omskriven i flera medicinska papyrusskrifter, bland
annat i ett egyptiskt sådant som
är mer än 5000 år gammalt. I
romarriket blev dillen en symbol för vitalitet och samtidigt
för sina lugnande, sömngivande egenskaper, underligt
nog i just den kombinationen. I
Grekland ansåg man att den var
otroligt bra mot hicka. Kanske
värt att prova någon gång när
man råkar ut för det.
Den engelska läkare Nicholas Culpeper, som levde på
1500-talet, lär ha använt dill
vid flera olika tillstånd, såsom
huvudvärk,
spädbarnskolik,
väderspänning, förstoppning
och öronsus. Läkaren fick dock
inte gehör för sina antaganden
då engelsmännen var övertygade om att dill var en trolldomsört. Till den grad att den som
dristade att odla dill, riskerade
att bli bränd på bål! Är det kanske därför som dill aldrig fick
en plats i det engelska köket?
Tvärt emot engelsmännen
trodde man i Skandinavien att
dillen var mycket verksam mot
häxor och troll. Det kunde till
och med hända att man lät blivande brudar bära salt och dill

medicinskt syfte. Några av mineralerna är järn, zink, kalcium
och kalium. Just kaliumvärdet
är extremt högt i dill och just
kalium sänker blodtrycket och
minskar därmed risken för
hjärtinfarkt. Fast då får man ju
äta bra mycket dill om det ska
göra någon större skillnad. Ett
sätt att få i sig mycket dill är
att klippa ner den på en grov
macka med smör. Mycket enkelt och gott!
Bland vitaminerna i dill så
finns det C och E samt folacin
som har höga värden.

nära kroppen för att den onde
inte skulle få någon makt över
dem. Exakt hur allt detta gick
till, och hur dillen så småningom blev så populär i det svenska köket förtäljer inte historien.
I vilket fall är det få svenska
sommarkalas som ordnas utan
att det finns med lite dill på en
hörna.
Det finns bara en sorts dill.
Krondill kallas den som til�låts blomma, och allt det andra
kallas för bladdill. Blommorna
är verkligen späda och vackra!
Av dessa kan man göra en god
dillvinäger. Och även fröna kan
man använda, de smakar lite
som kummin och passar bra
vid smaksättning av olika rotsaker och i inläggningar. Fröna
kan man också tugga på, som
lär vara bra som botemedel vid
dålig andedräkt.
Dillen är mycket näringsrik och
därför har den också använts i

Gör så här:
Finhacka valnötterna och vitlöken i matberedaren. Lägg i
dillen och kör med kniven till
en tjock pasta. Låt maskinen gå
och tillsätt oljan i en tunn stråle. Stäng av och rör ner osten.
Smaksätt med salt och peppar,
och blanda i lite hett vatten till
önskad konsistens. Servera till
nykokt färskpotatis, till soppa
eller som pastasås. Mums!

Elske

Referenslitteratur: Örter –
Anna och Gunvor Lindvall
Recept
(bra böcker)
Dillpesto (till 4 pers)
2 krukor dill
½ dl valnötter
2 vitlöksklyftor
1 dl olivolja eller rapsolja
1 dl riven parmesan
Salt, peppar och ca 2 msk hett
vatten.

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
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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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-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

ER
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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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Överlida Profilen - Siiri Eberhardt
Har arbetat med:
Är utbildad operations- och
narkossköterska. Har arbetat
på Östra Sjukhuset i Göteborg
och Borås Lasarett och blev
därefter pensionär.
Livet som pensionär är:
lugnt och skönt. Sysselsätter mig med hus och hem och
sköter om kroppens skavanker
efter två höftoperationer. Har
vant mig vid regelbundna promenader och gläder mig över
besöken från barnen, både från
de stora och övriga. Högtidstillfällen är våra familjeträffar
i närheten och längre bort där
bilen är ett bra transportmedel.

i trim. Det är nyttig avkoppling. Läser gärna om livsfilosofi, helst något som har med
Indien att göra.
Favoritmat och dryck:
Tillhör sedan många år vegetarianerna, en skara som blir
allt flera, även i vårt samhälle.
Har dock inte någon favoriträtt.
Huvudsaken är att rätten är vegetarisk.

Det bästa med att
bo i Överlida:
Första gången vi av en tillfällighet kom till Överlida bekantade vi oss med Överlida
Campingplats. Vi föll direkt,
stannade över natt och hyrde
oss en av de mysiga stugorna.
Intressen:
Jag gillar att sysselsätta mig Hela familjen fick plats. Det
med kryssen och sudokun mest var fint solskensväder och vi
varje dag för att hålla tankarnai trivdes från början med naturen
och människorna på orten.

Till Marie Mårtensson som
tagit så väl hand om
blommorna i korsningen,
med hjälp av Pia Zielke.
De är verkligen
antastiska både
blommorna och tjejerna.

Vad står på din
önskelista ?
Att servicen blir bättre när det
gäller att kunna köpa mat, tanka bilen, kunna få fler företag
att etablera sig i Överlida och
få Hotellet att återkomma med
sin traditionella verksamhet.
Sist men inte minst få en bättre
vård även för de äldre. Mest
önskar jag mig att få förbli
så frisk, att jag kan klara mig
själv.

Stor kram
Anne-Marie i blommorna Motto:
Favoritcitatet är hämtad från
indisk visdom ”Hjälp alltid.
Skada aldrig”.

Andvänd reflex!
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Överlida-Mjöbäcks föräldraförening
presenterar sig
Vi säger hej till alla elever, gamla som nya, hej till deras föräldrar och hej till vår duktiga
personal och hälsar det nya läsåret hjärtligt välkommet!
I skrivande stund är vi inne på
sommarlovets sista helg och
det verkar som om många ser
fram emot första skoldagen!
Det för så klart även mycket
nytt med sig; många nya kompisar, kanske t.o.m. en ny skola
eller förskola, nya rutiner men
även mycket rolig lek och
spännande saker att upptäcka!
Vi i föräldraföreningen vill
gärna vara med och stödja er
så gott vi kan och hjälpa till
med en trygg skolmiljö för
alla! Som föräldrarnas språkrör
till lärarna, rektorn och kommunen hanterar vi frågor som
rör våra barn och våra skolor
och förskolor. Alla föräldrar är
alltså mer än välkomna att höra
av sig till oss med sina frågor,

problem och synpunkter.
Vad behöver diskuteras? Vad
vill ni att vi tar upp? Hör av er!
Vi behöver även nya medlemmar som gärna vill hjälpa oss
att påverka! Är ni intresserade
eller vill veta mer om vad det
innebär, är ni hjärtligt välkomna att höra av er till en utav oss!
Vi kommer att ha vårt årsmöte
den 4/10 kl. 18.30.
På kvällen tar vi emot alla era
frågor och funderingar och
diskuterar vad vi vill engagera
oss i under kommande läsår.
Det blir även omval samt val
av nya medlemmar till styrelsen. Vi vill även försöka att
få med minst en personal från
varje skola/förskola i Mjöbäck/
Överlida. Notera datumet i al-

manackan! Det är viktigt att så
många som möjligt kommer!
Information om plats kommer
längre fram! Vi bjuder på lite
fika.
Så här kan ni nå oss – skicka ett
meddelande på Facebook, ring
eller maila!
Epost: foraldraforening@outlook.com
Facebook:
www.facebook.
com/overlidamjobacksforaldraforening
Petra Berg, ordförande:
070-852 12 57
Ida Ferneborn, kassör:
070-453 56 23
Marie Mattiasson,
sekreterare: 070-915 58 62
Iman Mohamsson:

070-335 26 69
Linda Abrahamsson:
073-504 29 07
Steffi Dänhardt:
070-409 44 81
Vi önskar er föräldrar, vår personal och framför allt alla barn
ett lärorikt, roligt och spännande läsår 2017/2018!

Varma hälsningar
Överlida-Mjöbäcks
Föräldraförening

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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Björkdramatik i Överlida

Den 14 augusti fick Frideborg Öman på
Skenevägen professionell hjälp med att ta ner
den gamla stora björken i sin trädgård.
Frideborg var väldigt fäst vid
trädet berättar hon. Tyvärr blev
den alldeles för hög och kunde
därför inte få vara kvar.
På bilden som Bengt Jacobsson tog tidigt på morgonen ser
ni Frideborg och björken innan
trädet togs ner.
Själv råkade jag passera när
jag var på väg till banken. Det
var mycket spännande att följa
arbetet och jag tog några bilder
på hela den lyckade och proffsiga ”operationen”.

Elske

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

Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank
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Tel. 0325-327 00

Vårt hus är till salu, men vi
har knappt råd att sälja det
Huset är till salu,
men man har knappt råd att sälja det ! Så långt har vi kommit
i samhället att vi kan äga ett
hus med låga boendekostnader
som också ger trivsel genom
bl.a. närhet till naturen, trevliga grannar och bergvärme. Att
byta till ett likvärdigt hus eller
lägenhet närmare barnen och få
bättre service på större ort, det
har man inte längre råd med.
Orsaken
Orsaken till detta ligger däri,
att pensionsutvecklingen och
därmed köpkraften för pensionärerna fortsätter att ligga på
noll. När pensionen har erhållit en höjning, så har kommunen, staten och leverantörerna
höjt sina kostnader för service,
tjänster och varor, varför köpkraften förblivit alltför lågt
under alldeles för många år.
Samhället har genom sina po-

litiker visat ringa respekt för
medborgarna som varit med
att bygga upp Sverige. Det är
pensionärerna som under sin
aktiva arbetstid bidragit till att
göra Sverige erkänd inom EU
och världen i övrigt.
Förr - låg nivå
Förr i världen, för 60-70 år sedan, låg boendekostnaderna för
medborgarna på låga 15-20 %
av arbetsinkomsten. Idag kan
de ligga tre till fyra gånger så
höga. Tyvärr har priserna för
nya och begagnade hus/villor,
hyrorna och insatslägenheterna
fått stiga alldeles för mycket,
varför
pensionsinkomsterna
har fått det allt svårare att klara
av denna utveckling,
Låt oss hoppas, att det raskt
ökande antalet pensionärer kan
göra sig ännu mera hörd genom sina Riksorganisationer
vid kommande val och att po-

litikerna börjar inse, att de inte
längre kan ignorera de sedan
länge föreslagna åtgärder för
att skapa drägligare villkor för
pensionärerna. De utgör miljontals väljare som kommer att
göra sina röster hörda vid kommande riksdalsval.

Manfred Eberhardt

Miljöbilen
kommer till byarna

den 28 september.
Mjöbäck
mellan 16.30-17.15
Överlida
17.45-18.30

Passa på att
lämna in dina
färgrester, sprayburkar, lösningsmedel,
avfettningsmedel, glödlampor,
lågenergilampor, lysrör ...

Telefon 0325-66 13 30
Numera gör vi även
snuspåsar av våra band
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Din hälsa i höst

När hösten gör sitt inträde, kommer förkylningarna ofta som ett tråkigt brev på posten.
Vuxna brukar bli förkylda ca 2 gånger om året, medan barn under sju år kan bli det 7-9 gånger
per år. Ibland mer ändå. Därför kan det ha stor betydelse att vi hittar olika sätt att stödja
vårt immunförsvar mot förkylning och söker oss till bra produkter med ursprung från naturen.
Vilka faktorer påverkar vårt immunförsvar o vad kan vi tänka på?
Livsstil.
Det första som man kanske bör
lägga ner tid och energi på är att
man lägger grunden till en bra
hälsa och ett bra immunförsvar.
Här har vi alla lite olika livsvillkor och förutsättningar som
påverkar. Här kommer man
också lätt in på livsstilsfrågor
och hur man hanterar exempelvis problem och påfrestningar.
Det finns forskning som visar
att ju mer vi jagar runt i våra
liv, ju större är risken att vi blir
förkylda. Och det beror helt enkelt på att stress försvagar vårt
immunförsvar och vi blir mottagliga för virusinfektioner.
Träning.
Man kan ganska enkelt bygga
upp sin kondition och sitt immunförsvar genom att vara
fysiskt aktiv. Ung som äldre.
Det finns studier som visar att
aktiva personer halverar risken
att bli förkylda jämfört med
de som inte tränar. Dessutom
drabbas fysiskt aktiva personer
av mindre allvarliga infektioner
än andra. Forskarna menar att
träning hjälper immunförsvaret
att bekämpa förkylningar. Hitta
något som du gillar och ge dig
också ofta ut i naturen!

även på att handtag, kundvagnar mm kan överföra smittan.
På vintern kan du använda
handskar och det finns givetvis
även handsprit. Undvik att vara
nära smittade människor i den
mån det går.

rönnbär samt andra bär förstås.
Honung är givetvis bra att ha
hemma. Citrusfrukter, all lök
och vitlök, avokado, vitkål och
andra kålsorter innehåller massor med näring.
Probiotika och gärna surkål
ger dig en bättre bakterieflora
i dina tarmar, där största delen
av ditt immunförsvar finns.
Surdegsbröd, yoghurt (om du
tål mjölkprodukter) samt havreprodukter kan vara bra om du
önskar bättra på ditt immunförsvar.

Nässköljning, både
förebyggande o när
du är förkyld.
Näsan kan man spola varje dag
med lite ljummet vatten och
koksalt. På apoteket kan du
köpa en speciell spruta som underlättar detta eller så finns det
även små kannor som används Vilka kosttillskott är
av många.
ofta den stora frågan?
Svårt att vara allmän, svårt att
Maten du äter påverkar
egentligen veta säkert. Kanske
ditt immunförsvar.
borde vi ändå åtminstone komVälj helst ekologiska och plettera kosten med D-vitamin
näringsrika produkter, und- under höst och vinter och se
vik färdigmat, transfetter och till att vi kontinuerligt får i oss
socker i möjligaste mån. Bra tillräckligt med C-vitamin på
produkter för att boosta dig lite olika sätt. Detta rekommendeextra kan vara: nässlor, nypon, ras numera också av läkarna.
alger och spirulina(allt detta Även zink kan vara ett bra
finns i pulverform). Somma- kosttillskott. Själv använder
rens skörd av blåbär, lingon, jag mycket ingefära, gurk-

Sömn o vila.
En god nattsömn är bra för hälsan. Det finns studier som visar
att personer som sover mindre
än 7 timmar per natt, löper tre
gånger större risk att bli förkylda än de som sover 8 timmar eller mer. Men, kom ihåg
att det inte enbart är längden
på sömnen som är avgörande,
utan även sömnkvalitén. Tänk
även på att minipauser dagtid
är viktiga för återhämtningen.
God hygien är A och O för att
undvika att bli förkyld. Speciellt handhygien är en jätteviktig smittförebyggande åtgärd
så tvätta händerna ofta. Tänk
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meja, vitlök, äkta kanel, chili
och svartpeppar i den dagliga
kosten, i förebyggande syfte
och för att det är gott helt enkelt! Tror mycket på att maten
i sig själv bör vara vår medicin,
så att det inte ska behövas en
massa olika tillskott.
Vara nära.
Slutligen är jag övertygad om
att de sköna stunderna tillsammans med våra nära också är
påfyllnad och gör att vi mår
gott i själen. Att leva livet med
en lite mer avslappnad attityd
där vi skapar utrymme för de
goda samtalen skapar samförstånd och håller oss sannolikt
frisk(are)!
Önskar dig en färgglad och
frisk höst!

Elske

Referenser: kurera.se, somanordic.se, förkylningsguiden.
se, British Journal of Sports
medicine

Vispa äggen fluffigt. Häll i den
smälta oljan samt mandelmjölken och rör om. Blanda alla
torra ingredienser i en skål.
4 dl mandelmjöl
1 kg morötter i slantar
Häll äggblandningen över de
0,5 dl kokosmjöl
3 stora potatisar, skivade
torra ingredienserna och rör
3 tsk fiberhusk
1 stor gul lök, hackad
om ordentligt. Klä en brödform
1 tsk havssalt
5 cm ingefära
med bakplåtspapper och häll i
6 ägg
4 vitlöksklyftor och ev lite chili
smeten. Strö över lite hackad
3 dl osötad mandelmjölk
Ekologisk grönsaksbuljong
mandel på brödet. Grädda i ne0,5 dl kokosolja
En burk kokosmjölk
1 dl hackad mandel som top- dre delen av ugnen ca 40 min.
Färsk koriander till garnering
(ca 200 grader, något lägre
ping.
temperatur i varmluftsugn).
Gör så här:
Gör så här:
Lägg alla grönsaker i en stor
Smält kokosoljan o låt svalna. Källa: www.somanordic.se
gryta och tillsätt vatten och
buljongen så det precis täcker.
Koka upp och låt sjuda tills
grönsakerna har mjuknat, ca
10 minuter. Tillsätt kokosmjölken och koka upp. Kör soppan
Till Göran med personal på
i mixern eller använd stavmixMonicanders
ern. Smaka av med kryddorna
för dricka, frukt och
och garnera med koriander!
choklad till
(Recept Rachel Brathen).
Missing People i Älvsered
i somras!
En fin gåva, mycket
uppskattad!
En enkel, värmande
höstsoppa

Recept
Paleolimpa (1 st)

En dotter - Ella
Josefine Pettersson och
Simon Andreasson
En dotter
Désirée och Jimmi Källid
En son
Frida och Johan Nilsson
Grattis önskar
Mjöbäcks byalag
En son
Amanda Pettersson och
Thomas Magnusson
En son
Roxana Guzman och
Peter Löfström
Grattis önskar
Överlida byalag

BRASKAMINER & SPISINSATSER,
VATTENMANTLADE kaminer,
ETANOLSPISAR, PELLETSKAMINER,
TÄLJSTEN & KAKELUGNAR,
SKORSTENAR, RÖKRÖR och
CHASSEUR GJUTJÄRNS GRYTOR

Besök vår HEMSIDA eller BUTIK.

Du hittar oss : Skenevägen 4,

512 60 Överlida
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Vi erbjuder
konkurrenskraftiga
helhetslösningar inkl.
montering, snabba
leveranser och
absolut bästa priser.

Allt

Högvads PRO
bjuder in till
motionsdans i
Älvsereds
Bygdegård
söndag den 15/10

inom glas!

till Hazzes
orkester

Mjöbäcks Glas AB
Telefon 0325-343 06

och söndag 19/11
till Cedrix orkester.

Kl. 18-21.
Entré 100 kr,
fika ingår

Insamling
Vitryssland
Det blir insamling
i höst till Vitryssland.
De kommer att
stå nedanför MjöbäcksGården
den 18 oktober
mellan kl 15-18.

Mitt i Mjöbäck

De tar som vanligt
emot kläder, skor,
hemtextil, leksaker. Har du några
frågor kontakta
Marie 070-622 81 87

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

Julbasar i
Mjöbäcksgården
3 december
mellan kl 15-17
Lotterier, tomtebesök, fika
Välkomna!

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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Skolan
Återigen
vill
kommunen
stänga ner våra skolor ute i
byarna. De vill ha en stor gemensam skola i södra delen alternativt en skola i Högvad och
en i Kindaholm. Som tjänstemannaförslaget ser ut idag vill
de stänga skolan och förskolan
i Mjöbäck samt skolan och ev.
förskolan i Holsljunga. Kvar
blir då Överlida skola som alternativt ska byggas ut eller
byggas en ny. Inget beslut är
taget ännu utan förväntas tas i
höst. Detta är något vi måste
jobba gemensamt med i alla
byar under hösten för att försöka rädda våra skolor. Finns
det någon person i Mjöbäck
som känner att den har tid och
kraft att hjälpa oss med detta så
hör av dig Marie 070-6228187.
Skolmarken
I höstas erbjöd pastoratet
kommunen att överta marken
där skola och förskola finns
idag. De skulle även få överta
församlingshemmet och förskolans lokaler. Byalaget protesterade mot detta med motiveringen att vi var rädda att
kommunen skulle lägga ner
verksamheten. Vi var beredda
att med hjälp av Mjöbäcks
Entreprenad ta över marken
och fastigheterna istället och
ev. kunna öppna friskola vid
behov. Men före semestern
tackade kommunen dock ja till
fastigheten, så nu får vi se vad
som händer, med tanken på hur
skolförslaget ser ut från kommunen.
Busshållplatsen vid
Älvseredsvägen
Har precis i skrivande stund
varit i kontakt med Trafikverket för att höra efter när busshållsplatsen ska iordningsställas. Som det verkar nu så kommer arbetet förhoppningsvis
att vara i gång när du håller
tidningen i din hand. Tanken är
att det ska göras enligt timglasmodellen, vilket innebär att
bilarna får vänta den tid som

bussen är inne på hållplatsen.
Detta kommer också att innebära att hastigheten genom
korset automatiskt kommer att
sänkas.
Toftalyckan
Kommunen tog i juni beslut
om att tomställa delar av Toftalyckan. Byalagens protester
hjälpte tyvärr inte. Byalaget
har inte fått någon information
om när de tänker genomföra
flytten av våra äldre.
Lekplatsen
Som vi skrev om i förra numret
så har kommunen genomfört
en hastighetsmätning vid lekplatsen mellan Saturnusvägen
och Regnbågsvägen. Under
den period som mätningen genomfördes var det inga direkta
fortkörningar som registrerades. Utifrån dessa fakta kommer kommunen inte att göra
några åtgärder för att höja säkerheten vid ”utfarten” från
lekplatsen.
Vitryssland
Vi har varit i kontakt med Stiftelsen Vitryssland för att boka
höstens insamling i Mjöbäck.
Tyvärr vet vi inte i dagsläget
om det kommer att bli någon.
Det beror på att de har svårt att
få tag på chaufförer med rätt
behörigheter samt att kostnaden blir stor för att hyra lastbil.
Vi kommer att lägga ut på hemsida, Facebook samt sätta upp
på anslagstavlor om och när det
i så fall det någon insamling.
Nya styrelsemedlemmar
Vi söker nya personer till vår
styrelse. Om du känner att just
du vill hjälpa till att utveckla
och tillvarata Mjöbäck så tveka
inte att höra av dig till någon av
oss i styrelsen.
Vad ska vi jobba med?
Har du något som du vill att
byalaget ska jobba med? Kontakta i så fall någon i styrelsen.

13

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.

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.
Yogaklasser i Överlida
åter på söndagar!
Se schemat på hemsidan.
www.healyourheart.se

0325-342 04, 070-214 60 15

Sekten på Dimön av Mariette Lindstein

På en dimmig och vindpiskad ö utanför Bohusläns kust har en New Age-rörelse slagit sig ner.
Deras karismatiske ledare Franz Oswald, har utvecklat en lära ViaTerra, som sägs återställa
själslig frid och kroppens naturliga balans. Rörelsen har en magnetisk dragningskraft på
kändisar och makthavare i höga positioner.
Sofia Bauman, som precis tagit sin universitetsexamen, blir
fascinerad av läran. Osäker på
vad hon vill göra med sitt liv,
och charmad av Oswald, antar hon hans jobberbjudande.
Snart blir hon dock varse de
enorma uppoffringar som engagemanget kräver.
När sommaren ger vika och
höstdimman driver in och slukar ön, börjar Sofia undra om
hon blivit indragen i en sekt.
Samtidigt anar hon att det finns
en skillnad mellan rörelsens
ansikte utåt och Oswalds avsikter, och ju fler stenar hon vänder på, desto mer ångrar hon
sitt beslut. Men Oswald styr

med järnhand och ett elstängsel har rests runt sektens ägor.
Vägen tillbaka till ett normalt
liv förvandlas till en mardröm.
För ingen har någonsin lämnat
ViaTerra.
Mariette Lindstein är född
och uppväxt i Halmstad. Som
tjugoåring gick hon med i den
kontroversiella
Scientologikyrkan och arbetade under
tjugofem års tid på alla nivåer
i kyrkan.
Hon flydde från Scientologikyrkan 2004 och har arbetat
som förskollärare, fotograf och
översättare sedan dess. De sista
åren har hon ägnat åt att skriva
om och sprida kunskap om sek-

ter, hur lätt det är att fastna och
hur svårt det är att ta sig ur.
Sekten på Dimön är hennes
debutroman och den första i
en trilogi om sekten ViaTerra.
Boken är spännande och svår

att lägga ifrån sig. Man vill
hela tiden veta vad som händer,
så bara ett kapitel till, och ett
till…

Jeanette

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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Ta till dig positiva
saker,
så känns det bättre
Bli observant på det positiva och fina, som
redan finns runt omkring dig, så blir du själv
mera positiv.
Det är positivt att möta ett
leende,en kram, en stunds
smärtfrihet, en insikt, ett telefonsamtal, att ta sig ur sängen.
Viktigt är att lägga märke till
det och inte glömma bort det.
Gör det till en vana att notera
det goda, det roliga och vardagligt positiva, som får oss att
må bra och njuta av tillvaron.

Någon
har
sagt...

Stuvhult 104, 310 63
ÄLVSERED 0325-313 10

När det är sovdags så ta med
dig dagens positiva höjdpunk- För att vara en god människa
bör man först stå ut med sig
ter in i sömnen.
Det ger god sömn och gott väl- själv.
mående.
Pensioneringen liknar flykManfred tingtillvaron: att säga farväl
till hoppet om att någonsin
återfå den respekt och betydelse man ägde i en tidigare
verklighet.

Ingen
styr
våra
tankar

Våra tankar ingen styr.
I tankarna vi gärna flyr.
Tänk att vi alla tankar har,
bara vi har gnistan kvar.
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

”Problem
med elen
- Vi fixar felen”

Mobiltelefoner
Sigvard		
070-638 64 87
Patrik		
070-563 53 18
Andreas		
070-200 86 45

Butiken med egen tillverkning!

Det är lätt att skapa ett monster. Sätt en journalist på fallet.
Tyck om mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver
jag det bäst.
När man tänker och tycker och
vet saker, då är man ofta andra
människor.
Men när man känner någonting, så är man alltid sig själv.

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

Jag vill ge dig en gåva,
jag gett till ingen förut,
så jag ger min ensamhet.
Den varar livet ut.
Mitt hjärta är ditt, ditt
hjärta är mitt och aldrig
jag lämnar det åter.
Min lycka är din, din lycka
är min och gråten är min
när du gråter.

Ljus i olika varianter, både som present
och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av
heminredningstyger - stor sortering!

Förmedlat
av Manfred
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Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas

Café Tostatorpet
Vi tackar alla våra kunder för en fantastiskt rolig sommar.
Utan er hade det inte varit möjligt. Många har besökt oss
och ibland flera gånger, vilket har varit fantastiskt kul!
Nu stänger vi för sommaren, men öppnar igen till advent.
Vi kommer då att ha förbokningar pga begränsat antal platser.
Vi kommer ha öppet söndag 1:a ,2:a och 3:e advent.
Tider o utbud kommer finnas på vår facebooksida samt
på instagram och även på Monicanders anslagstavla.
Ni kan även ringa på tel nr 0706-757070 fr.o.m. 1 oktober.
Varmt välkomna Lisa o Carina.

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)

Hahaha....
- Hur kom det sig att polisen
tog dig?
- Jag hade för korta ben.
- Hur var namnet?
- Ja, men jag menar, varför vil- Karlsson, utan X.
- Vad jobbar ni med då?
- Men Karlsson stavas väl inte le polisen ha tag i dig?
- Jag är gatuförsäljare.
- Jag hade för långa fingrar.
med X?
Så
intressant!
Vad
tar
ni
för
en
Nej,
jag
sade
ju
det!
Pelle skryter för Per:
Hört i fängelset: I fjol gjorde
- I vår trappuppgång bor det en gata nu för tiden?
jag
stora pengar, noga räknat
Lever
din
man
upp
till
de
saker
pojke som går på lina.
tre
millimeter
för stora.
Om
du
kallar
svansen
för
ben,
han
sade
innan
ni
gifte
er?
- Det var väl inget. I vår trapphur
många
ben
har
en
katt?
Jadå,
han
sade
alltid
att
han
uppgång finns det fem tantar
- Fyra, svansen är fortfarande inte var bra nog åt mig.
som springer på kafferep.
Vad heter du då min lille vän?
- Hans. Precis som kungen.
- Men kungen heter ju inte
Hans?
- Jodå, hans majestät.

- Vet du vilka jag såg idag?
- Nej.
- Alla jag tittade på.

en svans vad du än kallar den.

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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Friskvård för Moder Jord!
Vid närmare eftertanke inser nog de flesta av oss vad som gäller för vår egen, vårt samhälles
och våra efterkommandes existens. Vi vet att tillvarons icke förhandlingsbara förutsättning
är att Jorden fortsätter att fungera på det sätt som möjliggjort och möjliggör mänsklig
fortlevnad och utveckling.
Vår tids allt överskuggande
problem är att vi av olika skäl
förtränger befintlig kunskap
och våldför oss på tillvarons
grundläggande livsbetingelser.
Det handlar om en samverkan,
en balans mellan atmosfären
(andningsluften),
geosfären
(jorden och berggrunden),
hydrosfären (allt vatten) och
biosfären (allt liv). Att detta
förunderliga tillstånd bevaras
är vår tillvaros naturgivna förutsättning.
Vi är nu i en situation där de levande systemen jord, hav och
skog på grund av vår aningslöshet får allt svårare att leverera det vi behöver. I ökad takt
hämtar vi ur geosfären upp det
som är avsett att stanna under
jord – olja, kol, brunkol och
fossil gas (bedrägligen kallad

”naturgas”). Följderna kommer
som ett kravbrev på posten.
Vi kan nu glädja oss åt att de
fossila bränslena är på väg att
fasas ut. Det sker bl a genom en
övergång till den systemanpassade, oändligt uthålliga solenergin - en utveckling som med

glädjesprång sprider sig över
världen
Att skaffa solceller för elproduktion medför flera fördelar.
Vi bidrar till att hejda klimatförändringen, solen är en effektiv och ständigt förnybar
energiform, den medför ingen

miljöbelastning, den är ekonomiskt lönsam, höjer fastighetens värde och skapar arbetstillfällen. I vår bygd finns flera
möjligheter att få hjälp med anskaffning av solceller. Mjöbäck
Överlida - en solelsbygd!

Bo L

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

Dags att beställa köttlådor med nötkött från egna gården, senast 1 oktober. Leverans i månadsskiftet oktober/
november. Först till kvar gäller.
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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Trivselbygdens utveckling AB, TRIVAB

hemsida www.trivab.se

gilla TRIVAB på facebook

Mjöbäcks Blommor

Öppnar åter den 15/9

Industrifokus - Höstens nätverksträffar

”Veckans kasse”
2 st tvåfärgade ljung
och 2 st silverek
ord.pris 136:- nu 100:-

Har du svårt att få tag i kompetent personal?

Den 28:e september kl. 17:00 håller vi på TRIVAB en informationskväll med
Employer Branding som tema.

”Emplyer Branding” eller arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft på
arbetsmarknaden på ren svenska.
I dagens samhälle är det svårt att få tag i personal med rätt kompetens och
framförallt rätt attityd och det är ännu svårare för oss på landsbygden.
Anna Dyhre är en extremt energisk och engagerande föreläsare som
föreläser om hur man skapar en attraktiv arbetsplats för att locka fler
sökande till sitt företag.
Genom att vara medveten om vilka faktorer som lockar eftertraktad
arbetskraft kan ditt företag öka chansen till lyckade rekryteringar.
Att vara en attraktiv arbetsplats är inte något som enbart ligger på
ledningsnivå utan även i hur de befintliga anställda agerar utåt, därför rekommenderar TRIVAB att
man anmäler flera deltagare både från ledning och medarbetare, ju fler som är medvetna desto
bättre blir resultatet.
För den som vill läsa mer om Anna så finns här en länk till hennes hemsida: www.annadyhre.se.

Öppettider månd-fred 10-18,
lörd 10-15, sönd stängt

Kostnad: 50:- / person för anslutna företag och 200:-/ person för övriga.
Plats: Östra Frölunda Medborgarhus
TRIVAB bjuder på enklare tilltugg under kvällen
Anmälan er snarast för att säkra er plats till tommy@trivab.se, dock senast den 14/9

Har du utvecklingsprojekt som du inte riktigt vet
hur du skall finansiera?
Informationskväll - Offentliga stöd,
torsdagen den 26:e oktober kl. 18:30

IUC – Industriellt Utvecklings Center
IUC Sjuhärad är ett lokalt företag med syftet att hjälpa
lokala företag i diverse utvecklingsfrågor.
IUC kommer till Älvsereds bygdegård och informerar om de olika områden de verkar i ”Kompetens –
Innovation – Effektivisering” där det största fokuset kommer att ligga på Offentliga stöd.
IUC hjälper industrin att söka offentliga stöd, där det finns mer pengar att hämta än vad många tror.
Kostnad: Gratis för anslutna företag
Plats: Älvsereds bygdegård
TRIVAB bjuder på enklare tilltugg under kvällen
Anmäl dig till tommy@trivab.se, senast den 12/10

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!

Detta nummer blir det en lite kortare
information från oss i byalaget då vi haft lite
paus under sommaren. Men lite saker finns
ändå att berätta.
• Vad vi har hört så kommer
Vård- & Omsorgsboendet på
Toftalyckan att läggas ner den
sista oktober. Vi har kämpat
och försökt få politikerna att
ändra sig utan resultat.

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

serna på Näsets grillstuga sällan rullas upp. Det är viktigt att
man alltid rullar upp dem när
man går därifrån. Annars slits
de onödigt mycket vilket leder
till att de till slut kommer gå
sönder. Det skräpas också ner
• En ny bensinstation är på en hel del vilket känns så trågång vid Överlida Grus & kigt.
Transport. Himla roligt!! Tack
till er som arbetar med detta för • Har du något du vill söka
ert initiativ och engagemang.
pengar för att förverkliga här i
byn? Missa då inte att du senast
• Vi fortsätter planera för att 15 oktober kan ansöka om By”rusta upp” Kärleksstigen. Vi alagspeng. Läs mer på: www.
önskar fortfarande att några svenljunga.se/kommunochpovill hjälpa till att köra röjsåg, litik/byalag/byalagspeng
motorsåg på vissa ställen. Hör
gärna av dig direkt till Lina el- KONTAKTINFO
ler Karin i sådana fall. Vi får Överlida Byalags Styrelse –
planera in en dag där vi bör- styrelsen@overlida.nu
jar med att röja sly för att se- Ordförande, Kassör, Sekretedan fortsätta med att lägga dit rare, Web – info@overlida.nu
grus osv. Sen tar vi tacksamt Hemsidan – www.overlida.se
emot hjälpen av någon med eller www.overlida.nu
gröna fingrar som kan hjälpa Facebook – www.facebook.se/
oss plantera rhododendron och overlida
annat fint att titta på. Vill du
hjälpa till? Hör av dig till oss!
• Vi lägger projektet med att
bygga en trappa upp till lekplatsen på is för tillfället. Men vill
någon frivillig ta upp projektet
så är det fritt fram. Byalaget
står för materialkostnaden!
• Vi har märkt att de nya marki-

Försäljning och
reparation av bilar!

ÖPPET

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

Petterssons Bil AB Mjöbäck

telefon:
0325-311 08

Tel. 0325-340 19, 343 05

Välkomna!
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Martin Luthers 500 års jubileum
I år firar hela världen att Martin Luther publicerade sina 95 teser.
Dessa teser attackerade den romersk-katolska kyrkan, påvedömet och sin egen tjänstebefattning.
Det som störde honom mest var att kyrkan lämnade syndernas förlåtelse mot pengar, vilket
medförde stora inkomster, men påverkade människors leverne negativt och det var kyrkan
som bestämde hur folket skulle tyda bibeln och vad det hade att tro på. Luther var teolog,
prästvigd och Augustinermunk.
Mycket av det som Luther kritiserade har även andra kristna
präster, tänkare och författare
före honom ifrågasatt. En del
av dem fick sätta livet till. Att
Luther fick framgång med sina
95 teser berodde på framför allt
två händelser. Han fick stöd av
adeln som ville få bort påvens
makt och genom Gutenbergs
innovation på tryckerikonstens
område blev teserna snabbt
kända även av folket.
Sedan Luthers reformation avgör var och en själv vad hen
tror på. Med Luther började
individualiseringens historia.
Den utlösande orsaken är hans
idé, att ingen kan föreskriva

någon vilken religion man önskar tillhöra. Enbart den heliga
skriften är källan till den kristna tron. Genom att människorna själva numera kan läsa den
av Luther översatta Bibeln, kan
och får var och en själv tolka
dess innehåll. Detta medförde
under de kommande århundraden en fri väg för upplysning
och demokrati. Inför Gud är
alla människor lika.

inte funnits gifta präster. Då
Luther lärde känna nunnan,
Katharina von Bora, dröjde det
inte länge förrän han gifte sig
med henne.
Deras hem i Wittenberg blev
ett slags kulturcentrum. De
fick 6 barn och tog även hand
om elva föräldralösa släktbarn. Till bostadshuset hörde
ett bryggeri, bageri, ladugård
och charkuteri. Luther-huset
blev snabbt till förebild för alla
Luther översatta Nya Testa- kristna prästgårdar.
mentet under elva veckor från
grekiska språket. Han satt då Luther fick församligen att
gömt på Wartburg, en av Tysk- sjunga
lands mest kända fästningar. Det dröjde inte länge förrän
Här fick han bo under 10 må- Luther började kallas för refornader. Utan Luther hade det mator.
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För honom var att sjunga lika
betydelsefullt som att be. Alla
skulle under gudstjänsten delta.
Reformation är en process och
ingen företeelse. Så har Luthers idéer utvecklats till att omfatta bl.a. kvinnliga präster och
biskopar och i Sverige även
en kvinnlig ärkebiskop liksom
välsignelse över homosexuella äktenskap. Processen och
utvecklingen kommer att fortsätta.

Manfred Eberhardt
”Om vi inte hjälper varandra,
vem ska då hjälpa?”
Barbara Mandrell - musiker

Fördelar att hyra ut

Det råder stor bostadsbrist sedan många år. Genom statens positiva handlande har det blivit
både lönsammare och enklare. Avdragen har blivit större och enklare att förstå. Den som hyr
ut hela eller delar i sitt hus eller lägenhet får av sina hyresinkomster numera behålla mer efter skatt än tidigare. Beskattningen sker som inkomst av kapital. Genom uthyrningen bidrar
privata ägare av hus/villor, fritidshus och lägenheter att lindra den akuta bostadsbristen som
även råder bland ungdomar.
Avdragen har höjts 100 %
Fribeloppets avdrag ligger numera på 40000 kronor per år.
Dessutom får man dra av 20 %
av hyresinkomsten. Avdragen
får göras innan beskattningen
äger rum, men de får aldrig
överstiga själva hyresinkomsten. Detta medför att man får
tjäna 50.000 kronor om året på
att hyra ut utan att betala skatt.
Vem bestämmer ?
Är du husägare bestämmer du
själv uthyrningen. För lägenhetsinnehavaren ser det annorlunda ut. Den som vill hyra ut
sin hyresrätt behöver värdens
tillstånd och vid en bostadsrätt
måste styrelsen godkännande
inhämtas.
Innan uthyrning sker bör man
kolla hem- eller fritidshusförsäkringen. Man bör ta reda på
vad som gäller och jämföra
priserna hos olika försäkringsbolag.
Villaägarna
Villagägarnas Riksförbund ger
på sin hemsida www.villaagarna.se ”10 tips innan du hyr ut”:
Tänk igenom hur du känner
inför att en eller flera personer ska bo i ditt hem – är du
bekväm med det ? Ta reda
på vad som är skälig hyra. Se
över försäkringsskyddet – kon-

trollera vilka krav ditt försäkringsbolag ställer för att din
Hem- och villaförsäkring ska
gälla. Ta referenser och kontrollera personuppgifter på din
hyresgäst. Kontrollera din hyresgästs betalningsförmåga hos
Kronofogden och Skatteverket.
Upprätta en inventarieförteckning på bl.a. möblerna, som
hyresgästen får skriva under.
Gör en besiktning vid inflytt
och utflytt – låt hyresgästen
skriva under. Kom överens
med hyresgästen, att denne ska
betala en deposition. Upprätta
korrekt hyreskontrakt utifrån
uthyrningsform.
Sugen på att hyra ut ?
Låter det inte frestande att
hyra ut åtminstone en del av
bostaden och samtidigt få en
skattefri inkomst och känna,
att man aktivt hjälper till med
att minska det stora behovet
och efterfrågan på bostäder för
inte minst ungdomarna. De har
länge väntat på möjligheten
att få en egen bostad. Det vore
glädjande om denna artikel bidrar till att allt flera beslutar sig
för att bli bostadsuthytrare, åtminstone som jag ser det.

Sparbankens
fotbollsturnering
För 14:e årets anordnade
Mjöbäcks Sparbank fotbollsturnering för lagen runt om i
Trivselbygden. Årets turnering
avgjordes även i år på Hagavallen i Öxabäck. Där gjorde
Högvads BK, Kindaholms FF,
Torestorp/Älekulla,
Viljan/
Älvéna och Öxabäcks IF upp

Manfred Eberhardt
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om bästa lag i Trivselbygden.
Tyvärr var det lite otur med
vädret vilket gjorde att publiksiffran blev mindre än vanligt.
Segrare i år och mottagare utav
12.000 kr blev Torestorp/Älekulla. Högvads BK hamnade
på fjärde plats.

Marie

Mjöbäcksprofilen TRIVAB Nytt
Carina
Namn:
Carina Lundin

Det är en hel del positivt som händer i bygden
om vi bortser från kommunens defensiva tankar
och diskussioner gällande samhällsservice, ex
skolor och äldreboende mm i Trivselbygden.

Favoritmat och dryck:
Potatisgratäng och en god köttByggprogrammet i samarbete
bit, dricker gärna cider.
med Marks Gymnasieskola
Familj :
STARTAR i Mjöbäck efter
Min man Christian, fyra barn Vad är det bästa med
höstlovet. Det är 6-7 st elever
och två barnbarn.
att bo i Mjöbäck?
Trevliga människor och härlig från årskurs 1 som blir våra
första gymnasieelever. Vi vill
Arbetar med:
lantlig miljö.
särskilt tacka våra medverkanEgen städfirma samt nystartat
de företag som gjort detta möjsommarcafé.
Om du vann mycket
ligt och hälsar våra ungdomar
pengar, vad är det
första du skulle göra då? välkomna till en förhoppningsIntressen:
Min stora dröm har varit att Köpa bra hälsa åt alla männ- vis intressant, lärorik och kul
studietid.
starta och driva ett café, det har iskor och djur.
Glädjande så fortsätter PRAO
jag gjort nu.
för eleverna i årskurs 9 på MoTycker även det är roligt att Vad är ditt livs motto?
måla möbler och porslin.
Har du inte tid att sitta ner med gaskolan vilket Trivab har varit
en vän o ta en gofika, tänk om! starkt bidragande till att starta
upp. PRAO-perioden är uppdelad i två omgångar; Vecka
46 (13-17/11) och vecka 48
(27/11-17/12). Vi hoppas att
våra företag är lika välvilliga
som tidigare att ta emot nyfikna och motiverade elever för
att ge ungdomarna en inblick i
arbetslivet och vilka intressanta arbetsuppgifter som våra företag kan erbjuda i framtiden.
Macken i Överlida vid 154:an
bredvid Överlida Grus &
Transport planerar att öppna i
oktober-17 vilket är välkommet för bättre service och ger
ett gott intryck av samhället för
våra gäster som är här eller på
genomresa.
Överlida El kommer att uppföra en ny byggnad på samma
fastighet som den tidigare låg
på, planerad byggstart under
hösten-17.
Tostatorpets Café har startat sin
verksamhet i trevlig och mysig
miljö och varit öppet torsdagar
och söndagar under sommaren.
Det har blivit ett uppskattat utflyktsmål och bjudit på mycket
gott till kaffet.
TRIVAB har två intressanta
Nätverksträffar med Industrifokus i höst.
Den första ”Träffen” med
Tema; ”Har du svårt att få tag
i kompetent personal?” torsLisa och Carina på Café Tostatorpet.
dagen den 28:e september i
Östra Frölunda Medborgarhus.
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”Emplyer Branding” eller arbetsgivarens sätt att öka sin
attraktionskraft på arbetsmarknaden. Anna Dyhre föreläser
och är en extremt energisk och
engagerad föreläsare som föreläser om hur man skapar en attraktiv arbetsplats för att locka
fler sökande till företaget.
Anmäla till tommy@trivab.se,
senast den 18/9, kostnad: 50:- /
person för anslutna företag och
200:- / för övriga.
Nästa ”Träff” med Tema; ”Har
du utvecklingsprojekt som du
inte riktigt vet hur du skall finansiera?
Det är IUC Sjuhärad som kommer till Älvsereds bygdegård
torsdagen den 26:e oktober och
informerar om de olika områden de verkar i ”Kompetens –
Innovation – Effektivisering”
där det största fokuset kommer
att ligga på offentligt stöd.
Anmäl dig till tommy@trivab.
se, senast den 12/10, gratis för
anslutna företag.
Avslutningsvis vill vi TACKA
Gunilla och Ingvar på Centrumboden för deras insats
och service för samhället och
bygden under 37 år, mycket
imponerande! Centrumboden
har även varit viktig för vår
turism och Gunilla och Ingvar
har fungerat som vår turistbyrå
i bygden.
Trevlig Höst!		

C. Everås

Vi som jobbar på Överlida förskola,
fritids och skola detta läsår
Förskolan:
Madeleine Algebäck
Hanna Kvarnerlind
Amanda Boström
Elisabeth Källgren
Agneta Everås
Nina Andersson
Fritids:
Marie Mathiasson
Skolan:
Johan Andersson
Jimmy Carlsson
Kicki Ivarsson
Lillemor Andersson Musik
Elisabeth Karlsson Slöjd
Jan Frisk Slöjd

Förskolechef/rektor:
Maria Hell
Administration:
Helen Alesö
Kök:
Nina Kärrander
Jenny Andreasson
Städ:
Johanna Andersson
Bildtext: På Överlida skola
jobbar lärarna Johan, Kicki
och Jimmy

Mjöbäcks skola, förskola och fritids
Vår ständigt nedläggningshotade skola, och nu även förskola, sjuder av lekglädje, livslust och
kunskapstörst även detta läsår! Äntligen har höstterminen startat, efter ett långt sommarlov.
Jag hoppas och tror att det blir många fler terminsstarter i Mjöbäck.
På skolan, med förskoleklass,
klass ett och två går 37 elever
från Mjöbäck och Överlida.
Personalen på fritids och skola
består av Yvette, Cissi, Pia,
Mariann, Aron och Elisabeth.
25 barn går på förskolan och
där jobbar Camilla, Yvonne,
Elke, Sanna och Jeanette. Mat
och städ fixas av Nina och
Jenny. Ny rektor/förskolechef
är Maria Hell.
Citat från två av många insän-

dare i STT och BT den sista tiden om tjänstemannaförslaget
om våra skolor och förskolor:
”Vår viktigaste uppgift som
pedagoger är att sätta eleverna
i centrum och inte flytta runt
dem som brickor i ett spel.
Konsekvensen av nedläggning av skolor blir bussning av
elever. Detta kan ifrågasättas
av minst två orsaker, säkerhet
och miljö.” (Marie och Sten
Lennermo)
”Vi som bor söder om Sven-

24

ljunga anser och kräver att
våra barn får kosta den lilla
extra kostnaden i lärartäthet,
enligt nuvarande form. Det är
nämligen en av få verksamheter som just våra skattepengar
går till.” (Ann Wallnedal)
Min egen reflektion är om det
överhuvudtaget finns en tanke
på vad det innebär för invånarna om Mjöbäcks förskola
läggs ner? Hur ska alla föräldrar utan bil eller körkort, eller

familjer med en bil göra för
att lämna och hämta barnen i
Överlida? Vad kommer en ny
förskola för drygt 50 barn att
kosta? Hur många år går det
innan politikens vindar vänder
och småskolor och små förskolor öppnas igen?

Jeanette

Att arbeta som rektor i en vacker
och vidsträckt kommun
Åkrarna ligger gröna och sjöarna blänker djupblått när man reser mellan de tre orter som
ingår i Högvads rektorsområde. Jag som har fått förmånen att beskåda dessa vackra trakter
varje dag och tillträda som ny förskolechef och rektor i Högvad heter Maria Hell. Min senaste
anställning har varit som rektor för grundsärskola och modersmålslärare i Ulricehamns kommun.
Att ansvara för en verksamhet som grundsärskola innebär att man måste vara uppfinningsrik
och hitta lösningar även med de barn som inte följer mallen. Utifrån min bakgrund som rektor
för grundsärskola är det viktigt att vi alla som möter barn och elever, ser varje individ och visar
att vi har förväntningar på att alla kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina individuella
förutsättningar.
Utmaningen att vara ansvarig
för flera olika verksamheter
där man får följa barn och
elever i ett helhetsperspektiv
från förskola till skola var en
av de många anledningar som
gjorde att jag blev lockad att
söka tjänsten här i Högvad.
Att som rektor och förskolechef få vara med och skapa
förutsättningar för lärande hos
våra många barn och elever på
landsbygden känns som en stor
förmån. Genom att ha närhet
till naturen skapas många möjligheter till kopplingar mellan
praktik och teori.
Inför det kommande året står
vi inför en del utmaningar. En
av de största är bristen på utbildade pedagoger i både förskola och skola som idag är
utbredd över hela landet. För
oss i Högvads rektorsområde
kommer det innebära att vi genom samarbeten mellan olika
verksamheter skapar möjligheter för barn och elever att
möta behöriga pedagoger. Min

förhoppning är att vi under
året skall skapa fler gemensamma mötesplatser för personalen inom rektorsområdet,
där vi kan ta vara på varandras
kompetenser. Även rekryteringsfrågan är för mig prioriterad, där vi gemensamt behöver
lyfta fram vilka värden som
kan locka utbildade pedagoger
till våra skolor och förskolor.
En annan utmaning vi möter
under hösten är att skolinspektionen kommer att besöka
kommunen för att genomföra
regelbunden tillsyn. För mig
innebär denna typ av tillsyn en
möjlighet till skolutveckling
då man får en liten fingervisning om vilka områden som
behöver utvecklas.
Jag ser fram emot en höst
fylld av spännande möten med
barn, elever, pedagoger och
vårdnadshavare.

Maria Hell

Årets nötköttsföretag i
Sjuhärad finns i Mjöbäck!
Tobias och Johanna Andreasson utsågs nyligen till årets
nötköttsföretagare i Sjuhärad,
av LRF Västra Götaland och
Sjuhärads nötköttsföretagare.
Köttet som de producerar är
ekologiskt och kravmärkt. De
har idag ca 80 köttdjur och till
nästa år planerar de att utöka

till ett 100-tal djur. För två år
sedan köpte de Lindsbo gård,
där det nu byggs en ny ladugård. Sedan flera år driver de
Snärsbo gård med köttdjur
och uppfödning av nordsvenska hästar.

Jeanette
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Låt hela kommunen leva

Haha...

Jag önskar att man över partigränserna sätter sig ned och för ett
samtal om vilken slags kommun man vill att Svenljunga ska vara i
framtiden, skriver Ann-Margreth Karlsson.

-H
- Hovmästaren! Den här
stuvningen smakar hundmat!
- Jaså, har vi slut på Whiskas
redan?

Nu är det väl ändå på sin plats
att Svenljunga kommun omgående avslutar sina projekt
med att avyttra och tomställa
befintliga kommunala arbetsplatser? Med detta syftar jag
på den föreslagna skolplanen,
där ett förslag är att lägga ned
ett antal av kommunens skolor
och förskolor, samt tomställningen av Toftalyckan.
Dessa beslut och förslag verkar tagna ur ett mycket begränsat sammanhang. Som
kommuninvånare och skattebetalare häpnas jag över att
man som kommun inte har någon tydlig plan och vision för
hela kommunens framtid. Man
talar om att stänga kommunens skolor, inte på grund av
dålig ekonomi, utan på grund
av att det är svårt att nå de krav
som ställs på dagens moderna
skola. Trots detta läser jag i ett
av kommunens senaste PRmaterial: ”Barnen går i små
skolor som utmärker sig med
goda resultat”. Det man å ena
sidan framhåller som positivt,
blir å andra sidan det negativa
i andra forum. Det innebär att
trovärdigheten i just denna debatt blir noll.
Jag önskar istället att man
över partigränserna sätter sig
ned och för ett samtal om vilken slags kommun man vill att
Svenljunga ska vara i framtiden. Som boende i en av kommunens mindre samhällen förutsätter jag att man som kommunpolitiker har visionen och
planen om att hela kommunen
ska leva. Att man som kommun gör satsningar, inte bara
i central- orten, eller i norra
delen. Där finns nybyggda lägenheter, satsningar på tomtmarker och industritomter,
men när till exempel vi i vårt
lilla samhälle påtalar behovet
av fler lägenheter, får vi svaret
att vi gör bäst i att satsa egna
medel och bygga privat.
Jag upplever att det råder en

mycket märklig filosofi. Om
vi till exempel lyckas tillgodose behoven för de unga vuxna
som vill satsa på en framtid
någonstans i kommunen så
gynnar det ju hela kommunen,
inte bara de lokala skolorna,
företagen och förutsättningar
för en än mer levande bygd.
Är det som så att en märkbar
andel av kommunpolitikerna
inte ser kommunens landsbygd som något att satsa på?
Är det så att man inte ser potentialen hos en levande landsbygd? Tror man sig veta att de
som vill bo på landsbygden
inte har något annat val? I så
fall tror man fel.
Här finns ett behov av nya
bostäder. Här är fullt och folk
letar med ljus och lykta efter
någonstans att sätta ned sina
bopålar. Tar man inte detta på
allvar från kommunens håll?
Om vi inte lyckas tillgodose
behovet här, så är ju risken
att just dessa människor ser
sig om efter ett framtida liv
någon helt annanstans. Alltså,
inte längre inom kommunens
gränser. Det innebär förlorade skatteintäkter, barn inom
skol- och barnomsorg, och så
vidare.
I kommunens byar sjuder det
av liv och engagemang. Det är
många som engagerar sig ideellt, allt från att putsa och fixa
gemensamma utrymmen (ofta
kommunens mark), till att se
till att det ordnas med fritidsaktiviteter, belysning längs
vägar, att det röjs där skogen
står för tätt, iordningställande
av gemensamma samlingsplatser, arrangemang som drar
folk från när och fjärran och så
vidare. Många av dessa byar
sätter Svenljunga kommun på
kartan.
Vi är alla kommunens ambassadörer och enligt min mening
gör vi ett strålande jobb. Att
därför inte se till att det finns
en positiv plan och vision för
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att vi ska kunna utveckla kommunens gemensamma landsbygd än mer ser jag som ett
rent tjänstefel.
Låt oss nu lägga all avveckling
på hatthyllan och sätt istället
utveckling högst upp på kommunens agenda. Snegla gärna
till exempel mot Värnamo och
Falkenbergs kommuner. Det
är okej att ta efter det som är
positivt.
Jag ser fram mot en ny filosofi
inom de kommunala partierna
och att det därmed blir ett rent
nöje att välja och frossa bland
alla olika partier som klart och
tydligt vill göra satsningar i
hela Svenljunga kommun till
nästa gång vi går till val.
”Är det så att man inte ser potentialen hos en levande landsbygd?”

Ann-Margreth
Karlsson, Holsljunga

Hovmästaren! Den här maten är kall, luktar ruttet, ser
äcklig ut, och var bränd!
- Någonting annat?
- Ja, portionerna är för små!
- Plockar du blommor i bara
kalsongerna?
- Ja, det är kalsipper.
Vad sa Ellen när du friade till
henne?
- Att hon skulle fråga sin man
först.
Pessimisten: Värre än såhär
kan det inte bli!
Optimisten: Jodå! Vänta
bara!
- Beata är verkligen inbiten
vegetarian.
- Ja, nu håller hon ihop med
en kille som har potatisnäsa
och blomkålsöron.

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

Överlida cykelfest 2017
Det är spännande möten vi får vara med om på vår årliga cykelfest. Det är något litet osvenskt
härligt att få bjuda främlingar på mat i sitt eget hem. Ibland händer det förstås att det är
bästa vännen som dyker upp, och ibland är det syskon som hamnar på lotten. Det är det fina i
kråksången, att man inte riktigt vet.
Som vanligt samlades vi först
vid Långehall, en sen eftermiddag i slutet av sommaren.
Vädergudarna var med oss och
vi kunde mingla och morsa
runt å hälsa på alla parkonstellationer. I år var det bl.a.
vänner som gått ihop och även
Mjöbäcksbor som hyrt in sig
i lämplig Överlidalokal. Två
par var nya för i år. Totalt var
vi 29 cyklande par.
Cykelfesten förflöt i år utan
tema. Tidigare har vi haft teman som glamour och färgen
blå. Vi har på senare år också
mixtrat lite med datum, hålltider och musikarrangemang.
Kommittén tar tacksamt emot
synpunkter från er deltagare
på hur vi kan göra cykelfesten
ännu mer tilltalande nästkommande år.
Tack till Alex, Tobias och
Martin som fixade ljud, ljus
och musik. Tack också till vår
trogna barpersonal; Filip och
Rasmus.
Roligt att höra att välkomstdrinken var till belåtenhet. Pst

– den var alkoholfri.

Hälsningar
Sofie Ljung
Årets kommitté bestod av:
Vivvi & Lollo, Roxana, Peter,
Geeta och Jan, Sofie och Tobias.
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kan du tanka dina fordon i Överlida.
ÄNTLIGEN! har alla berörda instanser lämnat formellt positivt besked gällande den tänkta
drivmedelsanläggningen utmed riksväg 154, precis utanför Överlida mot Mjöbäck.

När vi skriver det här så är Överlida
Grus & Transport i full gång med
att förbereda marken där
drivmedelsstationen planeras att
sättas upp.

Stationen som sådan står redan
färdig för leverans.

När ni läser detta hoppas vi att stationen ska vara på plats och under driftsättning.
Då läget utmed 154’an, på väg till Ullared, är mycket attraktivt fanns det givetvis många aktörer som
ville etablera en drivmedelstation här. Vi har valt att samarbeta med ett bolag som heter Smart Energy
Sweden Group AB, ta gärna en titt på www.smartenergysweden.se/ för mer information om bolaget.
”Smart Energy har en vision att bli en ledande aktör av mindre tankstationer runtom i hela svenska
landsbygden. Smart ska vara ett välaktat varumärke som alltid förknippas med stark långsiktighet i sina
etableringar av tankstationer runt om i landet”.
Drivmedlen kommer att levereras av MATTSSONS
OLJOR AB som är ett bolag inom SMART-koncernen.
SMART kunde dessutom erbjuda en bra och smidig
”ovan-mark-station” (inga nedgrävda tankar).
Vi anser att detta är den mest flexibla lösningen på
både kort & lång sikt då det håller nere leverans- &
anläggningstiden, minimerar miljöpåverkan och är
dessutom anpassningsbart till eventuella framtida
drivmedel.
I samband med anläggning av drivmedelstationen
kommer vi även se över möjligheten att sätta upp

snabbladdnings-stationer för el-bilar.
Under handläggningstiden så har ryktet om en
kommande drivmedelsanläggning nått många och ett
flertal aktörer har visat intresse att starta någon form
av butik, café eller liknande i direkt anslutning till
stationen.
Efter driftsättningen kommer anläggning att trimmas in.
Därefter blir det en stor invigning och givetvis
SMART’s klassiska invignings-rabatt.
När stationen är driftsatt kommer SMART även att ta kontakt
med våra lokala företag.
/Peter & Tobias
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i Mjöbäcks bygdegård!!

Lördag 7 oktober kl 19:00
Pris: 120:-/person inkl buffé

Anmälan senast 29/9
Marie: 0706-228187
Emma: 0735-467065

Obs! Åldergräns 18 år

Buffé med bla: kryddiga korvar, kycklingklubbor, klyftpotatis, potatissallad, surkål mm.

Arrangörer: Mjöbäcks byalag
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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
och där gick vi båda i splinn !
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.
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.
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

Minst 40 år ...

Ritva och Mauri Mäkinen i
Överlida har en fantastisk fin
rosa pelargon som är minst 40
år gammal. Ritva vårdar den

med sin själ och känner sig
jättestolt över denna växt. Det
var verkligen roligt att få beundra den!

Andvänd reflex!
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Mingel...

Välkommen
till biblioteket i Överlida!
Vi finns i skolan.
Öppet onsdagar kl. 14.30 – 19.00

Här finns förutom böcker även
ljudböcker, tidskrifter och filmer som
du kan låna hem.
Du vet väl att du också kan beställa
böcker från andra bibliotek och sedan
hämta dem i Överlida!

Studieresa till Värnamo!
Måndag 25 september
Vi åker från Svenljunga Kommunhus kl 15.30 och är tillbaka runt kl 21.

Centerpartiet, Landsbygdspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna arrangerar
tillsammans en studieresa till Värnamo som blivit utsedda till Årets Kommun av Hela
Sverige ska leva. Vi får en inblick i deras landsbygdsutveckling, samt hur man utvecklar och
värnar om sina byskolor.

OBS:
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Anmälan via Tel/SMS till 070‐2273085 eller 070‐2620089

Foto: Anita Jisvall

Mjöbäck

.

Tel. 0325-34004

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

Vi utökar servicen för er med

SVENSKA SPEL och ATG
i egen spelhörna, innehållande alla intressanta
spel som dessa bolag erbjuder.
Vi säger stort tack till Gunilla o Ingvar som efter flera års slit nu drar sig tillbaka.
Nu blir det vi som ska göra vårt bästa för att hålla spelservicen på högsta nivå i Trivselbygden.

Och dessutom:

PAROY bygger om bensinstationen i höst med bl.a. ny betalterminal,

nya pumpar, spillplattor med oljeavskiljare samt nya ledningar
och nyrenoverade tankar under mark.

Svenska Spel, ATG, Posten, Schenker, Paroy och framför allt ICA vågar satsa på oss. Vågar Du?

Välkommen till Trivselbygdens största matbutik med
mycket annat ”matnyttigt”!
hälsar Elin, Emmie, Liselotte, Maria, Pernilla, Taina och Göran

