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Vi firar 20 år! Glad Vår!

Från mörker till ljus
Våra årstider här uppe i norr ger en fantastisk variation i våra liv. Tänk om det alltid vore 20
grader och grönt ute. Så skönt kanske en del tänker, men vad skulle man då längta efter? Nu
när det är som kallast har ljuset börjat återvända och vi börjar längta efter vårsolens värme.
Vilken kontrast det är mot novembers gråregniga dagar.
I vårt kyrkoår har vi också denna spännvidd mellan mörker
och ljus, död och liv. Just nu
har vi fastetid i våra kyrkor, vi
får följa Jesus i hans vandring
mot lidande och död. Det kan
kännas bra att få tillåta de där
känslorna av vemod, sorg och
hopplöshet, de är också en del
av våra liv här på jorden.
När det ser som allra mörkast
ut – långfredagens eftermiddag, Jesus dör på korset och
vi får finnas kvar i sorgen. En
lång väntan tar sin början. Det
är som om vi och världen håller andan ända till påskdagens
gryning när kvinnorna upptäcker Jesu tomma grav och
de möter honom, levande igen.
När de vågar lita på att Jesus är
levande igen blir det jubel och

glädje. Den glädjen får vi också stämma in i när vi förstår att
det inte är kört – död vänds till
liv, mörker vänds till ljus.
Det är som att naturen predikar
samma budskap för oss. De till
synes döda träden får nytt liv
när knopparna börjar brista,
sädesärlans vippande stjärt och
koltrastens drill får oss att le
och sjunga med i påskens glädjesånger.
Kom och upplev dramatiken i
våra kyrkor under fastan och
påsken, tiderna för gudstjänsterna ser du i församlingsbladet som du nyss fått i postlådan
och i STT varje onsdag.

Överlida Cykelfest 2018
– lördagen 25:e augusti!

Boka redan upp lördagen 25:e augusti för
traditionell cykelfest i Överlida. Inbjudan kommer i
nästa nummer av MÖT, samt i din brevlåda för dig
som bor inom en 4 km radie från Långehall Överlida.

För mer information kontakta Sofie, 0769-402626
Mvh cykelfestkommittén

Annika Lindman,
diakon

Mjöbäcks profilen Carolina

Namn: Carolina Sandblom
Ålder: Fyller 20 år i maj
Familj: Mamma Marie, pappa
Jens och lillasyster Isabella
Arbetar med: Just nu går jag
sista året på Barn- och fritidsprogrammet i Falkenberg. Efter det hoppas jag få jobb på
Mjöbäcks förskola.
Intressen: Jag gillar att skriva
noveller, fotografera naturen
och vara barnvakt.
Vad är det bästa med att bo i
Mjöbäck? Eftersom jag pluggar i Falkenberg bor jag för tillfället hos mormor och morfar,
men jag längtar hem till Mjöbäck på helgerna. Det bästa
med Mjöbäck är framförallt
tryggheten med att ”alla känner
alla”. Man är aldrig en
främling. Sedan tycker jag att
tillgången till affär, förskola
och skola är ett stort plus och
inget man kan ta för givet i en
liten by.
Om du vann mycket pengar,
vad är det första du skulle

göra då? Först och främst
skulle jag resa jorden runt. Sedan skulle jag även köpa och
renovera mitt drömhus. Därefter skulle jag skänka pengar
till organisationer som hjälper
de som är utsatta i andra länder.
Vad är ditt livsmotto? Man
måste gå igenom dåliga stunder för att kunna uppskatta de
bra.
Favoritcitat: ”Let your smile
change the world, but never let
the world change your
smile”.
Jag hoppas att vår förskola och
skola får vara kvar även i framtiden, då jag själv vet hur
mycket det betydde att ha nära
till detta när jag var mindre,
samt för att jag ser mig själv
arbeta på förskolan i framtiden.
Jag hoppas också att det fortsätter gå bra för Monicanders.
Utöver det så är det viktigt att
vår by fortsätter att utvecklas
och att vi tillsammans ser till
att vi får den bästa versionen
av Mjöbäck.
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Pauline startar eget inom
kort!
Det är så fantastiskt roligt när nya företag startas i vår bygd. Nya
idéer som spirar under en tid och sedan blir verklighet. Paulines
hemservice kommer företaget att heta. Det känns hoppfullt! Det nya
företaget vill jag så gärna presentera här.
En snöig och blaskig februaridag traskar jag till
Pauline Sandin på Ringvägen. Hennes och Pierres
minsta barn Agnes sover, de andra två är i skolan
och vi får en egen fin och positiv pratstund i
köket. Det är vårt allra första möte.
Pauline, som nu är mammaledig, är undersköterska och har
så varit i 6 år. Hon har trivts
med sitt arbete inom vården,
men under årens lopp har en
tanke och en dröm växt fram
om att starta eget. Förra året
blev det på olika sätt mycket
tydligt för henne vad det skulle
bli. Ett hemserviceföretag.
Pauline är i farten och har kollat upp en hel del inför starten.
Hon har också redan praktiserat en del hos en god vän, Julia Malm, som har ett liknande
företag i Bollebygd, ”Malms
städ”. Pauline och Julia kommer att samarbeta direkt från
början. Tanken är att Julia hyr
in Pauline för vissa uppdrag
när behov uppstår. ”Det känns
jättebra” säger Pauline, även
om det just de dagarna blir en
del extra bilkörning.
Pauline har det ekologiska
tänket och det som också är
av stor betydelse är att alla de
som anlitar henne känner sig
trygga. Hemstäd ”med det lilla
extra och personliga”, som
hon säger, för det är precis så
hon tänker utforma sin firma.
För många människor i farten
kommer hon säkerligen att bli
en stor tillgång. Givetvis även
för de äldre som känner att de
inte klarar av städningen själva
lika bra längre.
Pauline hoppas vara igång med
sin nystartade firma Paulines
hemservice den 3 april i år. Det
är bara att önska Pauline all
lycka till! Tack för en trevlig
pratstund!

Elske

Motionsdans
i Älvsereds Bygdegård
söndag 18/3 2018 till
Orients orkester och
söndag 22/4 2018 till
Slättarnas orkester.
Kl 18-21. Entré 100 kr,
fika ingår. Välkomna!
Arr. PRO Högvad

Insamling
Vitryssland
Vårens insamling till
Vitryssland blir
den 19 april
mellan
kl 15-18 ovanför
MjöbäcksGården.
Vi tar emot
kläder, skor, hemtextil och leksaker.
Vid frågor kontakta
Marie
070-622 81 87.
Stiftelsen Vitryssland

MÖT - Information och kontaktuppgifter
Redaktion:

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

Eva Berndtsson
Jeanette Kristensson
Marie Mårtensson
Elske Teppema

Grafisk form:

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

0325 - 138 55

Jan Cocked

Tryck:
DS-Tryck

Distribution:
Eva Berndtsson
Håkan Carlsson

Annonsansvarig:
Marie Mårtensson

0703-47 60 86

info@dstryck.se

070-636 33 10
070-377 93 79

evaberndtsson@telia.com

070-622 81 87

mariemartensson1972@gmail.com

Annonsera i denna tidning ÖMT - Överlida och Mjöbäck Tillsammans
Annonsformat: Helsida (900:-), halvsida (600:-), kvartssida (375:-), 1/8-delssida (200:-).
Annonser för privatpersoner, t. ex. köpes/säljes, kvartalets
ros, välkommen till världen m.m är gratis.
Färdigt annonsmaterial e-postas till mariemartensson1972@gmail.com
Tidningen kommer ut 4 ggr/år, den 15/3, 15/6, 15/9 och 15/12.
Prenumeration på ÖMT: 100 kronor per år inom Sverige.
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VästkustStugan Byggvaror
en byggvaruhandel för alla!
Vi erbjuder ett stort
sortiment inom bygg
med kvalité och priser
som tål att jämföras!

Öppettider:
Mån-Tors 7-17:30
Fred 7-16,
Lörd 9-12

Välkomna!

Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck Tel: 0325-18616

Er bästa investering

Karisma 5A
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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.
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Villor & Fritidshus

·

Tel 0325-186 20

-Bli din egen arkitekt!

Energieffektiva hus

Fladen 163
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.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

-Välj fritidshus och
bo där jämt!

Tradition 78

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.
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- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

Överlida Profilen Robert Hallberger
Familj: sambo Johanna och
sonen Oliver som blir 11 år i år.
Bodde tidigare:
Jag bodde med Johanna i
Gävle i 5 år Och innan dess
i Svenljunga, då jag är från
Svenljunga. Johanna är från
baksidan av Sverige och hon
ville mer än gärna komma på
den rätta sidan av Sverige så
hon följde med!
Arbete: Markentreprenör på
Överlida Grus- o transport.
Mina intressen: Sport, sport
och lite mer sport. Tittar på allt,
läser om allt. Det är de enda
nyheterna jag läser. Vet nog
mer om sportvärlden än vad
som händer i den riktiga haha.
Favorit musik: Jag tycker rock
är sjukt bra. Men sen finns det
så mkt som spelar in på humör,
till exempel vädret. Men rock
funkar alltid.
Favoritmat och dryck: hm, det
kan hända att det är min egen
mat, fast läser min sambo detta,
så duger hennes med... Sen
brukar ju faktiskt internationell
mat, såsom thaimat, slinka ner
rätt lätt också! En kall pilsner
är väl rätt originellt så att säga,
så jag håller mig till det.
Det bästa med att bo i
Överlida: Många trevliga
människor måste jag säga!
Det är väl vad man gör det
till också, kanske beror det på
hur jag bemöter andra? Fin
natur, nära till vatten, jobb och
familjen. Har både morsan
Carina Ljung och syrran Sofie
Ljung på orten.
Hur vill jag Överlida ser
ut om fem år? Jag skulle

verkligen vilja ha lyktstolpar
runt slingan vid näset, runt sjön
liksom. Det är ju fantastiskt
fint, och jag hade velat se alla
de som går där om dagarna, gå
där vid skymning också.
Mitt livs motto: Gillar att få
folk att skratta och dela med
mig av min energi, samt hjälpa
till där det behövs, vad det än
är.
Favoritcitat: I´m not perfect
as you can see, I´m just the boy
I was born to be.
Övrigt: Tack för att jag fick
vara med i tidningen. Och
stort tack till alla nära och kära
runtomkring mig, ni gör allt
lite lättare
och
roligare.
Ta
hand om er!

Filmvisning
På sportlovet visade vi filmen Deep eller Bläckis som den heter på
svenska. Det var tredje lovet som bygdegårdsföreningen och byalaget
visade film i MjöbäcksGården. Detta har blivit en uppskattad aktivitet
på loven för barnen.
På sportlovet kom drygt 60
barn och föräldrar för att titta
på film, köpa popcorn, dricka
och godis. Det senare är nog
minst lika viktigt för barnen
som själva filmen. De flesta
barnen sitter alldeles still och
tittar intresserat på filmen, men
visst blir det lite spring i en del
ben under de 90 minuter som
filmen håller på.
Vi har fått denna möjlighet att

visa film i bygdegården tack
vare att vi är med i Bygdegårdarnas riksförbund och att de
erbjuder alla bygdegårdar att
hyra film mot en kostnad för
att visa för allmänheten. Man
har enligt upphovsrättslagen
inte rätt att ta en film hemifrån
för att visa upp för allmänheten. Vi hoppas att ni som varit
på filmerna tycker det är kul att
det visas film igen i bygdegår-
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den och fortsätter att komma på
våra filmvisningar som vi har
tänkt att fortsätta med på skolloven. Förmodligen kommer vi
att visa film redan på påsklovet igen, dock är inget bestämt
ännu då det hänger en del på
vad vi får lov att hyra för film
av förbundet. Men håll utkik på
Facebook och anslagstavlor.

Marie Mårtensson

Överlida IK 100 år

Att gå Kärlekens väg!
Personlig andlig utveckling.

Meditation och olika tema.
Under 2018 kommer vi att uppmärksamma vår förening som funnits
Vi träffas varannan
i 100 år. Den startades 20 maj 1918 av bröderna Axel och Harry
tisdag,
jämna veckor, på
Karlsson, Alf Sterner, Carl Lorentzon och Arvid Ljungberg. Harry är
Regnbågsvägen 24 i Mjöbäck.
pappa till Ann-Marie och morfar till Dan i Hylte.
ÖIK har genom alla år alltid
haft verksamhet av något slag
t.ex. fotboll, skidor, orientering, bordtennis, gymnastik,
badminton och på senare år
även mattcurling. Många ideella timmar har bidragit till dessa
100 år och varit till glädje för
många.

ÖIK kommer under året att ha
extra aktiviteter förutom vår
vanliga verksamhet, detta kan
ni läsa om i den separata annonsen. När MÖT kommer ut
i mitten på mars har vi redan
haft årsmöte och en eftermiddag på Långehall med EmmaLena och Hans Flyman. De

För mer info, sök på
Facebook. Evenemanget,
Att gå Kärlekens väg!

olika tillfällena under våren
blir lite nostalgi för ”gamla”
bybor och ett gyllene tillfälle
för ”nya” bybor att lära känna
sin bygd.

Eller ring Iréne Hesselroth
på 0732 48 75 16.
Hjärtligt Välkomna! Iréne
Olsson och Iréne Hesselroth.

Styrelsen ÖIK

Bilden visar fasaden på
den blivande elfirman
på Hallavägen!
Byggstart 2018-02-16.
Färdigställning
2018-10 hoppas Daniel!
Byggnaden är på 1800 m2.
Fler uppgifter kommer
förhoppningsvis under
byggets gång.
Detta hälsar Daniel
Frisell, Överlida El!
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Behöver Ni hjälp med digital-TV?
Vi fixar allt inom branschen
BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRSLAG

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG
















SKALA

NUMMER

HANDLÄGGARE



BET

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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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

Vet du om att du kan ansöka om privatlån med Mobilt BankID
och få besked direkt i appen?
www.mjobackssparbank
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Svart eller Vitt
Hur vi väljer att se på livet och det som sker runt omkring oss, speglar vår personlighet och
präglar de olika val vi gör. Dessa val kan hos somliga grunda sig i att något är antingen svart
eller vitt. Alla nyanser däremellan kan de inte se eller väljer att inte uppmärksamma.
Uppmärksamhet på något positivt förstärker det som är bra
och uppmärksamhet på något
dåligt förstärker det som är dåligt.
Jag väljer att se det ur ett mer
nyanserat perspektiv och inte
göra det så svart eller vitt, dåligt eller bra. Dessa krav som
kommer ur detta med svart eller vitt-tänket, skapar bara en
negativ stress hos oss alla.
Att tänja på skalan vad som är
bra och dåligt gör jag genom
att gradera det till:
Bra, Bättre, Bäst, Dåligt, Sämre, Sämst.
Försök att uppmärksamma de
val i livet du gör. Antingen genom vad du konsumerar, hur
du agerar, eller vad du säger.
Försök att se om de valen som
du tycker är sämst, går att få åt

det lite mer bra hållet.
Detta blir ett aktivt val mot
något som är bättre än det vi
tidigare har gjort. Detta räcker
för att vi ska må lite bättre. Så
valet behöver inte vara det bästa valet, utan ett eller två steg
längre ifrån det sämsta valet.
Ex 1. Nu ska jag börja träna och
då måste man ju köra 3-4dagar
i veckan för att få ut något av
det. Ja eller så får den träning
som blir av vara den bästa träningen. För sämst är ju att inte
träna eller röra sig alls och att
endast ta en promenad är bra.

som inte innehåller just mjölk.
Det är långt ifrån det bästa valet, men det är samtidigt bättre
än milkshaken.
Om Mjöbäcks Sparbank hade
varit en hälsobank där vi sätter
in hälsa i form av motion, bra
kost och dryck, avslappning
och sömn, glädje och skratt så
skapar vi ett konto där vi kan ta
ut lite hälsokapital. Men om vi
bara tar ut hälsokapital så får vi
snart en skuld och detta kommer leda till att vi inte alls har
samma energi och kraft.

Att göra små förändringar i rätt
riktning vad gäller vad vi äter
och dricker eller hur vi agerar
mentalt och emotionellt i olika
situationer eller hur vi tar hand
om oss själva genom att ge
sig själv motion i någon form.
Detta kommer att skapa ringar
på vattnet i rätt riktning och
påverka både din kropp, sinne
och själ.

Markus Johansson,
Överlida

MÖT-redaktionen välkomnar
bidrag till vår tidning!
Dikter, foton, även gamla bilder, berättelser om vår trakt eller dina tankar!
Skicka gärna in det till någon av oss!
Tillsammans gör vi vår tidning bättre!

Ex 2. Jag vet att när jag äter
den där milkshaken så blir jag
jättedålig i magen, för att mjölk
och socker ihop inte funkar för
mig. Jag väljer kanske nästa
gång att äta en annan dessert
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BOKA REDAN NU
Lördagen den 2
juni kl.18.00
MUSIKQUIZ
Quiz - 4-6 pers/lag
Knytkalas
Livemusik och
dans till Alla2
Stråvi dansbana
Mer
information kommer!
Håll utkik på:
Holsljunga Byalags
Facebook sida
www.holsljunga.se
Holsljunga Byalag
Valborgsfirande
i Holsljunga
Måndag 30 april Kl.18.00
* Vid Holsljunga Camping
* Årets Vårtalare
* Årets
Frivilligarbetare utses
* Lotteri
m.m
Varmt välkomna!
/Holsljunga Byalag
Höstmarknad 2018
Boka redan nu in sista
lördagen i september!
Det är dagen då Holsljunga Höstmarknad
kommer gå av stapeln.
Det innebär den
29 september 2018
Har du något du vill
sälja? Hantverk?
Närodlat? Lokalproducerat? m.m
Är du intresserad eller vill boka ett bord
kontakta Sixten Bengtsson tel. 070-5832441
Håll utkik efter mer info!
Holsljunga Byalag

Byalagspeng

Nytt år – Nya
Du vet väl om att även du som möjligheter!

privatperson kan ansöka om Byalagets styrelse har haft
byalagspeng ihop med ditt årets första byalagsmöte, hemma hos Lena på Hallångsväbyalag.
På kommunens hemsida står gen. Där diskuterades en lång
rad med punkter som jag kan
följande om ansökan.
sammanfatta nedan:
Den totala potten för Byalagspengen är 200 000 kr per år. Vi har dragit igång ett projekt
med att installera belysning
Året är uppdelat i fyra
Ansökningsperioder som är ut- runt hela Näsetrundan, nu när
spridda under året. Sista ansök- den är grusad och så fin. Vi
ningsdatum är den 15/2, 15/5, tror och hoppas att byborna
kan tycka detta är av nytta (och
15/9, 15/11.
Alla (privatpersoner, förening- nöje).
ar, organisationer) är välkomna Så vi håller just nu på med att
att ansöka Byalagspeng. Ansö- få in offerter från olika håll,
kan kring insatser i samverkan och sedan kommer vi vara i bemellan byar uppmuntras. An- hov av sponsorer för att detta
projekt skall kunna gå av stasökan ska gynna bygden.
peln då det är stora kostnader
Kriterierna för ansökan är:
- Insatsen ska gynna allmänhe- det handlar om!
Så är du en privatperson eller
ten i bygden
- Insatsen ska gynna den lokala företag som vill sponsra? Kontakta projekt@overlida.se.
utvecklingen
- Du kan söka för investeringar Vi behöver även hjälp både
och aktiviteter, dock ej för fast- fysiskt och administrativt med
ighetsunderhåll och fastighets- projektet så har du någon tid
”över” får du gärna hjälpa till
investeringar
- Ansökan skall alltid gå ge- på något sätt som passar dig.
nom byalaget
Arbetet med fikaplatsen vid
- Insatsen ska vara hållbar
Hur går ansökan och utbetal- Kärleksstigen har varit lite vilande nu i vinter men vi planening till?
Den sökande tillsammans med rar att köra en till röjardag här
byalaget skickar ansökan på snart. I skrivande stund så har
avsedd blankett till ansvarig det precis kommit ut en artikel
kommunal tjänsteman som se- i Borås Tidning om detta prodan vidarebefordrar ansökan jekt, artikeln finns att läsa på
till byalagsrepresentanterna. hemsidan. Alltid roligt när tidTill ansökan skall offerter/ ningarna uppmärksammar nåunderlag som verifierar kost- got positivt som händer i byn.
naderna bifogas. Om underlag
saknas har byalags-represen- Vi har även påbörjat lite upptanterna rätt att avslå ansökan. rustning av skyltar i byn.
Gruppen kan välja att bevilja Byalagets konstnär Linda ska
hela eller delar av det sökta be- spåna på en ny skylt till Kärloppet. Beviljat bidrag betalas leksstigen samt på nya skyltar
ut till tillhörande byalag som i in till Överlida. Vi ser fram
sin tur betalar bidraget vidare. emot detta 
Beslut om ansökan ska beviljas eller avslås avgörs av fyra Som ni kanske har märkt har
byalagsrepresentanter som är Vintertävlingen tagit en paus
geografiskt fördelade samt an- i år, men vi hoppas att ni har
orkat er ut på lite promenader
svarig tjänsteman.
Blankett för ansökan finns på ändå.
Påskpromenaden kommer i år
www.svenljunga.se
också att ta en paus. Vi tar nya
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tag nästa år!
Arbetet med skolplanen fortsätter och i skrivande stund så
har det precis skickats ut sammanställda brev från alla våra
byar till kommunen, samtliga
gruppledare, kansliet, BUNs
arbetsutskott och BUNs ledamöter. Vi håller tummarna för
att de lyssnar på våra tankar
och åsikter!
Kommunen har beslutat ihop
med byalaget att ortens kommunala toalett skall stängas.
Detta p.g.a. att den sällan används och att den har blivit
utsatt för skadegörelse många
gånger samt att den används till
övernattning. Det finns en artikel att läsa om detta på hemsidan, samt att du där även finner
beslutet från kommunen.
27 mars klockan 18.30 i Överlida skola är det dags för Årsmöte! Vi hoppas på att kunna
slå rekord i år med antal deltagare. Även om du inte har några idéer eller tankar/åsikter så
kom gärna dit för att fika och
bara lyssna.
Inför årsmötet söker vi nya
medlemmar till styrelsen. Vill
du vara med eller har du några
frågor kring det? Kontakta någon av oss och/eller dyk upp på
årsmötet!
Vi vill avsluta med att berätta
att vi har fått en gåva från Jarl
Johansson via hans testamente.
Denna gåva skall gå till Försköning av Överlida. Vi riktar
ett stort tack till Jarl och hans
familj!
Hälsningar från Överlida Byalag genom Karin Eriksson

KONTAKTINFO

Överlida Byalag –
styrelsen@overlida.nu

Hemsida www.overlida.se
Facebook – www.facebook.se/
overlida
Bankgiro 5267-5899

BRASKAMINER
SPISKASSETTER
ETANOLSPISAR
ELEKTRISKA
eldstäder
PELLETSKAMINER
TÄLJSTEN
KAKELUGNAR
VATTENMANTLADE
kaminer
SKORSTENAR
MONTERINGAR

GRINDAR
RÄCKE

KAMINER & SMIDE

STAKET
FRANSKA
BALKONGER
BALKONGRÄCKE
BALUSTRADER
ÖVRIGT i SMIDE

650 kvm
UTSTÄLLNING
KARLES i ULLARED AB

SKENEVÄGEN 4
[Lägg
tillÖVERLIDA
ännu mera
512 60
matnyttig

MONTERINGAR

www.karles.se
information här!]
info@karles.se
0739-83 93 55
[Här finns plats för
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ännu en punkt!]

Mjöbäcks hembygdsförening
Nu har vi kommit ett par månader in på det nya året och det är dags att börja med årets
aktiviteter.
Vi börjar onsdagen den 7
mars med ett årsmöte, där vi
som vanligt bjuder på kaffe
och våffla. Därefter blir det
Påskbuffé,
onsdagen
den
21 mars, har du inte anmält
dig, så skynda på. Det finns
fortfarande några platser kvar.
Fredagen den 23 mars har vi

tillsammans med Byalaget
och
Bygdegårdsföreningen,
ordnat en Musikkväll med
Elvis4ever i Mjöbäcksgården.
Vi hoppas att det blir en trevlig
tillställning. Lördagen den
12 maj ordnar vi en Mat och
Kulturvandring i Älvshult,
Älvsered och onsdagen den 23

maj gör vi en kvällsutflykt till
Gunnarsjö för att bli guidade
vid Höge bro, som är ett unikt
byggnadsverk. Den första
söndagen i juli månad börjar
vi med Friluftsgudstjänst
och sedan följer som vanligt
cafékvällarna på onsdagar.
I oktober blir det Viltbuffé

och i december grötfest. Mer
information om aktiviteterna
finns att hitta på hemsidan
www.tokabo.se.

Sportlov på
Överlida Fritids!
Veckan inleddes med pyssel inför alla hjärtans
dag. Det målades fina hjärtan som dekorerades
med guld och silverband och färgglada
paljetter.

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

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

Lagar vi mera...
Välkomna!

2012-05-10 09:30

Vi pratade en hel del om att
vilken bra dag detta är, där
man kan visa någon eller några
lite extra mycket omtanke och
kärlek. Det kan ju aldrig bli för
mycket av sånt här i världen.
På tisdag fortsatte vi med en
aktivitet som blivit något av
en tradition här på Överlida
Fritids när sportlovet kommer,
nämligen mattcurling. Extra
roligt blev det eftersom
vi gjorde det tillsammans
Holsjunga Fritids och Mjöbäcks
Fritids. Det är spännande att
lära känna nya kompisar och
själva mattcurlingen är en
finurlig sport som påminner
om vanlig curling, minus isen
och sopkvastarna förstås. Det
bjöds på fika och det blev
en härlig stämning nere på
Långehall, bland stora som
små curlingspelare.
På onsdag passade Fritids på
att göra en gemensam utflykt
till Näset, med de största
barnen nere på förskolan.
Vi hade hoppats på en solig
vinterdag, men denna dag var
solen tyvärr blyg och vågade
sig inte riktigt fram. Men
barnen lekte glatt och vi fikade
muffins som barnen bakat.
Sedan grillade vi korv och det
blev ett samtalsämne i sig själv
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att korv och bröd alltid smakar
så gott när man är på utflykt.
Resten av veckan bjöd på
blandad kompott i form av
filmmys och lite hopp och lekaktiviteter i gympahallen.
Nu kom det ju rejält med snö,
som hade passat fint till lovet,
men vädret rår man inte på och
undertecknad tror att många
passar på att fylla helgerna
med kanske både skidåkning
och pulkarace, och de dagarna
då solen lyser är ju vintern som
bäst.
Oavsett väderlek blev det ett
händelserikt och härligt lov här
på Överlida Fritids.

Marie Mathiasson,
fritidsfröken

Filmvisning
På sportlovet anordnade byalaget och bygdegårdsföreningen
för tredje gången filmvisning
för barn och föräldrar. Detta
har blivit mycket uppskattat
och på sportlovet var det drygt
60 personer som kom till MjöbäcksGården för att titta på
filmen Deep eller Bläckis som
den heter på svenska. Men lika
viktigt som filmen är nog popcornen och drickan som finns
att köpa.
Skolplan
Som vi skrev i förra numret så
håller kommunen på att ta fram
en ny långsiktig skolplan. Den
som presenterades i november
var väldigt undermålig enligt
alla byalag, då den dels inte
innehöll någon konsekvensanalys och inte heller några andra
alternativ än nedläggning av
ett antal skolor. Det verkar som
om politikerna har lyssnat på
vår kritik för nu har Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott bett förvaltningen ta fram
mer detaljerade uppgifter om
renoveringar utav de befintliga
lokalerna. Så i dagsläget vet vi
inte när ärendet kommer upp
till beslut men för mig känns
det tveksamt om det blir förrän
efter valet i höst.
Fixardag
Måndagen den 7 maj kl 17 är
det återigen dags att vårstäda
vårt fina Hagalund. Vi behöver
hjälp med att både kratta och
städa. Ju fler vi är som hjälper
till ju fortare går det. Kanske
hinner vi även med det ”där
lilla extra” om vi är många.
Hyr Hagalund
Du vet väl om att du kan hyra
Hagalund för en billig peng till
privata fester och barnkalas.
Kontakta Marie 070-622 81 87.
Som betalande medlem får du
10 % rabatt på hyran.

kl 15-18 ovanför MjöbäcksGården. De tar tacksamt emot
kläder, skor, hemtextil och leksaker m.m.
Återvinningsstationen
Tänk på att när ni slänger kartonger vid återvinningsstationen att ni först tar isär kartongerna innan ni slänger de i containern. Det tar otroligt mycket
onödig plats annars. Händer
ofta när man kommer dit att
det ligger hela stora kartonger
islängda. Detta gör att containern måste tömmas trots att
den kanske inte ens är halvfull.
Är det någon som vet vilken
förening det är som har ställt
en soptunna för pant vid återvinningsstationen? Hade varit
roligt att veta vad man stödjer
när man lämnar sin pant där.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är även i år
oförändrad, vilket innebär 25:-/
person eller 100:-/familj. Ditt
bidrag går till underhåll utav
Hagalund samt utsmyckning
av byn. Vårt bankgiro är 58180571. Vi tackar på förhand för
ditt stöd!

Marie Mårtensson

BLOMMOR & PRESENTER
Till vardag och fest, i glädje och sorg
Nu i nya lokaler i
centrum av Överlida
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

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

Överlida bibliotek

finns i skolan och är
öppet onsdagar kl. 14.30 – 19.00
Här kan du låna:
- Böcker (skönlitteratur och
fakta)
- Tidskrifter (Teknikens värld,
Hus & Hem, Hälsa m.fl.)
- Ljudböcker, filmer
- Barn & ungdomsböcker
(även på arabiska, persiska,
somaliska och tigrinja)
Du kan också beställa böcker från andra
bibliotek som du kan hämta och lämna tillbaka i
Överlida.

Yoga, taktil massage,
samtalsterapi, healing

Nya böcker och ljudböcker kommer varje vecka.

Välkommen!

Varmt välkommen!
www.healyourheart.se

Vitryssland
Vårens insamling till Vitryssland blir den 19 april mellan

0325-342 04, 070-214 60 15
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Hur jag lärde mig förstå världen, Hans Roslings memoarer

Högvads
BK.
Efter en tuff fjolårssäsong

Hans Rosling (1948-2017) var professor i internationell hälsa vid laddar våra killar för fullt upp
Karolinska Institutet. Han var också medgrundare av stiftelsen inför årets uppgifter.
Gapminder, och en enormt uppskattad föreläsare och folkbildare.
Med två träningar på Ullareds

I samarbete med journalisten
Fanny Härgestam har Hans
Rosling skrivit sina memoarer
med samma berättarglädje
som fick en hel värld att
lyssna när han talade. Boken
är skriven i samma anda som
hans föreläsningar, men utan
diagram och siffror. Hur jag
lärde mig förstå världen är
Roslings egen berättelse om
hur en ung man från enkla
omständigheter kunde använda
vetenskapen för att ta sig ut i
världen och förklara den på
nytt. Han skriver öppet och
personligt om sitt liv och sina
svåraste beslut, oavsett om de
fattades på akutmottagningen
i Mocambique eller i den egna
familjevardagen. ”Det här är en
bok som innehåller ytterst få

siffror. Istället handlar den om
människor som öppnat mina
ögon.” Han skriver också om
hur ”bubbel”-diagrammen kom
till, i samarbete med sonen och
svärdottern.
Ett tips är att lyssna på Roslings
radioprogram som vinter- och
sommarvärd i P1. De är mycket
intressanta och lärorika. Titta
också gärna på någon av
hans föreläsningar, där han
presenterar data och fakta
med humor och spännande
diagram. Hans schimpanstest
är också känt. Det innebär
att om schimpanser erbjuds
bananer markerade A, B eller
C är chansen att de väljer rätt
33%. Men om människor får
tre svarsalternativ på frågor
om fattigdom, vaccinationer

eller liknande får de mycket
sämre resultat än apor. Många
har kvar sin världsbild som
var aktuell för ca 30 år sedan.
Mycket har blivit bättre, men
än är det långt kvar!
Hur jag lärde mig förstå världen
är både lärorik ock lättläst.
Rekommenderas varmt!

Jeanette

konstgräs och en fys träning i
veckan försöker laget komma i
form inför kommande matcher.
Vi har några spelarförluster
och ett antal nyförvärv att
presentera. Robin Jakobsson
kommer att spela Med Lilla
Träslöv i Varberg, Emil
Johansson har flyttat till
Göteborg och är ett osäkert
kort samt att veteranen Alfred
Lindqvist har aviserat att
minska på sitt fotbollsspelande
(kan vårens intågande få
honom att tänka om kanske?).
Som nyförvärv vill vi presentera
ett gäng killar som kommer
från Kindaholms FF. William
Löfqvist är en vänsterfotad
allroundspelare som under de

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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senaste åren varit en av KFF:s
tongivande spelare. Ludvig
Brinde Ljungqvist en lovande
ung kille. Sari al Saghir en
spelskicklig mittfältare samt
Erik Kärrander, en snabb
och orädd målvakt som vi
känner sen tidigare. Dessutom
kommer vi att få se Mikael
Svensson i HBK:s gulblåa
dräkt. Mikael startade sin
karriär i Holsljunga IF och har
några pojklandskamper på sin
meritlista. Mycket vatten har
runnit under broarna sedan
dess men vi är glada över att
denna glädjespridare är hos oss
nu. Eventuellt kanske något
mer känt ansikte kan dyka upp
på planen i sommar men inget
är i nuläget klart.
På tränarsidan kan vi rapportera
att förra årets tränare Hans
Albinsson kommer att dela
ansvaret med två gamla ärrade

HBK spelare, nämligen Daniel
Lindqvist och Jan Svensson.
Som
lagledare
fortsätter
Johan Karlsson, Lars-Olof
”Lollo” Jakobsson och Stefan
Gustavsson.
Under mars månad startar
matchandet
med
någon
träningsmatch och minst tre
DM-matcher.
I början av april kommer
spelarna att finslipa formen
under ett träningsläger i
Danmark.
Seriespelet för A-laget inleds
den 20/4 med bortamatch mot
Tvärred/Vegby och den första
hemmamatchen är förlagd till
Stråvi den 25/4 då Kinnahult
kommer på besök.
Utvecklingslagets matcher är
i skrivande stund inte bokade.
Besök gärna vår hemsida
www.hogvadsbk.se för mer
information

Mjöbäcks hembygdsförenings
årsprogram

”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!

Påskbuffé

Onsdagen 21 mars kl. 18.30. Hembygdsgården Tokabo Anmälan till Kerstin 34219 senast 14 mars.

Mat och kulturvandring i Älvshult, Älvsered

Lördag 12 maj kl 11.00 håller Evy och Mariann i en trevlig mat och kulturvandring. Anmälan senast 5 maj till
Mariann 070-617 00 04 eller Evy 070-359 12 31

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

Kvällsutflykt till Höge Bro, Gunnarsjö

Tor - Fre:
16.00 – 18.00
Lördag:
10.00 – 14.00

Onsdag 23 maj. Samling vid Monicanders kl 18.00.
Medtag egen kaffekorg

Friluftsgudstjänst

Telefon:
070-561 06 95

Söndagen 1 juli kl. 15.00 i Tokabo

Sommarkafé

Onsdagarna i juli kl 18.00-20.00. Hembygdsgården
Tokabo. Utställningar, underhållning, lotteri, utställning
av samlingarna samt servering.

Viltbuffé

Onsdagen den 3 oktober kl. 18.30. Hembygdsgården
Tokabo. Anmälan till Kerstin 34219 senast 26 sept.

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

Grötfest

Onsdagen 5 december kl. 18.30. Hembygdsgården
Tokabo. Anmälan till Kerstin 34219 senast 28 november

Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas
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Mjöbäcks
förskola
ÖVERLIDA IK

Denna termin finns det 26 barn i barngruppen
och arbetslaget har förnyats med Emma
Sveibert och Ida Börjesson. Kvar sedan förra
terminen är Elke Markert, Yvonne Wielin och
Jeanette Kristensson.

1918-2018

För att uppmärksamma denna pigga 100-åring
bjuder vi på följande aktiviteter under året
4 mars kl.15.00 Årsmöte på Långehall
10 mars kl.14.30 Hans Flyman och hans fru Emma-Lena
(född Patriksson) visar bilder bl.a. från deras bok
om Gullholmen. ÖIK bjuder på fika.
4 april kl.18.30 Urban Lidrot visar bilder och berättar om sin
hobby att samla på fotbollsplaner. ÖIK bjuder på fika.
5 maj
kl.12-14 Öppethus på Kullaberg och visning av
vårt fina danspalats.
kl.14-17 Fotoutställning på Långehall då Nils Johansson
visar sina och Jarls bilder från ÖIK genom 100 år
6 maj
kl.14-17 Fotoutställningen på Långehall fortsätter.
kl.12-17 Överlida Hembygdsmuseum på Halla är öppet,
där kan man följa traktens industriverksamhet under
de 100 år som ÖIK:s funnits.
5-6 maj 5-6 maj kl.14-17 finns möjlighet att köpa fika på Långehall
och byalaget bjuder på barnaktiviteter utanför.

Just nu jobbar vi mycket med
Babblarna på olika sätt. Böcker, sånger, filmer, skapande, i
leken, på ”hembesök” hos barnen mm. En dag då kramsnön
var perfekt, hjälptes alla åt att
göra Babba, Bobbo, Bibbi,

Dadda, Doddo och Diddi som
snöskulpturer. När snögubbarna var klara målade barnen
med vattenfärger och resultatet
blev jättefint!

Under hösten planerar vi att tillsammans med byalaget göra
byavandringar i Överlida och berätta om byns utveckling under
100 år. Datum för detta är ej bestämt men kommer att annonseras.

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)

Jeanette

Hyr Överlida Idrottshall

Svenljunga kommun erbjuder uthyrning av Överlida Idrottshall. Strötider bokas via Sofie Ljung på tfn
0769-402626, Hjortronstigen 6, Överlida. 60 kr/ timma (betalas kontant eller via swish)

Tips på aktiviteter:
• Badminton med kompisgänget
• Barnkalas
• Dans
För dig som vill boka stående tider eller längre fram i tiden än en vecka så gäller
fortsatt bokning via Svenljunga kommun. Se www.svenljunga.se för lediga tider och
bokning.

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 16-18, fre-sön stängt
Vi säljer Flügger färg www.flugger.se

Är ni intresserade av att träna på gym? Då finns gymmet i Holsjunga!
För mer info www.lenaskostochtraning.se
Hjärtligt välkomna önskar Lena!
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Mat och
Kulturvandring
Lördagen den 12 maj kommer vi, Evy och
Mariann, att anordna en Mat och Kulturvandring.
I år har vi tänkt ha starten
vid Panbo, som ligger intill
Älvsereds fotbollsplan. Vi tar
oss sedan över Högvadsån och
går vidare mot Gamla Strömma.
Vi vandrar på skogsstigar och
skogsvägar i ca 5-6 km och
avslutar vandringen i Älvshult,
som ligger på andra sidan
154:an, mittemot Panbo. Under
vandringen kommer vi att göra
stopp på ett flertal platser, för
att berätta om det som vi hittar i
naturen. Vi tänker även berätta
lite, om hur våra förfäder levde
och vilka spår de har lämnat
efter sig. Det kommer också,
på utvalda platser, serveras
en tre rätters middag, samt
kaffe med dopp i skogen. Hela
vandringen kommer att ta ca 4
timmar, beroende på hur lång

tid matpauserna blir.
Ring gärna för mer information
och anmälning till Evy
Andreasson 0703591231 eller
Mariann Andersson Norrman
0706170004
”Är Naturens komplexitet
större än människans förnuft
Åtminstone förefaller det så
i en värld som förändras
fortare än vår anpassningsförmåga.”
”Lågornas dans över björkveden
en oändlig, kaotisk koreografi.
Granvedens stjärnskott.”

Bo L

Lida Yttres
gårdsbutik
Butiken är öppen för självbetjäning
varje dag mellan 10.00 – 20.00. Vi
har potatis, ägg, frukt och grönt.
Det kommer att finnas hamburgare av 100% nötkött och lite annat
fryst kött att köpa i gårdsbutiken.

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

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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TRIVAB
Året har börjat bra med en fortsatt stark
konjunktur och framtidstro.
Överlida Hotell har nu åter
öppnat efter en längre tid med
annan verksamhet. Det är positivt för bygden och Överlida att
kunna erbjuda utökad service
med ytterligare övernattningsmöjligheter för våra gäster.
SusAnn’s har flyttat sin butik
till nyrenoverade och fräscha
lokaler i Centrumhuset och
erbjuder ett brett sortiment av
Blommor & Presenter.
Det är viktigt att det finns verksamhet i de flesta industri- och
butikslokaler för att ge ett positivt intryck och visar på en
aktiv och livskraftig bygd.
Industriområdet i Mjöbäck
vid väg 154 kommer även att
marknadsföras med en större
skylt utmed vägen för att erbjuda företagare att starta eller
utöka sin verksamhet på industrimark med ett bra och attraktivt läge.

I slutet av mars arrangerar TRIVAB en nätverksträff för våra
turistföretag där även våra turist- och näringslivsutvecklare
från samtliga tre kommuner
kommer att medverka. Temat
och syftet med kvällen är att
fortsätta att utveckla turistnäringen för en fortsatt ökning av
turismen i Trivselbygden.

Mjöbäcks Blommor

Mjöbäcks Blommor öppnar
igen när penséerna tycker
det är ”mänskligt”.
Tel 0739-182145

gm. C Everås

070-860 34 99
ÖVERLIDA

Vi har
hyreslägenheten
du söker!
Solidhus erbjuder dig en bostad i
enfamiljshus, radhus, parhus samt
flerfamiljshus i trivsamma miljöer.
Vill du också bo bra?
Kontakta oss för mer information.

ett fastighetsbolag i Mjöbäcksgruppen

Tel 0325 - 61 82 50
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www.solidhus.se

Det är v
i som
tr ycker
ÖMT!

Sportlovscurling
på Långehall
Som traditionen bjuder blev det en förmiddag på Långehall en
dag på årets sportlov då det spelades mattcurling av våra ungdomar. Hasse, Berit, Sven-Olof, Inger, Ella o Urban såg till att alla
fick två timmar med trivsamt mattcurlingspel och fika.

Ulla-Britt

Välkommen in till oss på
Boråsvägen 31 i Svenljunga

Besök www.dstryck.se för mer info.

Välkommen den 3 maj på
föreläsning och meditation,
med fantastiska Leah Allén.

Gör ett besök hos:

LANTMÄNNEN
i Älvsered

Solskivan och den gudomliga kunskapen.
”På 1980-talet kom en sydamerikansk
indian till mig och sa att jag var en
väktare av solskivan. Det tog mig 25
år att förstå innebörden av det.”
Denna kväll berättar Leah om sin
resa, med dess makalösa upplevelser
av inre visioner och yttre bekräftelse,
och vi avslutar kvällen med en
meditation. www.leah.se

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

Plats: Regnbågsvägen 24 i Mjöbäck.
Tid: Kl 18–21. Pris: 300 kr inklusive fika.
För mer info, och anmälan. Sök på
Facebook evenemanget, Solskivan &
den gudomliga kunskapen, eller ring
Iréne Hesselroth på 0732 48 75 16.

ÖPPET

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

Varmt välkommen!
Iréne Hesselroth

telefon:
0325-311 08

Välkomna!
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Din hälsa och chili, för
extra krydda i livet!
Eftersom vi har tagit in fler och fler kryddor i vår matlagning så tror jag att de flesta använder
sig ganska flitigt av en del chili i maten.
Det finns många olika sorters
chili och alla är från början
gröna, innan de skiftat färg till
gula, rödgula, orange, bruna
eller till och med lila. I mataffären kan du välja bland de
färska, stora eller små och i
kryddhyllan finns de torkade
chilikryddorna. Du kan även
odla dem i köksfönstret. I asiatiska affärer hittar du den torkade thaichilin som är mycket
mycket stark. (Ofta är den torkade mycket starkare än den
färska).
Bara i México lär det finnas
150 olika sorter. Säkert har du
någon hört några av de olika
namnen på chilipepparn, exempelvis: cayenne, spansk
peppar, habanero, jalapeño,
piri piri, chili poblano, New

Mexican, och serrano.
Redan hos Inkaindianerna,
för 10000 år sedan, var chili
en krydda som användes i all
slags matlagning, och den betraktades som helig! Den spred
sig till México och långt senare
spred den sig över hela världen,
bland annat genom Columbus.
På 1700-talet kom den till Europa där den mest användes
som medicinalväxt och köptes
på apotek. I Sverige hade den
nog inte någon kulinarisk betydelse på den tiden. Läkarna ansåg att chilin gick att använda
som medel mot halsfluss, magbesvär och väderspänning. Det
verksamma ämnet i chilin heter
capsacin. Detta ämne gör våra
slemhinnor motståndskraftiga
mot infektioner. Man kan säga

att under 1990-talet så ökade
importen av färsk chili till ett
ton per år. Numera finns chili i
varenda mataffär och har verkligen blivit en del av vår matkultur.
Chili kan fortfarande betraktas
som medicinalväxt. Egentligen
är det lite underligt att chilin
inte verkar påverka slemhinnan i magen negativt. Det är
snarare så att capsacinet har
en positiv inverkan på kroppen
och har betraktats som folkmedicin i många kulturer världen
över. Den kan blandas ner i en
dryck, som i vissa varma länder bland annat används som
febernedsättande och mot malaria. Den sägs kunna användas vid aptitlöshet, kalla fötter,
näsblod, åderbråck, bältros,
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huvudvärk och tandvärk. Den
används även vid en önskan
om viktminskning. Den kan
även blandas i olika liniment
och salvor mot reumatism, ledoch muskelsmärtor.
Här ett enkelt recept på en god
sås: 1 röd chili, 2 tsk olivolja,
en halv finhackad lök, en finhackad vitlöksklyfta, lite honung, och 1 dl matlagningsyoghurt eller Oatly crème fraiche. Gör så här: kärna ur chilin
och hacka den fint. Fräs den
med löken o vitlöken i oljan
tills löken är genomskinlig. Låt
svalna och rör ner honungen
samt yoghurten och förvara
i kylen. Variera med persilja,
koriander, och lite salt.

Elske

Referens: Örter, Bra Böcker

Redaktionen har ordet
Troligen såg du att något var annorlunda, när du tog denna tidning ur brevlådan. Allt i färg, vad
är det som händer?
Det stämmer, för javisst, allt är i färg, samtidigt som tidningen bytt namn! Tidningen har döpts
om till MÖT.
Denna något ”högtidliga” förändring sker nämligen i samband med vårt 20-årsjubileum
som firas i år! För vår redaktion är detta en verklig milstolpe. Våra samhällen har vuxit
ihop mer och mer, samarbetet
ökar och stämningen är god. Vi
hoppas och tror att tidningen
har bidragit till denna process
på något sätt. Givetvis funderar
vi också kring tiden då detta
tidningsarbete kom igång med
Gösta Johansson på Ringvägen
(Överlida Tryckeri) som initiativtagare. Eva Berndtsson var
också aktiv i detta arbete redan
från allra första början.
Här bör självklart nämnas, att
bytidningen MINFO i Mjöbäck
existerade långt tidigare. Den
har faktiskt funnits från år 1984
och på den tiden fanns ju inga
datorer eller något tryckeri som
tryckte upp tidningen. Allt arbete skedde manuellt. Ett ganska så tungt och svettigt arbete
låg bakom varje nummer.
På ett gemensamt möte på
museet år 2007, gick redaktionerna i Mjöbäck och Överlida
samman. Manfred Eberhardt
satt som ordförande på den tiden och sedan dess har vi troget arbetat tillsammans. Manfred avgick efter några år men
kvarstår fortfarande som flitig
skribent.
Vi vill tro att sammanslagningen har och har haft en sammansvetsande funktion mellan våra
små samhällen. Efter dessa 20
år ser vi i redaktionen framåt
och känner oss nyfikna på att
följa samhällsutvecklingen inklusive landsbygdsutvecklingen. För att den ska utvecklas
i positiv anda är det vi själva
som behöver se till att vara
aktiva i vår egen bygd, och ta
tillvara våra gemensamma intressen på olika sätt. Det finns
många frågor på dagordningen.
Skolfrågan och våra barn. Fördelen med aktiva företag, och

hur kan vi dra till oss fler företag. Jobben, livskvalitén, hotellet, cykelbanan mellan Mjöbäck och Överlida och säkert
många fler.
En genuin önskan från oss i
redaktionen är att fler lämnar
in bidrag till oss. De kan bestå
av dikter, bilder och berättelser
med anknytning till bygden.
Även tackannonser och annat av värde. Vi vill i samband
med detta också passa på tacka
alla våra trogna och fantastiska
annonsörer för att ni sponsrar
vår tidning. Utan er är en utgivning av denna tidning inte
möjlig. TACK för era bidrag!
Givetvis också ett varmt tack
till Jan Cocked (Svenljunga)

som sätter vår tidning och till
David Sedenborg på DS tryck
som trycker vår tidning.
Och till sist, hur ska vi nu fira
detta jubileum? Troligen med
tidningen i färg detta år, lite
bildtagning, prat med journalisten på STT, med en god

semla, glada skratt och förhoppningsvis en massa ny inspiration inför de kommande
tjugo åren.
Tack för ert förtroende.

Marie, Eva,
Jeanette, Elske

Foto: Katarina Johansson, STT

Trivselbygdsträff
Första helgen i februari bjöd Mjöbäcks Sparbank in alla byalag i
Trivselbygden till startmöte inför årets utgivning av Trivselbygdens
tidning.
Vi träffades på Hwitan i Falkenberg på fredagskvällen för
att tillsammans med banken
och STT lära känna varandra.
Det är alltid några nya ansikten
med på de här träffarna, så vi
körde först en presentationsrunda. Därefter intog vi god
mat i restaurangen. Lördagen
inleddes med konferens där
banken och STT höll i informa-

tionen. Det är femtonde året i
år som Trivselbygdens tidning
ges ut. Den delas inte bara ut
här i bygden utan även runt om
i t.ex Halland och Småland.
Tidningen ges ut i hela 62.000
exemplar. Vi diskuterade hur
vi ska uppmärksamma jubileumet samt gav exempel på
vad vi i byarna vill att STT ska
lyfta fram och skriva om i årets

Foto: Katarina Johansson STT
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upplaga. Det kommer alltid
fram mycket bra idéer på dessa
träffar. Jag vill passa på och
tacka banken som är med och
möjliggör detta arbetet med
Trivselbygden. Utan bankens
engagemang hade det inte varit
möjligt.

Marie Mårtensson
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Cykelbana Mjöbäck Överlida - beslut
Som många säkert redan vet så finns både önskemål och planer på en cykelbana mellan Överlida
och Mjöbäck. Frågan har på senare år framförallt drivits av byalagen Mjöbäck och Överlida
med Markus Johansson i spetsen. I skrivande stund är beslut taget – byggstart blir av!
Väg 154 hårt trafikerad
Vid sjön Hallången, mitt
emellan våra båda samhällen
Överlida och Mjöbäck är vår
idrottsplats Hallevi belägen.
Som många vet är bussförbindelserna bristfälliga. Väg 154
är hårt trafikerad. Den som
vill ta sig den ca 2.5 km långa
sträckan från Överlidahållet
gör bäst i att göra så i bil, något som inte alla föräldrar har
tillgång till och som dessutom
är onödigt ur samhällsekonomiskt perspektiv så väl som
rent trivselmässigt. Våra båda
byar samverkar ju i näringsliv,
skola & kultur samt övriga
föreningsaktiviteter. Tänk så
härligt om vi kunde möjliggöra ett säkert sätt att transportera oss utan beroende av bil.
Cykelbana byggstart
år 2020
Faktum är att beslut om byggstart av cykelbana Överlida
Mjöbäck redan är taget. Byggstart blir av år 2020! Detta har
vi byalagen samt övriga ideella krafter men också Svenljunga kommun samt Västra
Götalandsregionen att tacka
för. De medel som är godkända gäller sträckan från Överlida fram till den så kallade
banvallen.
Kommunen har ansökt om

bidrag från Västra götalandsregionen och har fått beviljat
halva kostnaden, d.v.s. hälften
av 5400 kr/meter (vägverkets
schablonsumma för cykelvägsmeter) - därav har kommunen godkänt vägverkets
plan. En ny upphandlingsplan
är överprövad vilket såklart
har påverkat tidplanen berättar
Markus.
Sträckan som finansieras av
kommun och landsting startar
alltså vid reningsverket Överlida/Överlida Grus till och
med banvallen i Draglycke.
Cykelvägen övergår där till
”gamla banvallen”. Via Överlida ljus till Fårhagsvägen
kommer man att kunna ta sig
så att ingen sträcka behöver
vara på väg 154 påpekar Markus.
Tillägg banvallen
Även själva banvallen är idag
i behov av upprustning för
en säkrare framfart. Banvallen är idag dock privat mark
varför denna del av projektet
är beroende av markägarens
goda vilja. Dessutom får vi
fullt genomslag endast om
även sträckan mellan banvallen och Mjöbäcks centrum går
att anpassa och öka säkerheten
kring, menar Markus.

Vet du att du kan…

Lämna
Svenljungaförslag?
Alla som är folkbokförda
i Svenljunga kommun
kan lämna förslag. När du
använder Svenljungaförslaget
kan du vara med och
påverka vad du tycker
kommunen behöver förbättra.
Genom att samla många
underskrifter kan du göra
ditt förslag uppmärksammat.
Svenljungaförslaget kan
handla om allt som har med
kommunens verksamhet att
göra och som kommunen
är ansvarig för. T ex skola-,
kultur- och fritidsverksamhet,
äldre- och handikappomsorg,
idrottshandlingar, gångoch cykelvägar.
Denna information är hämtad
på
kommunens
hemsida
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svenljunga.se. Där kan du
läsa vidare om hur du ska gå
tillväga och vad som sedan
händer med förslaget.
Resa med närtrafik?
Närtrafik är kollektivtrafik för
alla som vill åka från landsbygd
till tätort eller tvärtom. Du
körs mellan en valfri adress
och någon av kommunens
Närtrafikshållplatser.
Du
ringer och beställer resan.
Resorna körs inom givna
tidsintervaller.
Information
finns på vasttrafik.se. Klicka
dig vidare på reseplanering
och närtrafik.
I Överlida finns hållplatser
vid Toftalyckan, Centrum
och kyrkan. I Mjöbäck finns
hållplatser vid Hagalund,
Mjöbäck och kyrkan.

Föräldraföreningen
informerar
Vi är en ideell förening som skall arbeta aktivt med frågor som rör
våra barn på förskola/skola i Överlida och Mjöbäck. Vi är ett språkrör,
en länk mellan föräldrar, skola, rektor och kommunen.
Byalagspeng
Ihop med Överlida och
Mjöbäcks byalag har vi
ansökt om byalagspeng som
kan sökas hos kommunen
fyra gånger om året. Vi har
sökt pengar för inköp av
material för att ha möjlighet
att motivera våra barn och
byborna till mera aktivitet och
rörelse. Vi väntar på svar.
Sportlovskul
13/2 bjöd föräldraföreningen
in till rolig aktivitet i Överlida
idrottshall. Under två timmar
kunde alla barn springa av
sig på en hinderbana, spela
innebandy, fotboll eller sitta
och pyssla på övervåningen.
Det bjöds på fika och frukt till

alla. Vi är glada att så många
kom och vill gärna upprepa
detta vid ett annat tillfälle.
Aktivitetsbana i Mjöbäck
Vi har börjat röja runt
aktivitetsbanan
i
skogen
utanför skolan i Mjöbäck.
Vi kommer att byta ut trasigt
material med hjälp av bland
annat föräldrar och andra
frivilliga.
Projektlista
Vi har påbörjat att sammanställa en lista över olika
önskemål från skolorna och
förskolorna som de vill få
fixade, t ex en utomhuskiosk
för förskolan. Denna lista kan

alla ta del av om de vill hjälpa
till med material eller ideell
arbetskraft.
För att kunna genomföra
dessa projekt är vi beroende
av stöd från föräldrar/företag
och andra frivilliga. Vi tar
tacksamt emot all hjälp vi kan
få.
Fixardagar
Ibland behöver skolorna lite
extra hjälp med vårstädningen
utomhus och småfix av trasigt
material. Tillsammans med
personalen anordnar vi en
fixardag där alla barn och
föräldrar är välkomna att
hjälpa till. Inbjudan till årets
fixardagar samt en ”att göra
lista” sätts upp på anslagstavla
på respektive skola och på vår
facebooksida.
Barnloppis
För att samla in lite extra
pengar till föreningen vill
vi anordna en loppis med
barnkläder, leksaker och andra
barnprylar. Vår tanke är att
alla som vill kan skänka sina
saker till loppisen och att alla
inkomster används oavkortat
till inköp av önskat material
vid exempelvis fixardagar
eller andra önskade projekt.
Mer information kommer
inom kort. Håll utkik på vår
facebooksida.
Vill du komma i kontakt
med
oss
eller
stötta
föräldraföreningens
arbete
på något sätt når du oss på
facebooksidan:
ÖverlidaMjöbäcks
föräldraförening
eller mail: foraldraforening@
outlook.com
Vi önskar alla en trevlig vår!

Överlida
Skola
När skolinspektionen gjorde
tillsyn vid Överlida Skola
i höstas upptäcktes en rad
brister
i
verksamheten.
Skolinspektionen
hotar
Svenljunga kommun med vite
på 700 000 kronor om inte
bristerna åtgärdas senast 1 juni
2018.
Det inspektionen upptäckt
är att det är brist på studiero
i klassrummen då det är
väldigt hög ljudnivå under
lektionstid. Gliringar mellan
elever i kapprummen, brist på
individanpassad undervisning
och brist på samverkan
mellan lärare. Även brister i
informationen om elevernas
kunskapsutveckling lyfts fram
i rapporten. Överlida skola
har fått kritik på fem av sex
bedömningsområden
som
Skolinspektionen arbetar efter.
Kommunen har nu påbörjat
arbetet med att förbättra
undervisningen för eleverna.
Anna Petterson (biträdande
rektor) samt Åse-Marie Hage
(utvecklingsledare)
träffar
varje onsdag pedagogerna
och läser igenom rapporten
och börjar beta av punkterna.
Rektor Tiina Aavik intervjuar
eleverna i mindre grupper. De
får då tre frågor att fundera
kring. ”Vad är bra i skolan?”,”
Vad är inte bra i skolan?” Och
”Vad kan förbättras i skolan?”
Enligt Tiina är det många
kloka tankar och idéer som
eleverna förmedlar vid dessa
träffar.
14 mars kommer Skolinspektionen till Svenljunga
för att träffa kommunen och
även politiker.
20 mars har föräldraföreningen
möte med rektorn och den 21
mars kommer det att vara ett
föräldramöte i Överlida skola.

Marie
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Brandman i Mjöbäck
Då jag har förmånen att känna några av byns deltidsbrandmän tog jag mig friheten att bjuda
in mig själv på kaffe med två av dem, nämligen Mona Lindqvist och Lina Jahrhult.
Hur snygga är egentligen
brandmän?
”Haha, det är ju inte så som
folk tror i alla fall!.. skrattar
Mona.
”Vi är väl ganska vanliga
människor allihopa. Men
det är såklart skillnad på att
vara deltidsbrandman och
heltidsbrandman”, förtydligar
Lina.
Finns planer på
almanacka?
”Nej verkligen inte! Så ni
behöver inte vara rädda för att
ansöka”, skrattar Mona.
Hur är det att vara
deltidsbrandman?
”Jättebra!” svarar Lina snabbt.
”Vi lär oss mycket som vi har
användning av i vardagen.
t.ex. om sjukvård vilket även
är bra att ha såväl utanför som
i sitt vanliga arbetsliv. Först
och främst är det kunskaper i
första hjälpen men även lättare
såromläggning som man får
lära sig.
”Jour har vi var tredje
vecka – fredag till fredag”

tillägger Mona. ”Det funkar
kanonbra och det är inte svårt
at byta sinsemellan. Vissa
anställda jobbar t.ex. som
lastbilschaufförer vilket inte
möjliggör jour veckodagar”.
Hur är det med
träningstid?
Lina: ”Vi har en timma i
månaden betald träningstid.
Sedan kan man naturligtvis
träna i samband med att
man har jour. Tillgång till
stationens gym har man även
utanför arbetstid. Vi kallar det
”Monas gym”.
Hur kommer det sig
att ni började?
Mona: ”Jag blev tillfrågad,
tvekade en stund men kände
sedan rätt snabbt att jag
ville testa på. Jag ställde lite
frågor till Lina som redan
då var deltidsbrandman och
beslutade sedan att börja som
praktikant. Jag tyckte direkt
att det var riktigt roligt och så
körde jag på”.
Lina: Jag ville detta ända
sedan gymnasiet då jag sökte
räddningsskolan i Skövde.

Sedan blev jag tillfrågad
av Mjöbäcks brandkår. Jag
tvekade dock då jag inte
ansåg mig ha styrkan och
konditionen. Men om jag hade
vetat mer vad det innebar så
hade jag klarat det då också.”

behöver oss, som inte klarar
upp detta själv, och vi får åka
och hjälpa dem. ”
Mona: ”Går inte att förklara
riktigt”.
Lina: ”Det är inte så stor
uppoffring.”

Vad är det bästa
med att vara
deltidsbrandman?
Pengarna?
Lina: ”Man gör samhället en
god tjänst. När olyckan väl är
framme så är det annars långt
till Svenljunga och Skene,
speciellt för den drabbade.
Vi ska vara glada att vi har
hjälpen nära. Men ja faktiskt
till viss del också pengarna.
Det är inte många extrajobb
man kan tjäna så bra på”.

Hur ofta blir det larm?
Lina: I snitt ett per vecka.

Mona: ”Det är allmänt roligt
men också själva spänningen.
Från att larmet går och man
inte har någon aning om vad
som väntas, och sedan ska
man lösa själva problemet.
Just när dosan piper så blir
man upprymd.”
Lina: ”Det blir en kick att
veta att nu är det någon som

Är ni aldrig rädda?
Mona: ”Man kan måla upp
scenarion. Man tänker nog
alltid det värsta. Det kan ju
såklart vara riktigt illa.”
Lina: ”Jag har aldrig blivit
rädd. Inte för ens egen del i
alla fall.”
Mona: ”Man går in i rollen på
något vis. Men rädd blir man
inte på det viset.”
Lina: ”Sedan är ju vissa
typer av larm mer oroande än
andra.”
Kan ni koppla bort
jobbet efter en olycka?
Mona: Det beror lite på. Har
vi varit iväg mitt i natten på
någon mer allvarlig händelse
så kan man ligga och tänka
Forts. nästa sida

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
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en del innan man somnar om.
Men ett mindre larm mitt på
dagen är lättare att koppla
bort.
Lina: ”Det är dock inget som är
så jobbigt. Det är adrenalinet
som gör att man kommer upp
i varv lite för att kunna somna
om på natten.”
Får ni utbildning i
bemötande t.ex.
vid trauman?
Lina: ”Till viss del. Men i
sådana situationer är det ju
mest att vara medmänniska.
Det är svårt att träna på. Vissa
övningar sker med ambulansen
i Svenljunga. Ämnet berörs
i övningar med tillhörande
givande diskussioner.”
Är det skillnad på kraven
mellan kvinnor och män
Lina: Nej det är samma krav.
Hur ser
framtidsplanerna ut?
Lina: Vi behöver nyrekrytera
5-6 personer då vi har
planerade pensionsavgångar
inom några år.
Fakta om SÄRF och
Mjöbäcks brandkår:
Vad krävs för att
deltidsbrandman?

bli

• Steg 1: Ett rullbandstest
med 24kg utrustning på sig.
Man ska gå på en lutning av
14 % eller 8 graders och 2500
w 5,6 km/h i åtta minuter.
En tuff utmaning även för
vältränade. Mer fördel att
vara enveten med pannben än
muskler. Detta är första steget,
även om man bara vill vara
praktikant. Är man tveksam
och lite nyfiken så kan man
göra rullbandstestet och sedan
få åka med som praktikant i tre
månader.
• Steg 2: En dag med fysiska
och psykiska tester som t.ex.,
höjd, trängsel, simning samt
tekniska prov som t.ex. byta
däck. Detta är till antagning för
den så kallade preparanden.
• Steg 3 preparand: En
13-dagars
praktisk
och
teoretisk utbildning som
anordnas av SÄRF.
Mona och Lina tillägger
att det är möjligt att kraven
har ändrats något. För mer
information se www.serf.se
Kriterier för att vara med
• Bo i närområdet – inom 5
minuter från stationen,
• Man bör känna till sina
brister och styrkor
• Ha lite pannben och vilja
göra gott för samhället!

För den nyfikne – var
kan man börja?
Kontakta platschef Stefan
Brorsson på Stefan.brosson@
serf.se
eller
kontakta
någon annan på Mjöbäcks
brandstation. Det finns möjlighet att vara med på övningar.
Lina: ”Det finns inget att vara
rädd för – kontakta oss! Vi har
faktiskt väldigt roligt också
och vi är ett gott gäng!”
Mer om SÄRF
Mjöbäcks brandkår ingår i
förbundet Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund
(SÄRF). I Mjöbäcks brandkår
finns 16 anställda, av ca 400
anställda totalt i SÄRF. Stefan
Brorsson är platschef. Sedan
har varje grupp även en så
kallad styrkeledare när man är
ute på ett larm.
För mer information om
nuvarande utbildningsprogram
läs på www.serf.se eller besök
SÄRF på www.facebook.com
.
Linajahrhult@hotmail.com
Monaisacsson@hotmail.com

Vid ”pennan”
Sofie Ljung
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Deckarförfattare på besök i Mjöbäck
Lördagen 3 mars gästade Kristina Appelqvist Mjöbäcks prästgård, för att prata om sin senaste
bok, Den fjärde pakten. Det är hennes åttonde bok och vi är många som uppskattar hennes
spännande deckare. Kristina har beskrivits som en samtida Maria Lang och har till och med
jämförts med Agatha Christie.
Kristina växte upp i Mjöbäcks
prästgård och flyttade därifrån
1990. Nu driver Ingegerd
Blomqwist och Peter Lundin
Mandy´s Inn i prästgården.
Det var mycket folk som
kom, både gamla lärare,
klasskompisar och andra
intresserade. Ingegerd och
Peter visade runt på sitt motell,
som de inrett mycket kreativt
och uppfinningsrikt. Trots
att mycket förändrats i huset,
sade Kristina att hon kände
igen sig, ett barndomshem
kommer man alltid ihåg. Hon
berättade om sitt författarskap,
signerade och sålde sina
böcker och frågade intresserat
vem alla var.

Den fjärde pakten är den
fjärde fristående delen i serien
med litteraturforskaren Helena
Waller i huvudrollen. I den här
pusseldeckaren återkommer
även rektor Emma Lundgren
som läsarna mött i Kristina
Appelqvists fyra första böcker.
Handlingen i korta drag:
En student faller ner från
universitetets
klocktorn.
Ingen kan säga om det rör sig
om en olycka, ett självmord
eller rentav mord. Händelsen
hamnar snart i skuggan av en
stor donation som ska bekosta
ett unikt center för forskning
och göra Västgöta universitet
känt i hela världen.
Rektor Emma Lundgren,
som
återvänt
efter

mammaledigheten,
känner
sig mer och mer motarbetad
av sina kolleger. Tillsammans
med Helena Waller försöker
hon ta reda på vad som sker
och vem som ligger bakom
kuppen för att få henne
avsatt. Och när chefsgruppen
besöker den rika donatorn på

Franska rivieran inträffar ett
mordförsök som får dem att
inse att starka krafter verkar i
det fördolda.
Jag ser fram emot en
spännande läsupplevelse!

Nu är det bara ett par månader kvar
tills vi öppnar vårt lantliga gårdscafé igen.
Vi har mycket ekologiskt o närproducerat.
Även glutenfritt.
Vi öppnar torsdag 3 maj.
Våra öppettider kommer vara:
Torsdagar, fredagar o söndagar mellan kl 11-18.
Välkomna önskar Lisa o Carina.
Följ oss gärna på Instagram: cafe_tostatorpet.
Facebook: Cafe’ Tostatorpet.
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Jeanette

Smart, tryggt och smidigt!
Nyckelfärdigt

2 099 000 kr

Det kloka steget in i eget hus
Det är mycket att tänka på när man bygger nytt hus. Hundratals val skall
göras, ritningar skall tas fram och justeras. För er som vill ha en komplett,
färdig och genomarbetad lösning redan från start har Mjöbäcksvillan tagit
fram First Choice. De flesta beslut har vi tagit åt dig. Du får i gengäld ett
välplanerat kvalitetshus med all vår byggerfarenhet inbyggd i varje kvadratmeter av huset.

HUSMODELL

First Choice 1.0

HUSTYP
ANTAL RUM

137,7 m²

BYGGAREA

154,2 m²

TAKVINKEL

First Choice 1.5

First Choice 2.0

Nyckelfärdigt

Nyckelfärdigt

2 199 000 kr

www.mjobacks.se
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6 rok

BOAREA

Finns även som 1,5-plan och 2-planshus

2 199 000 kr

1-plan

23°

Kullaberg
Vårt rosa palats Kullaberg verkar ha vaknat till liv med besked. Detta har gjort ÖMT
- redaktionen med flera nyfikna. Undertecknad lät därför Martin Larsson, en av de drivande
för evenemangen, svara på några frågor:
Vad händer på Kullaberg?
Det är minst sagt full fart, vi
kör ungefär ett evenemang i
månaden och folk har börjat
hitta tillbaka hit igen. Det är
riktigt kul.

var som sagt tänkt som en
tillfällig grej men nu känns det
ändå som om vi fått flyt så vi
får se om vi kanske kör på i
den här konstellationen ett tag
till.

Hur drivs det idag?
Sedan i höstas är vi ett gäng
med lite mer lokal anknytning
som håller i trådarna när det
kommer till eventen. Krister
Ribba, som äger stället, har valt
att ta hjälp av mig tillsammans
med Tobias Frisell, Alex
Tidesjö och Boban Carlsson.
Vi har bland annat varit
inblandade
som
teknikleverantörer sedan ganska
många år tillbaka,
egentligen ända sedan Janne
Olsons tid som ägare. Nu
började det hela lite smått i
panik tidigt i höstas när Krister
kom med frågan om vi kanske
kunde tänka oss att hjälpa till
lite mer. Han stod då ensam
kvar utan varken kunskap eller
tid att driva det helt på egen
hand.
Detta då hans tidigare samarbetspartner valde att hoppa
av
eventverksamheten
i
somras.
Efter lite överläggningar och
diskussioner kom vi fram till
den lösningen vi kör på nu.
Det innebär att Krister genom
ett samarbetsavtal har låtit oss
ta över det mesta som har med
eventen att göra. I princip håller
vi i allt från artistbokningar
och
marknadsföring
till
bemanning och inköp.
Vi bestämde oss för att göra
detta fullt ut, mest för att det är
kul och att vi har möjlighet då
vi har nödvändig teknik, en del
erfarenhet av branschen och
också lite bra kontakter nära
till hands. Jag tror dessutom
att vi alla fyra ville visa Krister
hur Kullaberg egentligen skall
fungera, han har i våra ögon
haft lite otur med tidigare
samarbetspartners. Det hela

Hur har det gått?
I våra ögon har allt gått helt
enligt plan, antalet gäster
per kväll har i snitt legat
över förväntningarna och har
stadigt ökat. Vårt största fokus
har legat vid att folk som
kommer hit skall vara nöjda
och vilja komma tillbaka.
Marknadsföring i all ära men
ett bra rykte kan man inte köpa
sig, det gäller att leverera. Alla
som jobbat här tidigare har
gjort ett hästjobb men en hel
del har varit oväsentligt för
gästerna. Det blir så mycket
bättre när en kock lagar maten

och en bartender serverar
drinkarna. Vi har helt enkelt
gjort lite förändringar och
effektiviserat det vi kan, något
som märks enligt den feedback
vi fått. Det har fungerat och
sista lördagen i januari hade
vi helt slutsålt, något som inte
hänt på sisådär femton år. Det
efterföljande eventet i februari
var det något hundratal gäster
ifrån fullsatt och i mars lutar
det åt att biljetterna återigen
kommer att ta slut.
Framtidsplaner?
Vi har flera grejer på gång
innan vi stänger för sommaren.
Nästa event ut är en riktigt stor
bokning, Teddybears DJ-set.
Vi ville göra en rejäl satsning
för att sätta Kullaberg på
kartan igen. Många har säkert
sett Teddybears uppträda i tv-
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rutan men en sådan här sak
måste upplevas live. De har
ingen pågående turné utan
det här är en engångsgrej i
Överlida.
Egentligen vet vi inte riktigt
vad som kommer hända på
scen.
Det enda vi känner till är att de
kommer ta med sig sina numera
ikoniska björnhuvuden och
minst en gästartist, och från
vårt håll kommer vi ösa på med
lite extra ljud och ljus såklart.
Det kommer helt enkelt bli
något unikt. Exakt vad får vi
se den 24:e mars. Biljetterna
ligger redan ute till försäljning
på Kullabergs hemsida och går
åt i rask takt, vi ser som sagt
stor risk att de tar slut även den
här gången.

Sofie Ljung

Från då till nu
En kall och vacker söndagsförmiddag promenerade Jan och jag till Gösta och Gerd Johansson
på Ringvägen. Eftersom vår byalagstidning i år fyller 20 år ville vi uppmärksamma detta lite
extra. Jag visste att Gösta var initiativtagare till tidningen och vem var inte bättre att prata
med än honom.
Tjugo år är en lång tid så vi
fick gräva långt ner i våra
minnen. Byalaget i Överlida
hade bildats året innan och
en interimsstyrelse hade valts
med Gösta som ordförande.
Gösta berättar att han var lite
irriterad på att alla byalag runt
i bygden hade byalagstidningar
utom Överlida. Därför drog
han igång ett arbete för att även
vi skulle ha en. Det tog ett tag
innan han fick ihop folk men till
slut drog det igång. Vi minns att
Glenn Larsson var med att sätta
ihop tidningen och Gösta själv
stod för tryckningen. Själv

har jag för mig att jag också
var med från början men det
finns inga bevis på det innan
nummer tre. Vi minns också
att det hade utlysts en tävling
om vad tidningen skulle heta.
Överlida tillsammans vann
och förslaget kom från BrittMarie Karlsson. Från början
var vår tidning tänkt att vara
som ett informationsblad
med
förhoppningen
att
komma ut 4nr/år. Första
numret var på åtta sidor varav
tre var information och fem
var reklamsidor. Vi kan se att
det har hänt en hel del fram

till årgång 20 men utan våra
annonsörer hade vi aldrig
klarat detta.
I första numret kan vi bl. a.
läsa om Byalagets arbete
med städning av badplatsen
Näset, om kartläggning av
behovet och möjligheter till
utökade
bussförbindelser
och om att de utvecklat en
lokal utvecklingsplan med
tankar om åtgärder inom olika
områden i samhället. Frågor
som är aktuella än idag.
Kerstin har en matruta och
Gert-Inge och Eva-Lisa har
återvänt och öppnat hotellet.
Texrep har övertagit Wajos
lokaler och Toftalyckan byggs
om. Vi kan förstås också läsa
första protokollet när byalaget
bildades. Den första styrelsen
bestod av Helen Källkvist,
Lena
Johansson,
Gösta
Johansson, Jan Berndtsson,
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Dan Lillvik, Ulf Järphag
och Camilla Kullberg. Till
suppleanter valdes Lennart
Larsson, Tommy Johansson
och Ingvar Johansson. Riktigt
kul att läsa och det är bara att
konstatera att hej vad tiden
går.
Mycket har hänt under åren
som gått med vår tidning och
med vår by. Många har varit
med och arbetat med byalaget
och tidningen och fortsättning
följer med granskning i
kommande nummer under
året. Är det någon som gärna
vill bidra med återblickar eller
förslag är det bara att höra
av sig. Tack Gerd och Gösta
för fikat och den trevliga
pratstunden.

Eva Berndtsson

Foto: Joanna Berndtsson

Mjöbäck

.

25år
Tel. 0325-34004

1993-2018

Ordinarie Öppettider:
Månd-Fred
09-19
Lörd
09-15
Sönd o röda dagar 10-15

Lördagen den 21 april bjuder vi på kaffe o tårta ,och alla barn
får en Lördagsgodispåse. För då firar Monicanders 25 år.
Tänk vad tiden går. Mycket har också hänt. Från drygt 200m2 till nåt
över 500 m2 butiksyta och från ca 6 milj. till över 20 milj.
Vem kunde ana att vi skulle bli den största livsmedelsbutiken i
Trivselbygden när vi körde igång för 25 år sedan.
Och så lite personalnytt: Emmie är hemma ett tag och sköter sin i dec.
nyfödde son, William. Och Elin O. ville pröva sina vingar på annan plats och
har slutat hos oss. Men vi har hittat en ny Elin! Hon kommer från Älvsered och heter
Kinnunen som gift. Hon har tidigare jobbat i bl.a. kassan på Gekås, och kommer
att finnas hos oss i slutet av veckorna – till att börja med…Välkommen, Elin!

GLAD PÅSK! Och välkomna till en välfylld påskabutik!
önskar vi i jubileumsbutiken: Elin, Liselotte, Maria, Pernilla, Taina ,Göran och Jan-Anders

