FRÅN A TILL Ö-VERLIDA
BADPLATSER
Vid Stora Hallången ligger badplatsen Näset. Från väg 154 följer du skylt mot Östra Frölunda.
Strax efter du svängt av följer du skyltning mot badplats. Här hittar du en härlig sandstrand
med brygga och hopptorn, perfekt för soliga dagar. Det finns även vindskydd med grillplats,
toalett, gunga och sittplatser.
BAGERI
Tisdagar och fredagar kl. 7-15 har vårt bageri öppet. Affären är full med härliga matpajer,
kransar, bullar, kakor, wienerbröd, bakelser och mycket mer.
BANK
Mjöbäcks Sparbank är en fristående sparbank med stark lokal förankring. Med Sveriges
nöjdaste kunder erbjuder Mjöbäcks sparbank dagens alla tekniska hjälpmedel och finansiella
tjänster för privatpersoner och företag.
BENSINSTATION
På Smart bensinstation, som ligger belägen vid Överlida Grus och Transport, längs väg 154
mot Mjöbäck, kan du tanka diesel eller bensin.
BOKBUSS
Kommunens nya fina bokbuss kommer till Överlida jämna veckor på onsdagar till förskolan
9:50-10:20. Udda veckor på tisdagar: sparbanken 16:45-17:05, skolan 17:15-17:35,
bygdegården Långehall 17:45-18:05. Här kan du låna böcker, ljudböcker, tidskrifter, filmer och
spel.
BYALAGET
Alla bybor är medlemmar i vårt byalag. Styrelsen består av ett gäng aktiva och driftiga
ledamöter och har undergrupper såsom cykelfestkommittén, Tidningen MÖT, tennisgrupp
och röjgrupp.
BYGDEGÅRD
Överlidas bygdegård heter Långehall och drivs av ÖIK. Lokalen har ett stort och nyrenoverat
kök och lämpar sig väl till kalas och fest för större sällskap. Här samlas även sportintresserade
för bland annat mattcurling och bordtennis. Vill du hyra så kontakta Ulla-Britt och Urban
Lidrot på 0325–32471.
CAMPING
Vi är stolta över vår fina camping som, förutom sjönära platser för husvagn, husbil och tält,
erbjuder fräscha och nyrenoverade stugor i olika storlekar. Här finns en mindre servicebutik,
gym, padelbana, promenadstråk och cafeteria med rättigheter. Du kan basta, hyra båt, kanot,
cyklar eller spela äventyrsgolf.

FASTIGHETSÄGARE
Här finns möjlighet att hyra både mindre och större lägenheter, även på markplan och med
vacker sjöutsikt.
Asserbo Fastigheter: info@asserbo.se, Roxana 0703–201520
Stenssons fastigheter: stenfast@telia.com, 070–3844257
Kommunens fastighetsbolag SvenBo: info@svenbo.com, 0325 - 619090
FISKE
I Överlida FVO ingår Stora och Lilla Hallången, Mjöasjön, Bredasjön och Stora Djupasjön. När
du fiskar här kan abborren, gäddan, blåsik och även ålen nappa. Det ingår fem sjöar
fiskevårdsområdet Överlida. Sjöarna ligger alla placerade runt omkring samhället och erbjuder
bra fiske.
FJÄRRVÄRME
Vårt fjärrvärmeverk ligger centralt beläget och drivs av ÖGT (Överlida Grus och Transport).
FOTBOLLSPLAN
Strax utanför Överlida, strax före Mjöbäcks samhälle, ligger vår fint belägna fotbollsplats
Hallevi. På en udde i sjön Stora Hallången finns två gräsplaner och en grusplan med
tillhörande läktare och byggnad för servering, toalettbesök och ombyte.
FÖRETAG
Överlida är en företagstät by med både större och mindre verksamheter. De största
företagen är Texrep AB, Överlida El och Överlida Plåtslageri. Tillsammans med företagen i
Mjöbäck och Holsljunga finns en företagarförening som du kan kontakta på www.hogvad.org
FÖRSKOLA
Överlida förskola har en avdelning med barn i åldrarna ett till fem år.
Här jobbar pedagoger och barn temainriktat i två olika grupper. Förskolan ligger nära både
sjöar, skogar och ängar, vilket utnyttjas i verksamheten. Pedagogerna utgår från barnet och
arbetar med språk, matematik, natur och teknik. Genom sagor, sång och musik, skapande,
experimenterande och naturupplevelser utvecklas barnen genom lek och upptäckande.
0325–18006, rektor Monica Björsell 0325-18005
GRILLMÖJLIGHETER
Vid vår badplats Näset finns grillmöjligheter med tak- och vindskydd och vid Gräne gruva finns
flertalet grillplatser.
GRÄNE GRUVA
Mellan sjöarna Holsjön och Lilla Hallången norr om byn hittar du ekomuseet Gräne Gruva. Här
bröts fältspat från slutet av 1800-talet som bland annat användes i porslinsindustrin och
främst exporterades till Tyskland på en liten järnväg som anslöt till den mindre järnvägslinjen.
Gruvan är ett uppskattat utflyktsmål och har blivit nominerad till ett av Västra Götalands
underverk. Vid gruvan hittar du även flertalet kortare och lite längre vandringsleder med
vackra utsiktspunkter, rhododendronpark, dammar och en trollstig för de yngre. Här finns
gott om platser och möjligheter för picknick och grillning.

GYM
Förutom träningsmöjligheter på Överlida Camping och ett privatägt mindre gym erbjuder vår
grannby Holsljunga fina träningsmöjligheter hos Lenas kost och träning. Kontakta Lena
Andersson, 070–5433487 info@lenaskostochtraning.se
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Överlida Hembygdsförening driver vårt fina museum i byn med ett givet tema varje år.
Traditionsenligt hålls en hantverksmässa på bygdegården Långehall varje år på fars dag. Här
kan man skåda och köpa alster från lokala hantverkare samt köpa lotter och fika.
HÖGVADS BK
Högvads BK bildades 2001 genom en sammanslagning av klubbarna Holsljunga IF och
Mjöbäcks GF. Högvads BK har fem ungdomslag från 6 till 16 år och ett ungdomslag. Styrelsen
nås på: styrelsen@hogvadsbk.se
IDROTTSHALL
Vår fina idrottshall med läktare och kök och sittmöjligheter är 18 x 36 = 648 m²
Hyra: 70 kronor per timme. Hallvärd är Sofie Ljung, 076-940 26 26
KOMMUNIKATIONER
Västtrafik kör genom Överlida mot Borås, Svenljunga, Överlida, Ullared
www.vasttrafik.se
KULLABERG
Det stora rosa danspalatset i skogen har under perioder varit ett populärt dansställe. Visste
du att Kullaberg öppnade på 30-talet och då var vida känt för sina maskerader? Under senare
år har stjärnor såsom Lasse Stefanz, Kent, Blümchen, Teddybears och Kent besökt Kullaberg.
Håll ögon och öron öppna för en nystart efter Corona.
KYRKA
Överlida kyrka är en unik triangulär kyrkobyggnad, uppförd 1962-63. Altarskåpet i koret är
snidat av den kända konstnärinnan Eva Spångberg. www.svenskakyrkan.se/kind
LEKPLATSER
Förutom den aktivitetsfyllda skolgården med linbana, gungor och hinderbana, basket-, pingisoch fotbollsmöjligheter finns en kommunal lekplats i mitten av Ringvägen mot Östra Frölunda.
Även campingplatsen och badplatsen Näset har möjlighet till lek och gungning.
LOPPIS
Lördagar ojämna veckor 10-15 öppnar Lennart och Pia upp Överlidas populära loppis, dit
många åker för att fynda. 0738–023851
MATINKÖP
Det är nära till Mjöbäck och vår ICA Nära. Gamla banvallen som leder dit är fin att cykla eller
promenera på.

MATTCURLING
Tre gånger i veckan samlas entusiaster för mattcurling i bygdegården Långehall.
www.overlidaik.se
MUSEUM
Vid sjön Hallången skapade Fritz Sterner sitt livsverk Halla Textil. Ett gammalt väveri från
början av 1900-talet, som idag är ett museum som drivs av Överlida Hembygdsförening. Här
finns design av Carl Malmsten och mycket av Överlida industrihistoria med bland annat
skomakeri, frisersalong, tryckeri, diversehandel, skola mm. Handikapphiss finns. Guidning
070-252 83 59
MÖ FIBER
MÖ fiber är den ekonomiska föreningen som har byggt och driver fibernätet i Överlida och
Mjöbäck.
MÖT
Mjöbäck-Överlida-Tillsammans heter byalagens tidning som utkommer med fyra nummer
varje år och som delas ut gratis till alla hushåll i Överlida och Mjöbäck. Exemplar finns också
att tillgå hos Susann’s blommor och på ICA i Mjöbäck.
NÄRHET
Förutom allt fint vi har i Överlida kan du inom 10 mils radie nå alltifrån shopping på Gekås i
Ullared till nöjesattraktioner på Liseberg i Göteborg. Kust och hav finns närmast i Varberg eller
Falkenberg.
PADEL
På Överlida camping finns möjlighet att hyra padelbana utomhus för singel eller dubbelspel.
Tillbehör hyrs också ut. www.overlidacamping.se
PROMENERA
Promenadalternativen är många. Populärast är vår fina belysta promenadstig längs Näset vid
sjön Stora Hallången. Du kan också välja att fortsätta runt våra två andra sjöar, Lillsjön och
Lilla Hallången. Vill du gå ännu längre, varför inte upptäcka vandringsleden runt Gräne Gruva?
Eller ta en runda upp till Solhöjden för att titta in vårt nya bostadsområde.
SKOLA 3-6 MED FRITIDS
Överlida skola är en skola centralt i Överlida. Skolan har en lugn och trygg miljö både inne och
ute och är omgiven av naturen. Vår vision är att arbeta utifrån eleven i centrum och att alla
barn ska känna sig trygga och må bra. Överlida skola ingår i rektorsområdet Högvad.
Personalrum 0325-180 04, Fritidshem 0325-0325-180 01
Byalaget arbetar just nu med skolfrågan och arbetar för att få en gemensam ny F-6 skola för
byarna Mjöbäck, Överlida och Holsljunga.
STÄLLPLATSER
Vid vår bensintapp, högt belägen med utsikt över sjön, finns tio stycken året runt ställplatser,
varav sex st med el. 070–5778373 tore@overlidagrus.com

SUSANN’S BLOMMOR OCH PRESENTER
Hos Susann’s presentaffär hittar du inredning, blommor och presenter för alla tillfällen.
TENNISBANA
Vi har en fint iordninggjord tennisbana där du lätt kan boka och betala genom swish. Du hittar
den mitt i byn nere vid sjön.
TRIVAB
Genom Trivselbygden bildades TRIVAB 2013, som är en arbetsgrupp som utvecklar
näringslivet i Trivselbygden. www.trivab.se
TRIVSELBYGDEN
I Trivselbygden ingår de tio byarna Överlida, Mjöbäck, Holsljunga, Öxabäck, Älvsered, Älekulla,
Mårdaklev, Kalv, Östra Frölunda och Håcksvik. Här finns natur, historiska minnesmärken och
aktiviteter att uppleva. Läs mer i vår fina turistbroschyr som du hittar vid campingen,
bensinmacken och på nätet www.trivselbygden.se
TOMTER TILL SALU
Överlidas nya bostadsområde Solhöjden med billiga och byggnadsklara tomter som är 900
kvm, ligger högt beläget ovanför skolan i ett privat, fint och soligt läge. Projektet drivs av
Trivab i samarbete med Mjöbäcksvillan. Kontaktperson är Fredrik Johansson på 0706–450184
Läs mer på www.mjobacks.se/solhojden
ÅTERVINNINGSSTATION
Bakom bygdegården Långehall, vid fjärrvärmeverket, finns plats att återvinna tidningar,
kartong, glas och plast.
ÄVENTYRSGOLF
Missa inte att utmana någon du tycker om på campingens bana i äventyrsgolf.
ÖIK
Vår idrottsklubb Överlida IK firade 100 år 2018. Under åren har idrottsklubben bland annat
ordnat aktiviteter i fotboll, revy, skidor, orientering, stafett, gymnastik och bandy. Idag är det
mattcurling, pingis och längdskidor som mest aktuellt. Kontaktperson är Ulla-Britt och Urban
Lidrot på 0325–32471
ÖVERLIDALJUS
Överlidaljus har ljustillverkning med tillhörande butik. Här hittar du handmålade stearinljus för
både vardagsbruk och som present. Passa på att lära dig mer om och prova på ljusstöpning.
0704–150328.
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