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God Jul & Gott Nytt år önskas alla!

Gräne Gruva
I förra numret kunde vi läsa om Gräne gruva
och alla stora förändringar som skett.
Vi publicerade även en del
bilder som visar hur gruvan
med omgivning ser ut i nutid.
Mycket ideellt jobb har lagts
ned. Där finns numera den
vackra
promenadslingan,
diverse picknickbord, samt en
större parkering som gör det
möjligt för turister att lättare
ta sig dit och bekanta sig
med gruvan, historiken och
omgivningen.
Det vi efterlyser i detta
nummer, i samråd med Christer
Johansson (Star Trading), är
äldre bilder på gruvan! Vi
hoppas få ta del av dessa för att
sedan kunna publicera några
av dem. Så skicka gärna in

om du har något intressant i
byrålådan.
Bilden vi har med här är inte
daterad. Däremot finns en
liknande bild, daterad 1903 och
som är tagen i Stackebo gruvan
i Östra Frölunda. Detta berättar
Christer för oss.
Vi undrar om det är någon som
känner till människorna på
bilden? Och kanske kan berätta
något om dem? Det vore
superspännande! Redaktionen
är tacksam för information och
bilder! Nästa ”Gruvans dag” är
4 augusti 2019, notera gärna.

Elske

Målning av bygdegården
Som vi skrev om i förra numret så fick vi bidrag ifrån Länsstyrelsen för att måla om bygdegården
utvändigt. Detta arbete påbörjades i början utav september utav Öxabäcks Måleri.
Vi valde att måla i samma
kulörer som tidigare. Tyvärr
gick Öxabäcks Måleri i konkurs
precis i slutet av arbetet men
som tur var vi kunde träffa en
överenskommelse med dem
så att de målade färdigt det
sista. Det är ett stort lyft för
utseendet av bygdegården att vi
fått denna ommålad. Strax efter
att målningsarbetet var slutfört
fick vi besked från kommunen
om att PEAB skulle komma i
början av oktober och asfaltera
om hela parkeringen nedanför
bygdegården och utanför
affären. I samband med detta
valde vi att ta bort de buskar
som fanns runt byggnaden
och istället asfaltera de ytorna.
Allt för att underlätta för oss
men samtidigt göra det mer
stilrent runt bygdegården. Vi
vill passa på att rikta ett stort
tack till Niklas Ferneborn
som hjälpte oss med att gräva
upp alla buskar. Henrik och
Gunnar Henriksson hjälpte
oss att tillverka och sätta upp
ett nytt räcke vid ena trappan.
Vi vill även passa på att rikta

framför bygdegården. Till och nedanför bygdegården.
våren kommer kommunen
att måla parkeringsrutor på
parkeringen utanför affären
Marie

ett stort tack till dem. Sist
men inte minst vill vi tacka
Evy Andreasson som tvättat
och målat lyktstolparna åt oss

2

Från redaktionen

Motionsdans våren 2019
i Älvsereds Bygdegård

Du håller nu årets fjärde nummer i din
hand. I årets fyra nummer har vi försökt
uppmärksamma vårt 20-års jubileum med MÖT,
Mjöbäck – Överlida Tillsammans, (som tidigare
hette ÖMT).
Eva Berndtsson har grävt i
gamla ÖMT-nummer från 20
år tillbaka och presenterat ett
litet axplock ur dessa. Så roligt
att se hur vår tidning vuxit fram
under åren och ändrat utseende
och innehåll.
Det har varit extra roligt att
arbeta med tidningen då den
tryckts i färg i år. Hur det blir
kommande år med den saken
får vi se nästa vår.
Vi är alltjämt glada för våra
annonsörer som gör det möjligt
att producera denna tidning. Ett
varmt tack till alla er!
En förändring som kommer
att bli märkbar för oss i
redaktionen gäller en av våra
trogna medarbetare. Manfred
Eberhardt har meddelat oss
att han nu bestämt sig för att
dra sig tillbaka. Vi vill passa
på att tacka Manfred för hans
idoga skrivande genom åren,
alla hans glada och positiva
tillrop samt för de hundratals
bidrag till vår tidning. Ett
varmt tack till Manfred för ett
gott samarbete och vi önskar
honom det bästa!
En förändring till vill vi härmed
tillkännage. Tidigare har vi haft
en rubrik med Välkomna till
världen. Det har visat sig att
det är ganska så svårt för oss att
hålla reda på födslar, och då vi
inte gärna vill missa någon så

söndag 20/1 Bo
Liljedahl och
Sture Persson

kommer vi i fortsättningen inte
ha med denna rubrik.
Slutligen önskar vi så klart
att du gillar att få MÖT i din
brevlåda. Vi är som alltid
glada för bidrag, bra bilder och
feedback! Vi vill gärna känna
att tidningen är en företeelse
som bidrar till känslan av
samhörighet mellan våra byar
och i övrigt. Känn dig fri att
kontakta någon av oss.
Vi önskar alla våra läsare en
God Jul och ett sprakande Nytt
år med nya möjligheter!

söndag 17/2 Kenneth
och Classe
söndag 17/3 Orient
söndag 14/4
Hazzes m Maria

Kl 18-21

Entré 100 kr, fika ingår

Lokal att hyra i Mjöbäcksgården
Kan användas till kommersiell verksamhet eller som lager m.m.
Ytan är ca 64 kvm. Tillträde enligt överenskommelse. Vid intresse kontakta
Göran Johansson på 0763-921 779 elr på goranjohan@hotmail.com

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:

0325 - 138 55

Jan Cocked

Tryck:
DS-Tryck

Distribution:
Stort tack till Ingeman
Andersson som skänkt
en fin julgran till oss.
Överlida Byalag

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

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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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.
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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!

Julbasar i Mjöbäck
Första advent betyder julbasar i Mjöbäck. Vi har under många år haft som tradition att anordna
basar i bygdegården under söndagseftermiddagen.
Ett trevligt och mysigt sätt att
fira första advent. Det är inte
bara barnfamiljer som kommer
utan även vuxna vars barn är
utflugna, men som ändå vill
fortsätta med denna tradition.
I år var det runt 100 personer,
inte bara från Mjöbäck utan
även från de närliggande
byarna som besökte oss
Som vanligt säljs det massor
av lotter och det bjuds på
glögg, kaffe, saft, vetebröd och
pepparkakor. Vi har mycket
vinster till våra lotterier och
det är tack vare våra snälla
företag som ställer upp och
sponsrar. Mjöbäcks byalag
samt bygdegårdsförening vill
återigen passa på att rikta ett
stort tack till dessa företag
som möjliggör vår julbasar.
När lotterna och fikat var slut
så blev det dans kring granen
i väntan på tomten som kom
med häst och vagn och hade
godispåsar med sig till alla
barnen. Stort tack även till
tomten samt till Gunnar och
Henrik som spelade till dansen.

Marie
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Halloweenfest i Mjöbäck
Fredagen den 26 oktober var en synnerligen grå, regnig och ”in i märgen kall” höstdag.
Detta hindrade dock inte Mjöbäcks nytillskott familjen Santiago att driva igenom ett jätteparty
för alla barn med familjer på landsbygden.
Det var en skara på drygt 40
barn som studsandes samlades
på skolgården i Mjöbäck vid
17-tiden.
Kostymeringen på samtliga
var helt fantastiskt: allt från
prinsessor, änglar av olika slag
till vampyrer, zombies och
andra karaktärer.
Denna tradition Halloween
som ursprungligen kommer
från USA och där firas stort,
har nu börjat få lite fäste och
plats i den svenska folksjälen speciellt hos barn då det verkar
innefatta vad de gillar mest:
läskigheter, lekar och GODIS.

från hus till hus efter en
uttänkt slinga. Barnen hade ett
gemensamt meddelande när en
dörr öppnades: ”BUS ELLER
GODIS!”
Vi gick till de hus som hade
en
Halloweenpumpaskylt
i fönstret eller på dörren.
(Genom att ha denna skylt
visade man att man ville ha
besök av detta slag.)
Så många vänliga människor
öppnade sina dörrar och höll
till barnens förtjusning fram
stora skålar med godsaker.
Roliga att få se så många vuxna
som också tog tillfälle i akt att
klä ut sig.

Louise och Mike Santiago hade Dock var det lite minusgrader
gjort gedigna förberedelser så några av oss vek av mot
inför denna kväll.
Vi fick alla tillsammans gå Forts. sid. 10
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
7

ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

Vi har öppet alla mellandagarna, välkommen in!
www.mjobackssparbank Tel. 0325-327 00
8

Vi vill tacka alla goa o glada kunder/ gäster för allt stöd under
detta året. Vi är så tacksamma för att ni kommer o gästar oss
o fikar på Cafe Tostatorpet. Utan er hade det inte funkat.
Vi har nu varit i gång två år och det har varit en kul o givande tid.
Vi har haft två julmarknader som varit välbesökta o det har
varit riktigt roligt att bjuda på en mysig o trivsam upplevelse.
Hoppas vi kan genomföra en julmarknad till nästa år.
Hoppas vi ses till våren igen när vi öppnar upp vårt cafe igen. Ha en riktigt
mysig o fin jul alla därute. På återseende.// Carina, Christian o Lisa.
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Forts. från sid. 7
Halloweenfest...
bygdegården
(där
festen
väntade) tidigare än beräknat.
Men de allra flesta gick tappert
runt i kyla och mörker för att
försöka hinna till alla hus som
förberett med pumpaskylt och
godis.
Så fint att så många hushåll
ville se alla läskiga, roliga och
fina barn.
Tyvärr hanns inte alla hus med
men stor eloge till samtliga
som förberedde för att öppna
sina dörrar för alla barn.

PRO
Högvad

När dessa rader skrivs är det november och
PRO Högvads gympagrupp regn och rusk men hoppas att det när tidningAntikrundan har nu juluppehåll en ges ut har kommit snö som lyser upp vår by
till den 7 januari då vi börjar lite tillsammans med vår mysiga julbelysning.

igen.
Vi har alltid väldigt trevligt
och önskar alla deltagare en
god jul och ett gott nytt år.
Ett särskilt stort tack till
Monicanders i Mjöbäck, vår
stora sponsor sedan flera år
tillbaka för kaffebröd i mängd.
Alla nyfikna som vill pröva på
Paret Santiago hade ordnat att delta i vår gemenskap – ring
med en ”hayride” - en klassiker undertecknade för mer besked
på Halloween, då man åker
hölass med häst och vagn och
Ann-Marie Önn
får uppleva lite läskigheter på
Tel. 334 54
vägen.
Carl-Robert
Dolonius
Det var Tobias Andreasson som
Tel. 325 52
ställde upp med sina vackra,
starka hästar och bjöd på åktur
för de som vågade.
Flera modiga barn åkte på tur i

Forts. sid. 19

Information om belysning runt
Näsetrundan finns i en separat
artikel i tidningen denna gång!
Så leta gärna upp den. Det
finns även en separat artikel
med information om gång &
cykelvägar i byn!
Arbetet kring pusshållplatsen
har stannat av lite då vi inte
haft någon tid över riktigt. Det
behöver röjas bort nedfallna
träd och buskar för att göra
platsen finare och vi har även
planer på en ny skylt ”Kärleksstigen” samt en skylt ”Pusshållplatsen”. Så om någon vill
hjälpa till att tex röja bort träd
osv så får ni gärna höra av er.
Eller bara gå dit när andan faller in :)
Vi har tidigare informerat om
att vi fått ett fint arv från Jarl
Johansson, och vi har nu pratat
med anhöriga för att komma
fram till hur vi bäst använder
dessa pengar till byn.
Planen är i första hand att använda pengarna till nya skyltar
in till byn så detta jobbar vi för.
Vi har även ansökt om byalagspeng till skyltarna.
Vi har fått fin hjälp av Lennart
Andreasson som gjort färdigt
taket på grillstugan vid Näset.
Stort tack!
Fredrik i styrelsen har även
snickrat och målat en bra vedförvaring till grillstugan. Bra
jobbat :)
Tanken är att man har med sig
ved när man vill grilla, och blir

det ved över så kan man lägga
den i lådan. Om man har glömt
att ta med sig ved någon gång,
så kan man använda den som
finns i lådan.
Vi tycker att vi inviger detta
den 31/12 kl 11.00 med den årliga nyårsgrillningen. Man tar
med sig det man vill grilla och
dricka och ta även med lite ved
så har vi en trevlig stund ihop
den sista dagen på året.
Det har i samband med omröstningen kring Näsetrundan
kommit in en del förslag på
vad vi kan arbeta för i styrelsen. Tusen tack för det! Dessa
förslag finns ute på vår hemsida om ni är nyfikna.
Vi arbetar med så mycket vi
kan och hinner och en del har
vi även lämnat över till kommunen då vi anser att en del är
deras ansvarsområde.
Vi har planer på att fixa halkskydd på spången vid Näsetrundan, den blir så hal så det
vill vi motverka.
Och vi har även planer på att
börja spåna på ett utegym i
enklare form.
Hälsningar från Överlida Byalag genom Karin Eriksson
KONTAKTINFO
styrelsen@overlida.nu
www.overlida.se
www.facebook.se/overlida
Instagram - Överlida Byalag
Bankgiro 5267-5899
Swish 123 649 28 88

Vi äro musikanter
Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg, vi äro musikanter
allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela fiolioliolej och vi kan spela basfiol och flöjt.
Och vi kan dansa bomfalleralla, bomfalleralla, bomfalleralla!
Vi kan dansa bomfalleralla, bomfalleralla, bomfalleralla!

10

Staffan Kulneff
En
torsdagseftermiddag
i
november
anordnade
Svenljunga
kommun
en
föreläsning i MjöbäcksGården
med Staffan Kulneff. Han är
född i Strömsfors och jobbar
som sportjournalist på Radio
Sju. Han berättade om sina tre
böcker han utgivit och som
handlar om Strömsfors bruk och
skildrar samhällets uppgång,
storhetstid och nedgång/förfall.
Bruket gjorde sig mest känt
som landets främsta tillverkare
av
etiketteringsmaskiner.
Böckerna handlar om denna

storhetstid men skildrar även
kampen
om
glesbygdens
överlevnad. Det tog åtta år för
Staffan och få färdigt den första
boken som han sedan skickade
till Bonnier för att få utgiven.
Detta lyckades han dock inte
med utan han fick med hjälp av
sponsorer trycka upp den själv
hos STT och Eskils Tryckeri.
Jag har inte själv läst böckerna
men jag har nu köpt dem så att
det får bli vinterns läsning.

Välkommen
till biblioteket i Överlida
finns i skolan ännu ett tag till

Öppet onsdagar kl. 14.30 - 19.00

t.o.m. 19 december

Därefter stängt över jul och nyår.
Öppnar sedan 9 januari igen.

Marie

God Jul & Gott Nytt år!
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Hoppfullt!
Något positivt och viktigt håller verksamhet. Nu gäller det att
på att hända när det gäller hoten haka på både individuellt och
mot klimatet, ekosystemen och politiskt.
den mänskliga existensen.
Dagspressen ägnar särskilda
helsidor åt kravet på en Bo L
omställning, det blir allt
fler
kunniga
insändare/
debattinlägg
och
företag
deklarerar att de ställer om till
en resurs - och klimatvänlig

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

En berättelse om
Herta och Berta
med Ankan sin
Det var en gång en Anka som
var övergiven och alldeles
ensam. En dag när hon kom
tillbaka från ankdammen hade
bonden flyttat närmare staden
och lämnat sitt fallfärdiga hus,
varför ankan var tvungen att
hitta ett annat ställe att bo på.
Hon valde att utan brådska
ge sig ut på vandring för att
kanske hitta någon att bo hos.
Så en vacker dag på sommaren
med det bästa solskenet som
fanns att få, möttes hon av ett
litet mysigt hus. Dess dörr stod
öppen, så ankan var modig
och gick rakt in och kom till
köket där två äldre damer satt
och drack kaffe. Ankan, pigg
som hon var, gick fram till
bordet och snattrade varefter
hon avslutade med att nicka
på huvudet upp och ned. Detta
tolkade damerna som att ankan
också ville ha kaffe i deras
sällskap. Men först måste man
ju presentera sig, tyckte den
äldsta av damerna, så hon sa:
Det är jag som är Herta och
det där är Berta. Vi bor här.
Sedan vände hon sig till ankan
och frågade: Och vad heter du
då? Ankan svarade genom att
snattra och breda ut vingarna
så det nästan blev trångt i
köket. Javisst ja, ankor kan
ju inte prata, så jag tycker vi
döper henne till Gladis. Hon
verkar ju så glad och trevlig,
menade Herta. Så blev det
och den nydöpta ankan Gladis
tycktes vara nöjd och tillfreds.
Hon tyckte faktiskt om kaffet
som hon fick på ett fat med
guldkant.

mysa och snattra en stund. Och
Herta och Berta trivdes med
sällskap i stugan.

Nu närmade sig julen i rask
takt och både Herta och Berta
ville absolut inte sköta om
ankans slaktning. Det får du
göra sa Herta till Berta. Nej,
det kan jag inte. Jag aldrig gjort
det någon gång. Och så kom
dagen då Berta sa. Nu lämnar
jag dig under förmiddagen så
kan du ta hand om Gladis. Utan
yttterligare ett ord försvann
Berta. Efter någon timma så
låg Gladis livlös på diskbänken
i köket och hon blev av med
sin päls. Ja det var förstås så att
pälsen bestod av fjäderskruden
och Herta plockade motvilligt
en fjäder efter den andra tills
ankan låg där helt naken. Berta
kom tillbaka hem och blev
bestört när hon såg ankan ligga
på diskbänken helt livlös. Hon
kunde överhuvudtaget bara
känna igen Gladis på huvudet.
Det var sig likt.
När det var sängdags, så
sa damerna inte ett ord till
varandra.
Nästa morgon, tro det eller
ej, så hörde både Herta och
Berta något som snattrade i
köket. Gladis sattes ner från
diskbänken,
varefter
hon
bredde ut sina nakna vingar,
som visade, att hon kände
sig glad igen som lärkan. Nu
var Berta tvungen att fråga
Herta vad hon hade gjort med
Gladis. Ja, jag stammade Herta
fram, jag gav henne ordentligt
av mina starka sömnmedel
och hon låg genast livlös på
Hösten kom och damerna diskbänken.
var glada och nöjda att ankan
Gladis stannade. Hon vande Strax efter denna förvånande
sig snabbt vid att ha sin händelse fick damerna besök
sovplats i köket. Hon fick varje av
kväll komma en stund in till Manfred, deras brorson. När
sovkammaren där hon hoppade
upp i damernas säng för att

12

Forts nästa sida

han fick höra om ankans
livsöde, så berättade han härom
i radion där han arbetade. Detta
medförde att allmänheten
vandrade till Hertas och Bertas
mysiga hus för att få en glimt
av Gladis - den nakna ankan.

Manfred Eberhardt

Melodikryss i
Mjöbäcksgården

BLOMMOR & PRESENTER
Till vardag och fest, i glädje och sorg

En lördag i november samlades ett tjugotal
personer i Mjöbäcksgården för att tillsammans
lösa radions melodikryss.
Vi träffades kl 9.00 för att
först äta en gemensam frukost
bestående av frallor, ägg,
yoghurt, kaffe och juice.
Trevligt att sitta och småprata
ihop en stund innan det var
dags att plocka fram pennan
och kryssplanen för att försöka
lösa Melodikrysset. För min
egen del var det första gången
jag löste krysset. När Anders
Eldeman lotsat oss klart bland
vågräta och lodräta frågor
så samlade vi in kryssen och
hade en egen liten lottdragning
bland de som var med i

Mjöbäck. Vi lottade ut tre
ljusstakar bland deltagarna. Vi
skickade även in kryssen till
radion med förhoppning om att
någon som var med i Mjöbäck
även skulle vinna något pris
från radion. Detta var ett
uppskattat arrangemang bland
de som deltog så vi räknar
med att under senvintern
bjuda in igen till Melodikryss
med frukost. Så håll utkik
på vår Facebooksida eller på
anslagstavlan efter datum.

Marie

Jul- och
Nyårsblommor
stor sortering
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

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

Önskar alla en fridfull Jul och allt
Gott inför det nya året!
www.healyourheart.se

0325-342 04, 070-214 60 15
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Nedläggning av
biblioteksfilialen

Ensamma hjärtan och hemlösa hundar av Lucy Dillon

Rachel har just blivit
av med jobbet på
reklambyrån, samt den
chica Londonvåningen
och pojkvännen. I
samma veva får hon
reda på att hon ärvt
sin mosters tillgångar,
ett hus på landet och
ett hem för övergivna
hundar...
När hon förlikat sig med
sitt öde blir hon allt mer
engagerad i arbetet med att
finna nya ägare till de olika
hundpersonligheterna. Till sin
hjälp har hon flera godhjärtade
människor som brinner för
uppgiften. Och den råbarkade
veterinären George rycker
gärna in vid behov. Under
hundpromenaderna knyts nya

Under november månad har i vi kunnat läsa
i Borås Tidning och i STT att kommunen ska
stänga sina tre kvarvarande biblioteksfilialer
Boken är en härlig feel goodoch istället ersätta dem med bokbuss.
starka band, inte bara mellan
människor och hundar...

roman om att få en andra
chans i livet, om lojalitet och
villkorslös kärlek. Mysig
läsning en kall och mörk
vinterkväll!

Lucy Dillon är en brittisk
romanförfattare, skriver ofta
om romantik och om hundar.
Hundra omistliga ting, Hundar,
hus och hjärtats längtan och
Tango för vilsna själar är några
exempel på andra böcker hon
skrivit.

Jeanette

Kommunen har avsatt 1,5
miljoner till bokbuss samt en
halvtidstjänst, men eftersom
detta inte räcker så har man
även sökt ett statligt bidrag
om 1,2 miljoner som man har
blivit beviljade. Så i dagarna
har man beställt en husbil som
ska inredas till en bokbuss.
Denna kommer sedan med
planerad start hösten 2019 att
rulla runt i kommunen även
till de orter som idag inte har
något bibliotek. Några turer
är ännu inte spikade så vi får
väl se när bokbussen kommer
till Mjöbäck och Överlida.
Förhoppningsvis
kommer
den så även vi som jobbar har
möjlighet att besöka den.

Till Niklas och Stefan
för det fina studiebesöket vi
fick göra på brandstationen!
Till Therese för de läckra
virkade bakelserna!
Till Mariann för Astrid
Lindgren-besöket!
Från barn och personal
på Mjöbäcks förskola

Marie

Älekullavägen 1, 512 65 MJÖBÄCK
Telefon: 0325-341 70 Fax: 0325-342 87 E-post: mjoback.rev@telia.com

Överlida Plåtslageri AB
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Barnloppis
På sportlovet V 7 kommer Föräldraföreningen
Överlida-Mjöbäck att arrangera en loppis till
förmån för förskolorna och skolorna i Överlida-Mjöbäck.
För att vi skall kunna ge barnen
det lilla extra de önskar sig så är
föreningen i behov av pengar.
Vi organiserar därför en loppis
med enbart barn/tonårsrelaterade saker- kläder, leksaker,
barnmöbler, vagnar, böcker
m.m. Detta är ju ett jättebra tillfälle för hushållen att rensa ur
det som annars bara ligger och
skräpar.
Eftersom intäkterna kommer
att gå till barnens önskemål
tycker vi att det är viktigt att de
får hjälpa till genom att tex stå
vid borden och sälja saker och
att hjälpa till vid korvförsäljningen som vi skall ha under
tiden. Även föräldrar är välkomna att hjälpa till.
Vi tar tacksamt emot allt helt
och rent!

Vi erbjuder upphämtning av
era kassar/säckar så ni slipper
besväret med det.
Vi hoppas att även folk från byarna runtomkring skall komma
och handla och har därför satt
upp lappar lite här och där.
Vi är tacksamma om så många
som möjligt delar vår information på Facebooksidan så att
det når ut till ännu fler.
Vi ni skänka något når ni oss
på nr 0703201520 ( Roxana )
el 0793320918 ( Jenny )
Eller på Facebooksidan Överlida-Mjöbäcks föräldraförening.
Med förhoppning om ett stort
engagemang från alla föräldrar.

Tack på förhandLoppisgruppen
föräldraföreningen

”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!

Att gå Kärlekens väg!

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

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

Under våren 2019 kommer vi, Iréne Olsson och Iréne Dagmarsdotter
att hålla träffar i andlig personlig utveckling.

Telefon:
070-561 06 95

Med utgångspunkt från En Kurs I Mirakler, samtalar vi om livet, och Iréne
Olsson håller i en kraftfull kanaliserad meditation.

Varannan tisdag med början den 8 januari.
Kl. 18.30 – 21.00
Regnbågsvägen 24 i Mjöbäck.

Varmt välkommen! Iréne och Iréne

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

Pris: 50 kr per person och tillfälle. Inklusive fika.
Föranmälan senast dagen innan till
Iréne Dagmarsdotter, 0732 48 75 16

Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas

Max 12 personer.
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Lyxiga kärleksmums
till jul

Julmaten är oftast
väldigt
traditionell,
men lite nya varianter
smyger sig in här och
var. Tänkte dela med
mig av två ”nyheter”
för min familj:

inläggningen blir rinnig.
Blanda samtliga ingredienser,
vänd ner sill och räkor och
smaka av med salt och peppar.
Låt gärna stå och dra några
timmar före servering.
Grönkål i ugn

200 g grovskuren grönkål
olivolja
2 klyftade äpplen
2 askar 5-minuterssill (á 420 g) ev lite riven ingefära
salt, lite ljus sirap
½ dl majonnäs
1 burk räkor i lag (180 g)
Sätt ugnen på 200 grader.
2 dl creme fraiche
Blanda olja och kål, häll i
1 finhackad rödlök
ugnsfast form.
1 dl finhackad dill
Lägg i äpplen, strö över salt
1 burk röd stenbitsrom (80 g)
och ringla lite sirap över.
salt, peppar
Ca 10 minuter i ugnen, eller
Tag upp sillen och låt rinna av, tills kålen blivit knaprig.
torka torrt i hushållspapper.
Skär i sneda bitar. Gör likadant
med räkorna, det är viktigt
att torka noga så att inte
Jeanette
Drömsill ca 8 portioner

Botten
2 dl valnötter
2 dl färska dadlar
½ del kakao
1 msk mandelsmör (eller annat
nötsmör)
1 nypa salt
1 tsk vatten
Frosting
1 avokado
1 tsk vaniljpulver
1 msk kokosolja
3 msk kakao
3 msk honung
1 dl kokosflingor.
Gör så här: Mixa ingredienserna
till botten. Degen ska hänga
ihop och vara lite lätt kladdig.
Tryck ut den någorlunda jämnt
i en form och ställ in i frysen.
Mixa avokadon med allt
förutom kokosflingorna. Bred
frostingen över kakan och låt
stelna i kylen i ca en timma.
Ta ut, skär upp i små rutor och
strö över kokosflingor. Det blir
ca 15 mumsbitar.

Elske

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)

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

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

Tre pepparkaksgubbar
Text: Astrid Forsell-Gullstrand från Pepparkakeland
Musik: Alice Tegnér
och vägen vi vandrat
tillsammans hand i hand.
Vi komma, vi komma
Så bruna, så bruna

vi äro alla tre,
korinter till ögon och
hattarna på sné.
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Tre gubbar, tre gubbar
från Pepparkakeland,
till julen, till julen vi
komma hand i hand.
Men tomten och bocken
vi lämnat vid vår spis,
de ville inte resa från
vår pepparkakegris.

Överlida Jul- och Hantverksmässa, den 11 november
Vi var 12 utställare i år som ca 200 personer kom och besökte.
Dagen var gråmulen ute men
inne i Långehall var det varmt
och gemytligt. Som vanligt
var det många olika saker man
kunde köpa med sig hem.
Ätbart: lingonsylt och honung,
njutbart: blommor och ljus,
användbart: förkläden och
ponchos, bara till lyst: tomtar i
olika material.
Vår lokala deckarförfattare,
Bhagar, var på plats och signerade den nya boken, Arvssynden. Jag tror att hon redan var
på gång med nästa bok.
Välgjorda och ståtliga halmbockar fanns på plats.
Vackra textila tavlor som
konstnären Birgit Jigsten hela
tiden fick berätta om och tala
om att de inte var målningar
utan lager på lager av tyger.
Träsaker fanns också från

minsta provsticka till fågelholkar och steg-hyllor.
Dertlef Markert gör tomtar och
figurer av ”skräp”. Fantasin
flödar.
Redan i entrén blev besökarna
väl mottagna liksom vi alla utställare av Mirjam och hennes
”stab”. Det är lotter som ska
säljas, smörgåsar bres och kaffe kokas. Det kräver många frivilliga händer. Tack till alla er.

Elisabeth Karlsson

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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Forts. från sid. 10
Halloweenfest...
det svenska oktobervädret som
måste vara läskigare än någon
hayride I USA.
När väl alla samlats i
bygdegården i värmen och
generöst
välkomnande
dekorationer
i
sann
Halloweenanda, bjöd familjen
Santiago på pizza, dryck,
tilltugg och ÄNNU mer godis.
Detaljrika, färgstarka cup cakes
bakade av några mammor
och barn från byn bjöds till
efterrätt.

mammorna såg ut, då jag själv
var en av dem som satt där
inlindad i dasspapper. Men jag
kan säga att det var svårare än
vad man kan tro att få pappret
att inte gå av. Många flitiga
barn som rullade dock. Vissa
t.o.m övergav sin egen mamma
för att rulla in en annan.
Så kan det gå i tävlingar - Inte
alltid ”fair game”

Med lite hjälp från Byalaget
(läs Marie Mårtensson med
coola dottern Bella + Olle)
anordnade familjen Santiago
en fantastiskt minnesvärd
afton i en annars väldigt grå
höstmånad.
Louise med en ängels tålamod Hoppas detta blev startskottet
och röda horn som kontrast, på en glädjefylld tradition.
var konferencier tillsammans
med sin man Mike och de bjöd
Susanne Relan
in till flera lekar för barnen.
Min personliga favorit var:
”Roll up the mothers) vilket
innebar att mammor på festen
fick sitta på varsin stol och deras
barn fick vira in dem så mycket
de kunde i toalettpapper.
Tyvärr fick jag inte bevittna hur

Extraöppet
Söndag 16:e & 23:e kl 10 - 15
Måndag - fredag kl 10 - 18
Lördag kl 10 - 15
Butiken är fylld med grupper
Välkomma! AnnMarie

Mjöbäcks Blommor

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!

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
ÖPPET

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

Välkomna!

Cykelbana
byggstart
2020 MjöbäckÖverlida
Som många säkert redan vet så finns
både önskemål och planer på en cykelbana
mellan Överlida och Mjöbäck. Ett sätt att
tillgänglighetsanpassa och knyta ihop 2
samhällen på ett säkert sätt. I omröstningen
om näset rundan i Överlida förstod vi att infon
inte hade gått ut till alla om att cykelvägen
kommer bli 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 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 beslutad
Faktum är att beslut om
byggstart
av
cykelbana
Överlida Mjöbäck är redan
taget. Byggstart blir av! Detta
har vi alltså byalaget samt
ideella krafter att tacka för. De
medel som är godkända gäller
sträckan från Överlida fram till
den så kallade banvallen.

kommunen godkänt vägverkets
plan. Denna schablonkostnad
har i skrivande stund ändrats
och höjts av trafikverket på
grund av det höga byggtryck
som är på marknaden just
nu. Detta hoppas vi givetvis
inte påverkar det beslut
som redan har tagits av
kommunpolitikerna.
Sträckan som finansieras av
kommun och landsting startar
alltså vid infarten till Överlida
Grus och Transport. Längs
med Överlida fönster och mot
banvallen. Cykelvägen övergår
där till ”gamla banvallen”. Via
Överlida ljus till Fårhagsvägen
kommer man att kunna ta sig
till cykelvägen utan att behöva
cykla på 154:an.

Tillägg banvallen
Även själva banvallen är idag
i behov av upprustning för en
säkrare framfart. Banvallen
är idag dock privat mark
varför projektet är beroende
av markägarens goda vilja.
Senaste infon som jag har fått
är att kommunens projekt med
cykelväg på befintliga banvaller
kommer att asfalteras. Så
Kommunen
har
ansökt kommer troligtvis också bli på
om bidrag från Västra vår banvall.
götalandsregionen och har
fått beviljat halva kostnaden, Belysning på cykelvägarna
d.v.s. hälften av 5400 kr/meter som förbinder orterna runt om i
(vägverkets schablonsumma
för cykelvägsmeter) - därav har Forts. nästa sida
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kommunen är i dagsläget inget
som kommer läggas pengar på.
Så det kommer bli en oupplyst
cykelväg både här och runt om
i kommunen där banvallarna
används.
Förbindning av gång- och
cykelvägar mellan orterna
Förbindning av gång och
cykelvägar mellan orterna
Ovan nämnda projekt har jag
som skribent jobbat ideellt med
i ca 3 år ihop med Överlida
och Mjöbäcks byalag. Sedan
beslutet togs om att cykelvägen
kommer byggas 2020 så har
ny kraft startats att fortsätta
knyta an orter på ett säkert sätt.
Blickarna har då riktats mot
Holsljunga och möjligheten att
ta sig till gamla Överlida vägen
mot Holsljunga. Tidigare i år
har Christer som äger mark
runt Gräne gruva rustat upp
gångvägar i det området och
han har ambition och planer
att fortsätta upprusta gång
och cykelväg i riktning mot
Holsljunga. Ett fantastiskt jobb
och initiativ och stor eloge till

Christer.
Längs 154:an utanför Överlida
Camping fram till infarten till
vägen som går in mot familjen
Frisell är sträckan som i denna
första etapp som behöver göras
säker så vi slipper gå på den
tungt trafikerade vägen.
Markägarna längs sträckan
har visat ett gott engagemang
och hjälpt till då det för någon
vecka sedan började grävas

och röjas upp för gång och
cykelväg längs sträckan. Vi i
byalaget och som Överlidabor
är oerhört tacksamma för
den hjälp som markägarna
har gett oss. I detta fall
Knut Andersson och Jan
Wilhemsson. Ytterligare tack
till de ideella krafter vilka via
facebook gruppen Överlida
röjgrupp sammanstrålar och
jobbar aktivt tillsammans.

Denna grupp kan den som vill
gå med i om ni önskar vilja
hjälpa till. Känner ni dessutom
någon som vill skänka eller
bidra med lämpligt grus som
vi kan lägga ut så hör gärna av
er till röjgruppen på facebook
eller maila till projekt@
overlida.se
Tillsammans binder vi samman
våra samhällen och för oss
närmare vår fantastiska natur
så att vi kan gå längs med den
på ett säkert sätt.

Markus Johansson
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TRIVAB
TRIVAB har tagit initiativ
till en träff med våra
kommuners näringslivs- och
landsbygdsutvecklare
och
första samarbets- mötet hölls
på Västkuststugan den 7
september, avslutades med
ett intressant studiebesök i
fabriken. Mötet var positivt
och givande med tyngdpunkt
på vårt samarbete för att
gemensamt utveckla och serva
näringslivet och företagen där
sambandet mellan bostäder,
skola och service är viktiga
delar för en väl fungerande och
livskraftig utveckling av vår
bygd. Dagen avslutades med
ett besök på Kinds Elteknik.
Projektet FRUKT har startat
upp efter semestern och
omfattar i korthet följande;
F- Framtidens		
R- Rekrytering för
U- Utbildning och
K- Kompetensförsörjning
T- Tillsammans, Näringsliv
och skola i Svenljunga och
Tranemo.
Projektledare Åsa Johansson
har i steg 1 en målsättning
att träffa 70 st företag för
att inventera näringslivets
framtida
behov
gällande
kompetensförsörjning
och
kompetenser.

Ett varierat och intressant
program med föreläsare och
utställare.
Skogs-styrelsen
informerade om Drönarteknik
och demo av Drönare.
Skogsbyrån berättade om
marknadsläget ex. fastighetspriser,
information
om
generationsskiften.
TRIVAB berättade om förslag
på utökade vandrings- och
cykelleder. Utställare av plantor och viltstängsel. Besökarna
bjöds på goda hamburgare
från Öxabäcks Kött. Vi
Tackar Lennströms för deras
gästfrihet.
Under hösten har vi start-at upp
ett projekt med ny hemsida för
både TRIVAB och Trivselbygden vilket även innefattar
ny logotype. Utvecklingen
och digitaliseringen går snabbt
och vår målsättning är att vi
skall erbjuda en modern och
användarvänlig hemsida för att
möta framtidens önskemål och
krav.
För ett väl fungerande och
attraktivt samhälle är alla
ideella och engagerade personer betydelsefulla. Vår bygd
har denna kultur, Byalag,
föreningar och grupper som
jobbar med olika projekt, ex
gång- och cykelväg mellan
Mjöbäck – Överlida samt
vidare till Gräne Gruva och
Näsetrundan mm.

Näsetrundan ett projekt för
tillgänglighetsanpassning
I Överlida har aktiviteter i generationer anordnats, dels vid tidigare elljusspåret som tyvärr förstördes i samband med stormen Gudrun. Byalaget hade inte upprättat detta spår
och skötte inte heller underhållet. Och spåret
lades ner en tid efter stormen.
Det har sen många år förts diskussion om en
belysning runt Näsetrundan i Överlida eftersom det på senare år anordnas aktiviteter
itället främst runt Hallången och vår badplats
Näset.
Vi anser att en tillgänglighetsanpassning av
ett motionsspår i Överlida faller sig mest naturligt på just Näsetrundan. Och då möjlighet
till aktivering även när mörkret faller saknas
så ville vi arbeta för
en belysning på detta
spår.

En aktiv by året runt
Överlida Byalag har sedan tidigare tillsammans med ideella krafter från byns invånare
och företagare genomfört ett
grundarbete med röjning, upprustning och grusning på gångvägen som löper längst med
TRIVAB
har
arrangerat
en trevlig och innehållsrik TRIVAB önskar er alla en sjön och förbi Näset. Detta har
Skogsdag hos Lennströms i fröjdefull Helg och ett Gott resulterat i att gångstråket idag
delvis är handikapp- och tillÖstra Frölunda söndag den Nytt År!!
4 november med drygt 90
C. Everås gänglighetsanpassat på så vis
att det går att köra med barnbesökare.
vagn, rullstol och/eller rullator.
Exempel på återkommande aktiviteter runt Näset förutom sol
och bad är vintertid korvgrillning och skridskoåkning och
på våren anordnas påskpromenad och orientering osv. Vi har
även tankar på en halloween
promenad, barnens höstlopp
osv.
Det som saknas för full tillgänglighetsanpassning vid Näsetrundan är idag möjlighet att
aktivera sig där även när mörkret faller.
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Vårt förväntade resultat från
uppsättning av belysning runt
Näset är möjlighet för allmänheten att motionera även
kvällstid, en ökad säkerhet, en
ökad fysisk aktivitet & folkhälsa, ökad tillgänglighet till motionsspår och ökad gemenskap
ortsbefolkningen emellan. En
annan positiv effekt blir att när
man kör längst med 154-an kan
man förhoppningsvis se belysningen runt udden och det kan
tillsammans med fontänen bli
ett landmärke i Överlida.
Processen
Därför har vi i Överlida Byalag
nu arbetat aktivt för detta under
det senaste året.
Väldigt många timmar och
mycket energi har lagts ner för
att ta fram ett genomförbart
förslag.
Eftersom vi kanske något naivt
hade fått intrycket av att ”alla”
var positiva till detta, så började vi inte med att göra en omröstning utan vi började med

att ta fram ett bra förslag som
vi i styrelsen kunde stå bakom.
Vi skickade ut offertförfrågningar till två olika elinstallatörer, vi gjorde kostnadsberäkningar, vi bad olika företag och
personer om råd kring installationen. Vi ansökte även om
byalagspeng till projektet som
tyvärr nekades då det handlade om för stora belopp (de
har ett maxbelopp på 50 000
kr för byalagspeng och detta
projekt kostar mer än så). Men
vi ansökte även om bidrag från
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
som vi fick, på hela 112 000 kr.
Vi ansökte om strandskyddsdispens hos kommunen vilket
vi fick, och vi fick även godkänt från Länsstyrelsen.
Vi fick muntligt godkännande
av alla tre markägare att få
nyttja deras mark till detta och
vi väntade bara på nyttjanderättsavtal från kommunen att
skriva under.
Omröstning
Sen började det dyka in några
ifrågasättande röster om projektet. Så de senaste månaderna har vi fört diskussioner med
dessa via mail och telefon och
personliga möten. Vi vill samarbeta för att komma fram till
ett så bra förslag som möjligt.
Det inkom önskemål om att vi
borde hålla en omröstning i byn
vilket vi självklart då gjorde.
Resultatet av denna omröstningen blev totalt 230 röster
varav 213 stycken var rungande JA röster.
Då kände vi återigen att vi var
på rätt väg och att vi arbetar för
något som de flesta i byn står
bakom.
Att alla inte står bakom det får
vi tyvärr acceptera och så är
det nog med de flesta projekt
vi gör att alla inte håller med.
Men om precis alla ska hålla
med så kan vi nog inte arbeta
för någonting i byn tyvärr. Därför valde vi efter omröstningen
att fortsätta arbeta med projektet.
Dock var nu kommunen lite
mer osäker på den installationen vi tänkte göra. De ville försäkra sig om att den utförs på
ett elsäkert vis och undersöka

hur kommunen kan bli ansvariga om något skulle hända.
Detta är förståeliga funderingar
och de två viktigaste punkterna
som skall samverka är Säkerheten och Åverkan på naturen.
Vi vill göra så lite åverkan på
naturen som möjligt utan att
rucka på säkerheten. Och vi
vill göra en så säker installation som möjligt utan att göra
för stor åverkan på naturen.
Detta är en balansgång och det
är här vi är nu, att tillsammans
med kommunen komma fram
till det förslaget som känns bäst
för alla parter.
Förslaget idag
Vårt förslag just nu är att sätta
så få stolpar som möjligt utan
att rucka på kvalitén på belysningen. Det betyder att vi vill
ha stolparna så långt ifrån varandra som möjligt men ändå
så att man kan se till nästa belysningspunkt utan problem.
Stolparna måste grävas ner och
gjutas i fundament.
Detta kommer enligt förslaget
göras med en minigrävare.
Vi har valt svarta stolpar och
armaturer för att de ska smälta
in så mycket som möjligt. Stolparna är av en lägre modell så
de är 3 meter höga.
När man närmar sig badplatsen
och fram till förbi grillstugan
så har vi förslag på så kallade
Pollare som är endast 1 meter
höga. Detta också för att de ska
smälta in i miljön så mycket
som möjligt.
De behöver då stå något närmare varandra för att man ska
kunna se ljuset hela vägen.
Belysningen ska enligt förslaget tändas automatiskt när det
blir mörkt, men sedan kommer
det vara helt släckt mellan ca
22-05 för att inte störa djurlivet.
Gällande kabeldragingen så är
det här vi just nu för diskussioner med kommunen om bästa
förslag.
Vårt förslag i dagsläget är att
lägga kabeln i ett speciellt
UV-beständigt skyddande rör
som är godkänt att läggas ovan
mark. Man gör detta när man
t.ex. arbetar i terräng där det är
svårt att gräva ner kabeln. Enligt standard ska en kabel grä-

vas ner mellan 20-60 cm men
man kan frångå standard om
man har skäl till detta.
Vi planerar att beroende på hur
terrängen ser ut göra följande
alternativ.
1. Där marken är lägre jämte
stigen (som ett dike) lägga
kabeln ovan mark i det skyddande UV-beständiga röret och
täcka röret med t.ex. grus
2. Där marken är högre eller
lika hög jämte stigen, använder
vi minigrävaren och en plog
och gör en 10-15 cm djup remsa som vi lägger kabeln i men
fortfarande i det skyddande och
UV-beständiga röret. Antingen
gör vi remsan mitt i stigen eller
jämte stigen, allt beroende på
hur terrängen ser ut.
3. På vissa ställen är det berg,
vilket betyder att vi inte kan
gräva, och då lägger man kabeln ovan mark i det skyddande röret och klamrar fast det i
berget.
Vi har kontrollerat denna typ
av installation med elinstallatörer, med personer som arbetar
med dessa rör, med Vattenfall
och med Elsäkerhetsverket.
Alla säger att det är rör som är
godkända att lägga ovan mark
och att man kan frångå standard enligt Elsäkerhetsverket
om man behöver.
Vi kommer inte göra en installation som vi vet eller tror inte
är okej, och vi kommer inte
heller få nyttjanderättsavtalet
från kommunen så länge som
de är tveksamma.

soner och företagare. Tusen
tack!!
Vi kommer behöva mer hjälp
och när allt är klart med kommunen kommer vi jobba ännu
en gång för att få in mer sponsringspengar.
Skulle det efter alla ansträngningar bli ett Nej från kommunen och att vi inte kan genomföra projektet så kommer
vi givetvis betala tillbaka alla
sponsringspengar.
Underhållet av rundan kommer byalaget stå för, precis
som vi gör med t.ex. fontänen
och julbelysningen. Varje år
får vi bidrag från kommunen
med pengar som är öronmärkta till underhåll.
Kommunen har lovat att de
kommer stå för eldriften och
det är ett permanent beslut.
När nämnden fått igenom frågan kommer det ett officiellt
beslut på det.

Slutord…
Vi hoppas att ni alla genom
denna information, känner er
väl informerade.
Och har ni några synpunkter,
frågor eller funderingar så får
ni gärna maila projekt@overlida.se
Vill ni hellre ringa så finns det
nummer på hemsidan.
Vill påpeka att allt ovan är ett
förslag, och att förslaget kan
ändras i och med diskussionerna med kommunen. Vi känner dock att förtroendet för oss
och projektet är högt och att vi
kan ta de besluten som krävs
Kostnaden
för att genomföra projektet
Vi tänker om allt blir godkänt utan att utföra en ny omröstgöra projektet i två etapper.
ning så fort förslaget justeras.
Etapp 1 skulle förslagsvis vara
belysning från tennisbanan Vi alla jobbar helt ideellt i byafram till förbi grillstugan.
laget och med detta projekt, så
Etapp 2 skulle gå från grillstu- om det tar lång tid med allt vi
gan och ut mot Östra frölunda gör så beror det på just det.
vägen.
Vi har arbeten, studier, barn,
På så vis sammanbinder man familj, fritidsaktiviteter osv
sträckorna så de går från en som får tiden i första hand. Så
upplyst väg till en annan upp- det är därför vi många gånger
lyst väg.
ber om hjälp med olika saker,
Etapp 1 beräknar vi går på ca för att vi inte kan eller hinner
350 000 kr inkl. moms. Vi har rodda i allt själva 😊 
som jag skrev ovan fått 112 Vi gör vårt bästa i alla projekt
000 kr av Sparbanksstiftelsen och i allt vi arbetar med. Och
Sjuhärad som skall gå till detta. vi hoppas att ni känner att vi
Vi har även fått in sponsring på gör just det!
drygt 55 000 kr av privatperKarin Eriksson
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Överlida IK 100 år
Tänk vad tiden går fort. För lite mer än ett år sedan fick jag frågan av vår ordförande om jag
kunde tänka mig att bli någon form av jubileumsansvarig för firandet av Överlida IK:s 100 år.
Det var svårt att tacka nej till en sådan förfrågan och den har skänkt mig mycket glädje men
också en del sömnlösa nätter.
Men nu är det dags att
sammanfatta detta intensiva år
med mycket aktiviteter.
Naturligtvis rullade ordinarie
verksamhet på som vilket
år som helst. Det spelades
mattcurling och bordtennis på
Långehall flera dagar i veckan
och så hade Elske sin populära
yoga
på
söndagskvällar.
Dessutom var lokalen uthyrd
till många andra aktiviteter
under året. Men så var det då
jubileumsaktiviteter.
Det började i februari med att
Emma-Lena (född Patriksson)
och Hans Flyman kom och
berättade
om sin vackra bok ”Kärleken
till en ö” med fantastiska
bilder och berättelser från ön
Gullholmen.
Hans visade sig också vara
en väldigt duktig djur- och
naturfotograf så vi fick följa
honom under hans sökande
efter dessa utsökta naturbilder.
I mars månad spelde vi jubileumsårets klubbmästerskap i
mattcurling.
När våren närmade sig fick jag
tillfälle att visa några av mina
bilder av fotbollsplaner som
vunnit mitt speciella intresse
och så blev det en och annan
anekdot berättad. En typisk

fotbollsmeny - korv med bröd
och en god kaka bjöds det på
efter föredraget.
Tankarna innan om hur
mycket korv det skulle tänkas
gå åt stannade vid att det
borde räcka med en burk av
Bullens korv d.v.s 36 st, men
inte ens två burkar räckte. Stor
tacksamhet riktar jag till alla
75 som kom och lyssnade på
mig.
Under våren drogs fiber in i
Långehall och även en kanon
inköptes liksom att Wifi blev
tillgängligt i vår toppmoderna
byggnad.
Den 5:e och 6:e
maj
arrangerades en helg om
ÖIK:s historia.
Vårt danspalats Kullaberg
hade öppet hus på lördagen
som blev väldigt uppskattat
och minnena flödade bland
besökarna. Det bör sägas att det
inte finns många ställen i västra
Sverige som kan mäta sig med
Kullaberg och vi hoppas på
en fortsatt verksamhet där.
På Långehall var det en fotoutställning och även visades
material från svunna tiders
sportutövning. Dessutom hölls
hembygdsmuseet öppet denna
helg.
Ett trevligt inslag denna
helg var att det ungdomliga
byalaget ställde upp och
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ordnade
många
härliga
aktiviteter för barn utanför
Långehall. Det var ridning,
ansiktsmålning, tipspromenad
och ett spännande besök av
Mjöbäcks brandkår. Ett stort
tack till Lina och hennes
kompisar.
Därefter blev det skarpt läge
vad det gäller jubileumsfesten
som gick av stapeln den 19:e
maj.
Inbjudna var de som någon
gång varit med i ÖIK:s styrelse
och de som för tillfället är med
i styrelsen eller någon sektion.
Våra främsta idrottsmän
genom tiderna var också
inbjudna. Vi blev till sist 95
personer som var med på
festen.
För att på något sätt binda
ihop de 100 åren så fick några
personer vars föräldrar varit
med i styrelsen för länge sedan
också en inbjudan. De blev
överraskade men glada att
de fick vara med för att bära
minnet av deras föräldrars
insats i ÖIK.
En av grundarna av ÖIK var
Harry Karlsson i Stenhult.
Hans dotter Ann-Marie, 90 år
gammal var också inbjuden
och med på jubileumsfesten.
På detta vis band vi ihop de
hundra åren vi firade.
Under kvällen fick vi två

nya
hedersmedlemmar
i
Överlida IK och dessa var
Gerhard Kristiansson och Nils
Johansson.
Eva och Ingvar förgyllde
festen med en mästerlig
underhållning från scenen.
På tal om sömnlösa nätter
så inträffade en sådan någon
vecka innan festen då jag insåg
att vi skall servera varm mat till
95 personer. Men det visade
sig att det bara blev en härlig
upplevelse när järngänget och
några till såg till att alla fick
smaka varm mat tillagad av
Irene och Kiina som i sin tur
bisträcktes av Hilda och Ylva.
Jag kommer aldrig att glömma
ögonblicken när gänget gjorde
den ena rundan efter den andra
med tallrikar i full fart. På fem
minuter var alla serverade.
Vilken uppvisning.
Nästa aktivitet var två stycken
byavandringar
anordnade
tillsammans med byalaget.
Den första gick av stapeln den
15 augusti och samlade 65
personer och den andra den
22 september som trots dåligt
väder samlade 70 personer.
Båda vandringarna avslutades
på Långehall med fika och
filmförevisning. Det fanns
en gemensam önskan från
deltagarna att fortsätta med
denna trevlighet under 2019.

Till slut måste jag berätta om
vår bordtennisledare Martins
fina initiativ att bjuda in skolan
att prova på bordtennis en dag
på skoltid. Denna dag kom det
över 50 barn vid tre tillfällen.
Martin
berättade
efter
varje pass att vi tränar på
måndagskvällar kl. 18.00 och
att alla är välkomna.
Klockan 17.00 nästa måndag
var lokalen nästan full och
sammanlagt kom det 34
ungdomar. Men nu är vi nere
på ca 20 deltagare och det
är mer hanterbart. Med den
insats som Martin gör med
hjälp av Hasse, Göran, KentOve och Urban så ser det ljust
ut för bordtennisen i Överlida
igen.
TILL SLUT ETT STORT
TACK TILL ALLA SOM
GJORT JUBILEUMSÅRET
TILL EN FEST!!!

Urban Lidrot

Överlida IK
önskar alla
en riktigt

God Jul
och
Gott Nytt
År!

Mellanmänskliga möten,
ljus och hopp
Utvärdering och sammanfattning. Två bra och tunga ord, liksom lite
rekorderliga och naturligtvis står de för begrepp som är bra att göra
ibland.
Vi håller på att utvärdera och
i viss mån sammanfatta det
arbete som framför allt ideella
men också anställda gjort i
Kinds pastorats arbete med
och för människor på flykt.
Det är förstås viktiga siffror
och statistik också, men när
jag letar i minnesbanken så
är det inte det mätbara jag
minns, utan där finns bilder
av alla människor vi mött. Jag
minns människorna och alla
omätbara möten där vi sett
varandra i ögonen och sett att
allra längst är vi inte så olika
jag och Yasmine, eller jag och
Hossein. Vi bara kommer från
olika delar av världen och
jag råkade ha den stora turen
att födas här. I mitt hjärtas
minne finns alla de dagar vi
delat dessa människors hopp
och förtvivlan, stundtals
vanmakt. Men vi har också
alla glada skratt och roliga
situationer
tillsammans,
stunder när vi sjungit, när vi
kämpat med den krångliga
svenskan och svettats över

Google Translates allt mer
fantasifulla
översättningar.
Allas berättelser, den rika
användningen av kroppsspråk
för att försöka förstå varandra
när vi inte delat ett enda ord
på ett gemensamt språk. Men!
Framförallt, på något sätt har
vi tillsammans ändå, trots allt,
haft en liten strimma av hopp.
Hopp om det där efterlängtade
uppehållstillståndet, hopp om
att kunna få till en återförening
med familjen.
Det är kanske ett tungt ämne
att skriva om så här inför
julen, men när det här läses är
alla adventsstakarna framme
och ljusen är tända, och det är
säkert pyntat med ljusslingor
både ute och inne. Tänk då på
vad fantastisk en enda liten
ljuslåga är! Den kan lysa upp
det svartaste mörker, bara
genom att den faktiskt finns.
Ljuset kan sprida värme och
ljus och det fungerar globalt.
Snart är det jul och vi firar åter
minnet av hur Ljuset föddes

in i världen. Hur Han som är
Livets ljus fick komma hit och
bli människa. För att vi ska
få ha ett hopp, för att vi inte
ska behöva leva i mörkret.
Ljuset trotsar mörkret. Alltid.
Ljuset lyser i mörkret och
mörkret ska aldrig övervinna
det. Sprid ljuset vidare nu i jul.
Låt någon värma sig en stund i
ditt leendes skimmer, eller vid
lågan i dina ögon.
Med hopp om en riktigt
välsignad jul för alla!

Ann Fagerlund,
präst och
flyktingsamordnare i
Mjöbäck – Holsljunga
församling och
Kinds pastorat

Inflyttad i Överlida
Mitt namn är Kristina
Kytöharju och bor sedan sex
år tillbaka i Strandbacka,
Överlida
Jag hittade ett mycket gediget
hus, en oförstörd pärla. Jag
hade egentligen tänkt mig ett
hus inne i skogen, men kunde
inte motstå detta. Och så låg
det inte så långt bort ifrån där
jag arbetade. Det är det bästa
ställe jag bott på. Jag har en stor
trädgård som jag tillbringar
den mesta tiden i. Ibland tar
jag en skogspromenad till
bland annat Gräne gruva, en
riktig oas. Ibland tar jag bilen
till Bredhult och promenerar
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där i de gamla kända områdena
som jag lärde känna då jag
bodde där.
Jag är pensionär nu men
extraknäcker
ibland.
Är
distriktssköterska. Och det
är roligt att kunna hjälpa till
då det fattas personal. Och så
träffar jag lite folk också.
Att bli uppvaktad av byalaget
då jag flyttat in uppskattade
jag mycket! Det är första
gången jag varit med om detta.
Ett mycket fint initiativ!
Tack för en trevlig presentation Kristina och roligt att
veta att du trivs så gott här,
säger vi i redaktionen!

Skoj & Ploj 2018
Den 29:e upplagan av fotbollsturneringen - Skoj & Ploj - gick av stapeln den 9-10 november. I
år var det 32 lag som gjorde upp och kämpade om ära och berömmelse.
Under två dagar var Överlidaidrottshall
sprängdfylld
med glada barn, unga
förväntansfulla bolltalanger,
stela ”före detta” fotbollspelare
och nyfikna pensionärer. Det
är fart och fläkt. Det är varmt
och svettigt. Här träffas vänner
som ofta inte sett varandra på
ett helt år. Skoj & Ploj har
blivit en tillställning som drar
folk från hela Västsverige.
Det vill till att komponera
sitt lag rätt, för i och med
vårt handicapsystem, så är
det nästintill omöjligt att
vinna om det bara är aktiva
fotbollspelare i laget. Oftast
lönar sig en blandning mellan
tjejer och killar, aktiva- och
icke aktivaspelare. Ni ska veta
att det är en merit att ha vunnit
Skoj & Ploj en del lag har varit
med i 15 år utan att lyckas.

som satte en riktig volleyrökare
i krysset. Passningen kom från
hans broder Andreas som
givetvis fick priset för årets
assist. Årets vägg gick till
Erik Gustavsson i Mulf 2 som
utnyttjade de linjelösa reglerna
till fullo. Utmärkelsen Årets
räddning knep Simon Grenvi
Gustavsson. Årets självmål
gick till Daniel ”Bagarn”
Larsson som till allas förvåning
klarade hela turneringen utan
skador men råkade sträcka sig
i trappan när han skulle upp
och köpa korv. Priset för årets
sämsta förlorare gick till Ida
Johansson i Teknikalliansen
som var betydligt gladare på
efterfesten än hon var efter en
sur fotbollsförlust. Belöningen
för årets dräkter fick laget
Johnny B med bröderna
Kärrander i spetsen.

Fotbollsmässigt är det högt
och lågt. Felpass och taskig
timing blandas med bländande
prestationer och ibland är det
till och med allsvensklass på
finliret. Oavsett vilket så har
de flesta deltagarna ett stort
leende på läpparna!
Ära den som äras bör:
Prisutdelningen skedde som
vanligt på bankettmiddagen
uppe på Kullaberg där ca 200
människor samlades för att
ha en trevlig kväll med god
mat och dryck. Vi delade ut
en hel del specialpriser för att
hylla några av de fantastiska
människorna som utförde
prestationer de själva inte
trodde var möjliga. För att
nämna några så gick priset för
årets mål till Holsljungas egen
”Trezeguet” Jonas Bengtsson

Johnny B

Fjärde priset lyckades, förra
årets vinnare, Schwing ta hem.
Tredje pristagarna var inga
mindre än Christian Weilands
ihopskrapade lag från Halland,
Rolands Kött och Video.
Andra priset gick till laget Bra.
Riktigt duktiga fotbollskillar
från Dalstorp, Limmared,
Lockryd m.m. Första priset
och en plats i historieböckerna
gick till ett gäng som
försökt vinna turneringen
i mer än ett decennium.
Överlidagrabbarna
Gabriel
Nilsson och Anders Carlsson
som bildade en gedigen
stomme i laget Lycklige
Pierres BK, lyckades äntligen
ta hem den åtråvärda bucklan.
Slutligen till det viktigaste
priset. Ännu en gång lyckades
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Lycklige Pierres BK

Nu så är det jul igen
Text och musik: Alice Tegnér
Nu så är det jul igen.
Jultomten myser,
julegran och klappar han
skickar så snäll.
In i minsta koja nu julljuset
lyser.
Alla äro glada på julaftons
kväll.
Kära
jul,
välkommen,
välkommen till jorden!
Nu den långa hösten är slut
för i år.

Disneysprinsesskorvar
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Med dig kommer snön och
lyser upp Norden,
sen så får vi påska, och då blir
det vår.
Och så kommer sommaren, då
grönt är i skogen,
smultronen, de rodna och
åkern blir gul.
Men i höst, då skörden är
inkörd på logen,
då vi önska åter: ”Ack, vore
det jul!”

Ett litet Jesusbarn
Jag hittade ett litet ensamt ”Jesusbarn” på en loppis i somras. Han låg
där på ett ”skräpbord”, fem kronor kostade den lille.
Tittade mig noga runt omkring,
kanske fanns Maria och Josef
i närheten någonstans, eller
en herde som kunde passa
barnet en stund. Men inte! Inte
ens en gammal kamel stod
där och hängde. Helt ensam
bland tråkiga ljuslyktor, udda
kaffefat, trasiga julänglar
och urblekta tavlor låg
Jesusbarnet. Funderade lite
över den lille i krubban, här
kunde han ju inte ligga, så jag
köpte ”Jesusbarnet” för fem
kronor, och tog med honom
hem.
Nu ligger han hemma på min
byrå och väntar. Väntar på
att jag ska stilla mig, ge tid,
och tänka efter en stund. Jag
stannar upp och ser på det lilla
barnet som sträcker sina armar
mot mig.
Jag tänker på alla hemlösa barn
runt om i vår värld, på barn
som blivit handelsvara och på
de ensamma och utnyttjade.
Jag tänker på alla de barn som
fasar för julen, för tomheten
och de svikna löftena.
Jag tänker på alla barn i
världen som för tidigt tvingas
bli vuxna och ta en vuxens
ansvar.
Jag tänker på alla barn som
är på flykt undan krig, våld,
förtryck,
förföljelse
och
fattigdom.
Jag tänker på de barn vars
ögon sett och vars kroppar
upplevt mer ondska än jag kan
föreställa mig.
Jag tänker på de barn som
sörjer.
Så tänker jag på de glada och
trygga barnen. På barnen som
är oändligt älskade och känner
sitt värde. De skrattande,
leende barnen. På de barn vars
ögon tindrar av förväntan,
nyfikenhet och glädje. På
barnen som får äta sig mätta
och tror på framtiden. På de
trygga barnen tänker jag.
Jag ber för dem alla, lilla
Jesusbarn.
I min hand ligger du så

skyddslös. Gud blev människa,
ett barn, en av oss.
Jag ber för barnen, vår framtid,
till dig, Gud, som själv varit
ett litet barn så beroende av
din mamma och pappa. Så
älskad av dina föräldrar, du
lilla fattiga flyktingbarn född
i en ladugård. Var nära alla
barn på vår Jord och hjälp
oss att vara dina goda händer,
dina kärleksfulla ögon, ditt
generösa hjärta. Sänd ut alla
himmelens änglar till barnen.
Gör oss vuxna lite mer
änglalika!
Mitt
ensamma
lilla
”Jesusbarn” ska få flytta runt
i vårt hus denna jul, för att
påminna oss om vad som är
viktigast i livet. Barnet ska
få vara lite varstans, så att jag
kommer ihåg Guds närvaro.
Kanske barnet ibland får
sällskap av någon liten trasig
julängel.

Jag önskar er alla en välsignad
adventstid och jul!
Katarina Redegard, diakon
Välkommen till våra kyrkor i
advents och juletid
Samling vid krubban och
bibelutdelning
Julafton 24/12, kl 10.00
Holsljunga kyrka. Sång Erik
Johansson. Hansson Nyman.
Bibelutdelning till 4 åringar.
Julgransplundring
Lördagen den 12/1 kl 14.00
kastar vi ut granen i Holsljunga
församlingshem,
sjunger,
leker, dansar, pysslar och fikar.
Alla åldrar välkomna! Ingen
anmälan.
15.45 Andakt i kyrkan
Fler tider och platser hittar du
i STT, BT, pastoratsbladet och
på Kinds Pastorats hemsida.

Katarina Redegard
diakon
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Överlida och Mjöbäcks
föräldraförening informerar
Vi är en ideell förening, med en styrelse bestående av föräldrar som har barn i de olika
verksamheterna, som arbetar aktivt med frågor som rör våra barn på förskola, fritids och skola
i Mjöbäck och Överlida. Vi är ett språkrör, en länk mellan föräldrar, förskola, fritids, skola,
rektor och kommunen. Vi ser stor glädje i att få hjälpa till att bidra till att sätta guldkant på
barnens tillvaro i de olika verksamheterna.
Årsmöte
Vi startade läsåret 2018/2019
med att föreningen bjöd in till
årsmötet den 10 september.
En ny styrelse valdes där
Stefani Dänhardt omvaldes
till
ordförande.
Några
styrelsemedlemmer
avgick
och vi fick ett nytt tillskott.
Under mötet beslutades att
återinföra medlemsavgift, då
detta bidrag är oerhört viktigt
om föreningen ska kunna
forsätta sitt arbete.
Under övriga frågor kom den
personal som var närvarande
och rektor Maria Hell med sina
önskemål angående vad de
önskar att vi bidrar och jobbar
med under det kommande
läsåret. De verksamheter vars
personal inte hade möjlighet
att närvara kunde lämna in
sina önskningar före mötet.
Fixarlista
Alla de önskemål/projekt
som verksamheternas rektor,
personal och barn har blir
årets fixarlista. För att vi
ska kunna genomföra de
olika projekten behöver vi
alla föräldrar hjälpas åt. Vi
lägger ut förfrågningar på vår
facebooksida och på de olika
verksamheterna om projekten
och vi uppskattar alla de som
erbjuder en hjälpande hand.
Vi får även en del ekonomiska
bidrag från företag och det är
vi otroligt tacksamma över.
Detta läsår har vi fått in
önskningar om ekonomiskt
bidrag till bussresa till
Navet och skolresa, markis/
soltak, hinderbana, pussel,
caféleksaker,
käpphästar,
leksakslåda, egentillverkade

träleksaker för utomhusbruk
mm.
Ett pågående projekt just nu
är att barn och personal på
Mjöbäcks skola önskar sig
käpphästar. I skrivande stund
är dessa under tillverkning
av engagerade föräldrar som
bidrar med både arbetskraft
och material. Vi har också ett
företag som hjälper till med
bland annat material.
Ett annat projekt är att
föräldraföreningen har under
november månad organiserat
en kakförsäljning för eleverna
på Mjöbäcks skola. Barnen har
sålt kakor från Kakservice.se
som inriktar sig på försäljning
genom skolor/klubbar. Ett
enkelt och smidigt sätt att få
en extra slant till skolresan.
Mjöbäcks skola hade önskemål
om hjälp med finansiering till
deras årliga skolresa och vi
tyckte att det var ett enkelt sätt
för även de minsta barnen att
hjälpa till att tjäna ihop sina
egna pengar. I skrivande stund
(mitten av nov) vet vi ännu
inte slutsumman som barnen
har tjänat ihop men vi hoppas
att det skall räcka till deras
önskade slutdestination.
Föräldramöten
Under hösten har alla
verksamheter
haft
föräldramöte.
Vi
i
föräldraföreningen har haft
med representanter som har
informerat om vårt arbete
och gett föräldrarna möjlighet
att ställa frågor, funderingar,
idéer eller tankar kring vårt
arbete.

Höstlovskul
Under höstlovet har föräldrarföreningen åter igen bjudit in
till en rolig stund tillsammans.
I Överlida idrottshall ordnades
en hinder-bana, pyssel och det
bjöds på frukt till alla glada
barn och vuxna. Det fanns
också möjlighet att köpa fika
för en billig peng för de som
önskade, i första hand som
stöd för vårt fortsatta arbete.
Det var full fart i hallen, med
större barn som klättrade i
gymparedskapen och mindre
som körde bobbycars. Det
blev en succe igen, då hallen
var fylld med massor av
lekfulla och glada barn - ett
säkert kort på framgång.
Föräldraföreningen
hoppas
att det blir en tradition i
fortsättningen.

diskuterade denna gång var
bland annat säkerheten på de
olika verksamheternas gårdar,
staket, grindar, säkerheten vid
skogsutflykter och raster. Vi
diskuterade också personaltätheten och svårigheterna
att få tag i vikarier. Vårt
syfte med dessa träffar är att
föräldrars synpunkter, tankar,
funderingar och idéer ska
komma fram.

Rektorsmöte
Några gånger per läsår träffas
vi i föreningen med rektor,
för att diskutera hur det ser
ut och utvecklas på de olika
verksamheterna. Vid höstens
möte var även biträdande
rektor med. Punkterna vi

Varmt Välkomna!

Har ni frågor, synpunkter, vill
komma i kontakt med oss eller
stötta
föräldraföreningens
arbete på något sätt når
ni oss på facebookssidan:
Överlida-Mjöbäcks
föräldraförening eller mail:
foraldraforeningen@outlook.
com

Vi vill önska er alla
en God Jul och Ett
Gott Nytt År!

Styrelsen från vänster: Stefani Dänhardt, Rebecca Madsen,
Roxana Guzman, Desiree Källid, Frida Nilsson, Jenny Jung,
frånvarande Olesia Claesson.

28

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°

Nyöppnad Second
hand i Överlida
Det rör på sig i Överlida. Lisbeth Karlsson,
numera Överlidabo, tyckte att det kunde
vara roligt att öppna en affär i gamla
Wästgötalokalerna, som numera ägs av Peters
Antik. Hon och hennes sambo fick tillfälle att
ta över alla loppissakerna, tavlor och böcker
ifrån Peters Antik.
Lisbeth som bott i Överlida
i ca fyra år, har tidigare bott
i Göteborg och i Hyssna.
Hon trivs bra här och har lärt
känna en del nya människor.
Lisbeth berättar att hon alltid
arbetat i affär, ja, över 50 år!
Hon har också ägt en ICAaffär under ett antal år och
varit van att arbeta hårt. Utan
arbete här i Överlida blev det
lite tyst och tomt då det inte
händer så jättemycket här på
landsbygden säger hon. Så
tankarna kretsade mycket
kring en rolig sysselsättning.
Lisbeth
saknade
också
kundkontakten och det får hon
nu återigen glädja sig åt i den

trevliga lokalen.
Öppettider. Det är öppet
onsdag – fredag mellan 11- 18
och på lördagarna är det öppet
från 10-14. Alla är välkomna.
Och det finns mycket att fynda
må ni tro. Just nu många
julgrejer, ljusstakar, tomtar
och bonader. Hon tycker att
starten varit positiv och att
människor hittar lätt dit. Även
folk som är på väg till och från
Ullared stannar till och kikar
in.

Vi önskar henne
lycka till!
Elske

Rapport från Högvads BK
Högvads BK:s säsong blev inte riktigt vad vi hoppats på.
Under försäsongen tränade vi 2 gånger i veckan på Ullareds konstgräs
och 1 gång i Överlida idrottshall.
Matcherna under försäsongen
bestod mestadels av DMmatcher där vi ingick i en
grupp
tillsammans
med
Tranemo IF, Annelunds IF och
Borås GIF.
1 vinst, 1 oavgjord och en
förlust blev resultatet. Detta
räckte inte för att avancera i
cupspelet.
Innan seriespelet drog igång
åkte spelartruppen på ett lyckat
träningsläger till Köpenhamn.
När seriespelet väl drog igång
visade det sig att vi inte riktigt
räckte till. Skador och annan
frånvaro var en del av orsaken.
Strax innan sommaruppehållet
gick det lite bättre. Två vinster

och en oavgjord medförde att
hoppet inför hösten tändes.
Under
sommaruppehållet
fick vi ett starkt nytillskott
i truppen. Målvakten Kyle
Karagitz från USA flyttade till
sin flickvän Jennifer Sandberg
och valde att ansluta till HBK.
Under hösten spelade killarna
en betydligt bättre fotboll men
det visade sig ganska snart att
den dåliga vårsäsongen skulle
bli svår att reparera.
Via en mycket stark avslutning
av serien lyckades vi trots allt
att nå en kvalplats och hoppet
om fortsatt div. 5 spel fanns
kvar.
Vi lottades mot Moholms SK

och Sandhults IF i en 3-lags
grupp, där vinnaren blev
kvalificerad för div. 5 2019.
Två oavgjorda matcher, 0-0
resp 1-1, räckte tyvärr inte till.
Det blir div 6 nästa år.
Nu är det nya tag som gäller
och vi gläds åt att kunna
bedriva
vinterträningen
på Svenljungas nya konstgräsplan.
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Ett bageri
i Överlida
Mycket händer i gamla
Wästgötalokalerna, numera
Peters Antik!
Ett flertal företagare har hittat
in här och vi tänker återkomma
om detta i kommande MÖTnummer. Det som just så
här före jul bör nämnas är
att Anders bagare säljer sina
väldoftande bakverk varje
fredag. Titta in på loppis så ser
du det stora utbudet! Och vi
kan lova att det är färskt och
gott!

Redaktionen

Sött, sötare, sötast…
När julen närmar sig finns det ett ännu större utbud av sötsaker i
våra mataffärer. Chokladaskar, chokladtomtar och mycket mer.
Godispåsarna blir tyngre, kakorna större och läsken flödar. Vi stoppar
i oss allt mer sött, trots att vi alla vet att det inte är bra. I Sverige
äter vi otroligt mycket smågodis, dessutom älskar vi att fika och det är
inte bara nyttigheter som slinker ner när vi kokat vårt kaffe.
Sockret gömmer sig i många
livsmedel. Ofta orkar vi inte
läsa
innehållsförteckningen,
men socker ingår till exempel
i
ketchup,
marinader,
frukostflingor,
dressing,
bakverk och givetvis i glass,
saft och juicer.
Ett sockerberoende är än
så länge inte någon erkänd
diagnos. Inom läkarkåren finns
det ingen direkt samstämmighet
i frågan.
Snabba
kolhydrater
som
socker, vitt mjöl och ris höjer
blodsockret snabbt och mycket.
Kroppen svarar då med att sända
ut hormonet insulin i blodet.
Insulinet öppnar cellerna och
gör det möjligt att använda
glukos som bränsle samt
stimulerar
muskelcellernas
proteintillverkning. Överflödig
glukos lagras för senare behov
eller omvandlas till fett. När
insulinnivån är hög använder
inte kroppen fettdepåerna till
energi utan fyller istället på
fettcellerna så att vi lägger
på hullet. Samtidigt slår
kroppens
belöningssystem
på. Belöningshormoner och
signalsubstanser
(dopamin)
frigörs när vi äter socker.
Koncentrationen
och
tillfredsställelse ökar.
Lyckan är dock kortvarig.
Snabbt sjunker blodsockret
igen och då sätter suget in efter
mer mat och sötsaker. Särskilt
söta drycker ger ett kraftigt sug
efter mer, för de ger mycket
socker snabbt.
Om maten istället innehåller
mycket fett, proteiner och fibrer
höjs blodsockret långsamt
och inte lika mycket. Då blir
insulinpåslaget längre och
blodsockernivån sjunker sakta
och substanser frigörs som talar
om att vi är mätta.
Bitten Jonsson
som
är
beroendeterapeut vet vad hon

talar om. Hon var kanske den
första som slog larm i Sverige
om att många äter skadligt
mycket socker. Hon menar
att socker fungerar som en
drog, och precis som med
alkohol och andra droger kan
det ge hjärnskador. Stress,
depressioner, brist på sömn
och ljus, PMS och hunger är
tillstånd som ökar suget efter
sockrets lugnande verkan.
Nya rön visar att barn med
ADHD ofta är överkänsliga
mot socker.
Bitten delar in människors
förhållande till socker i tre
kategorier. Socialt bruk,
när man äter för att det är
gott och festligt, men inget
man annars direkt längtar
efter. Skadligt bruk, vilket
innebär att man äter för
mycket, vid fel tillfällen och
av fel orsaker. Och den sista
kategorin handlar om ett
direkt beroende. Man vill ha
söta kickar och blir besatt av
att få i sig socker.
Hur ska man hantera detta? Ta
kontroll över din konsumtion,
gör en kostomläggning och
välj bort socker och snabba
kolhydrater. Ät mat som
innehåller proteiner, fett
och grönsaker som ger bra
mättnad och näring, säger
Bitten Jonsson. Se upp med
de stora sockerbomberna.
Välj bort köpebakverk, söta
flingor, fruktyoghurt, snacks,
torkad frukt, marmelad, läsk,
saft och juice.
Det gäller att övervinna
suget och hitta strategier.
Bryt vanan att trösta dig med
socker. Drick varmt vatten.
Gå en promenad om du har
allt för lätt till skafferiet.
Ät på regelbundna tider.
Tro inte att det hjälper med
syntetiska
sötningsmedel
som
stevia,
aspartam,

sukralos etc. Sötma, oavsett
om den kommer från socker
eller sötningsmedel, triggar
suget. Fysisk aktivitet hjälper
och naturen helar. Ta hjälp av
någon, om du behöver stöd för
att genomföra en förändring,
avslutar Bitten.

Sammanfattat
av Elske
Läs mer: Sockerbomben
3.0, av Bitten Jonsson
och Pia Nordström
Ett sötare blod: om
hälsoeffekterna av ett
sekel med socker
av Ann Fernholm
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Forts. från sid. 26
Skoj och Ploj...
det
västramarkbördiga
laget, i år under namnet
Disneysprinsesskorvar, ta hem
den mest ärorika titeln som
årets Skoj & Ploj lag.
Stort grattis till alla pristagare
och hjärtligt tack till alla som
på något vis bidrar till en
lyckad turnering!
Tänk nu på att planera in detta
även nästa år, vi kör någon
gång i mitten av november
som vanligt. Då firar vi 30 år
med Skoj & Ploj, det ska bli
något extra!

Mattias Larsson

Irénes boktips!
Dom flesta har väl hört talas om nära döden
upplevelser. Den här boken tar oss till en ännu
högre dimension. En av dom bästa böcker jag
läst.

Överlidaprofilen

Anita Moorjani har även
skrivit boken: Att leva i
himlen här och nu - så släpper
du taget om dina begränsade
övertygelser.
Hon finns också på youtube,
att lyssna till.

I den här verkligt inspirerande
självbiografin berättar Anita
Moorjani om hur hennes
kropp höll på att ge upp efter
att ha kämpat mot cancer i
nästan fyra år. Elakartade
cancerceller spred sig i hela
hennes kropp och fick de inre
organen att sluta fungera, och
hon trädde in i ett makalöst
nära döden-tillstånd i vilket
hon insåg sitt inneboende
värde och den egentliga
orsaken till sjukdomen. När
Anita återfick medvetandet
märkte hon att hennes tillstånd
hade förbättrats så snabbt att
hon kunde lämna sjukhuset
efter några få veckor utan
ett spår av cancer i kroppen.
Här berättar Anita om sin
barndom i Hongkong och
om sina svårigheter med att
komma ut i arbetslivet och
att hitta äkta kärlek, och
hon beskriver också hur hon
hamnade i den sjukhussäng
där hon trotsade all medicinsk
kunskap. Anita föddes i en
traditionell hinduisk familj

och kände redan som liten
flicka pressen från kulturella
och religiösa sedvänjor. Efter
åratal av kamp för att få gå
sin egen väg, samtidigt som
hon försökte infria alla andras
förväntningar, fick hon som
ett resultat av uppenbarelsen
på andra sidan insikt om att
hon hade förmågan att läka sig
själv, och att det finns mirakler
i universum som hon aldrig ens
kunnat föreställa sig. I Döden
gav mig livet delar Anita
frikostigt med sig av allt det
hon har lärt sig om sjukdom,
healing, rädsla, att vara kärlek
och varje människas verkliga
storhet!

Jag heter Martin Krokström
och kommer från Mölndal. Är
gift med Pernilla och har två
barn, Jens och Tilda.
Jag är utbildad matematik- och
idrottslärare och undervisar i
dessa ämnen på Mogaskolan
7-9.
Mina största intressen är att
resa, vandra och grilla. Detta
innebär att favoritmat är
Hamburgare tillsammans med
en god IPA.

Iréne
Dagmarsdotter

Ny ägare till
Monicanders
Nu är det klart vem den nya butiksägaren
blir till affären. Den 1 januari 2019 tar Conny
Rantzow över som ny Icahandlare i Mjöbäck.
Göran och Jan-Anders
Fransson har efter drygt 25
år beslutat sig för att sälja
butiken. Det har varit 25 år
framgångsrika år tycker vi
som handlat där. Butiken
har vid ett flertal tillfällen
byggts ut och renoverats och
det är verkligen en fin butik
som Göran och Jan-Anders
nu lämnar över till Conny.
Conny bor med sin familj i
Målsryd och har tidigare varit
butikschef på MM i Skene
och han har även varit med

Grattis Alfred!
Alfred Karlsson, Överlida, till
silvermedaljen i VM i CounterStrike som gick i Taiwan för
några veckor sedan.
Alfred var en av representanterna i Svenska Landslaget

Det bästa med att bo i Överlida,
enligt mig, är närheten till
naturen och sjön, att det även
bor trevliga människor i byn är
ett plus.
Om jag skulle vinna mycket
pengar skulle jag ut och resa
med min familj!
Mitt motto är:
Ibland vinner man, ibland
förlorar man. Ibland regnar
det, ibland snöar det men solen
kommer alltid fram till slut.

som tog hem medaljen.
Vi hoppas på en större intervju
med Alfred inför nästa
nummer och en lektion i vad
Counter-Strike är för något.

Eva B
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och byggt upp den nya ICA
Maxibutiken i Ulricehamn
som nyss har öppnat. Vi
kommer i vårnumret att
göra ett större reportage om
ägarbytet. Jag vill i alla fall
nu passa på att tacka Göran
och Jan-Anders för de här åren
och önska Conny lycka till
framöver.

Marie

Mjöbäcksprofilen
Linnéa Andersson
Familj:
Föräldrar och syskon.
Arbetar som:
Grisskötare
på
Gästgivaregård

Köinge

Intressen:
Djur och natur. På senare år har
hundar kommit att bli ett stort
intresse och framförallt en viss
ras, Pomeranian som tidigare
hette Dvärgspets. Det har blivit
en hel del hundutställningar
och sedan 2014 är jag registrerad uppfödare hos svenska
kennelklubben (SKK) under
kennelnamnet Alfridas.
Favoritmat och dryck:
Hemlagat och vatten

Nyinflyttad i
Mjöbäck

för att finnas på en så liten
ort och en samlingspunkt för
många. Sedan har vi fin natur
som jag gärna rör mig i och
två smultronställen är gamla
järnvägen (Pyttebanan) och
Korrasjön.
Om du skulle vinna
mycket pengar, vad är
det första du skulle göra
då?
Hjälpa till att rusta upp mina
morföräldrars hus.
Favoritcitat:
Ganska dålig på citat men
väljer ett eget. Tid är den
finaste gåvan man kan ge till
någon.

Du är återvändare till
Mjöbäck, hur kom det
sig?
Lämnade Mjöbäck för drygt
tre år sedan efter att ha fått
jobb i Borås och lägenhet i
Örby. Men har aldrig riktigt
trivts i lägenhet och funderat
fram och tillbaka på olika
möjligheter. I september tog
jag chansen när jag fick nytt
jobb och möjlighet att flytta
in i ett generationsboende
hos mina morföräldrar. Trivs
väldigt bra att dela tak med
dem och det är roligt och
givande att kunna hjälpas åt
när det behövs, men även att
kunna sällskapa över en kopp
kaffe emellanåt. Att jag valde
att flytta tillbaka till Mjöbäck
beror också på att jag haft en
väldigt bra och trygg uppväxt
här.

Övrigt: En dröm är att jobba
med hundar på något sätt
och starta eget företag. En
annan dröm är att leva lite
mer som man gjorde förr med
självhushållning till viss del.
Anser att det är för mycket
slit och släng idag och att vi
är för dåliga på att ta tillvara
på naturens resurser. Under
några veckor har det gått ett
program på tv om matsvinn
och det är skrämmande att se
hur mycket mat som kasseras..
Men glädjande att se att fler
och fler får upp ögonen för det,
t ex blev årets julklapp 2018
”det återvunna plagget”.

Vad heter du och var bor
du i byn?
- Jag heter Emelie och
bor med min sambo på
Björkhemsvägen i Mjöbäck.
Hur trivs du?
- Jag trivs jättebra!
Hur kommer det sig att
du flyttade hit?
- Jag flyttade hit för kärlekens
skull.
Var har du bott tidigare?
- Jag har tidigare bott i Fagersta
som ligger i Västmanland.
Hur har du blivit bemött
här i byn och i trakten?
- Jag har blivit bemött väldigt
bra, alla har vart trevliga
hittills :)
Vad jobbar du med?
- Jag jobbar som barnskötare
på en förskola.
Intressen?
- På fritiden kör jag rally och
rider då och då. Försöker även
hålla mig i form med hjälp av
gymmet och yoga :)
Vad tycker ni verkar
vara bäst med Mjöbäck?
- Att det är en trevlig stämning
vart man än är.
Är det något du saknar
här?
- Ett upplyst elljusspår/
promenadsträcka hade inte
vart fel nu när det är mörkt
ute! :)

Vad är det bästa med
att bo i Mjöbäck?
Tryggheten! De flesta känner
varandra och mentaliteten är
att hjälpas åt för att hålla orten
levande. Se bara hur många
gånger förskola och skola
varit
nedläggningshotade,
men många har kämpat för
att ha dessa kvar vilket gett
resultat! Affären är fantastisk

Vill du engagera er i
något i byn?
- Det får vi se :)
Har ni några idéer till
byn?
- Inte nu, men får jag det så
säger jag till :)

Marie Mårtensson
33

Julmarknad på Tostatorpet
Lördagen 1 december var det traditionell julmarknad med allt som hör
till, många knallar och många besökare trots ruggigt väder. Det här var
andra året som Carina och Lisa anordande julmarknaden som hjälper
till att sprida härlig julstämning i Mjöbäck med omnejd.
Tostatorpet var julpyntat
både ute och inne och i caféet
serverades juligt fika. Nytt för
i år var att att Bocksås kött från
Älekulla sålde gulaschsoppa
till de som ville äta lunch.
Uppe på logen fanns en trevlig
blandning av varor, bland
annat ljus, blommor, sylt,
choklad, kakor och många
olika slags vackra hantverk att
köpa. Jag tror att det var fler än
jag som passade på att fixa lite
julklappar!

Jeanette

Julöppet
Onsdagen 19 dec 16:00-19:00 är alla välkomna till gymmet i
Holsljunga! Bastun står på, vi bjuder på glögg och pepparkakor och ni
har möjlighet att köpa hälsosamma julklappar till specialpriser från
oss!
Decembererbjudanden på presentkort!
• Massage 30 min - 270:- (320:-)
•Massage 45 min - 390:- (450:-)
•Träning 1 gång - 400:- (500:-)
•Ansiktskur/Fotkur - 220:-

www.fannysfriskvård.se

Decembererbjudande!
Värva en vän som tecknar sig för minst
6 månader på gymmet och du får träna
en månad gratis.

(Fler erbjudanden finns på plats.)
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www.lenaskostochtraning.se

Från då till nu del 3
I vår serie, för att uppmärksamma att vår tidning fyller 20 år, tar jag mig en titt i nummer
3 från 1999. Redan nu kan jag se att från att ha gått från ett informationsblad börjar den
nu mer ta form av en tidning. Hela 16 sidor i detta nummer. Jag upptäcker också att det är
julnumret så kanske kom tidningen bara ut i tre nummer första året.
Jag bläddrar igenom tidningen
och ser några 10-åriga killar
och tjejer från skolan som
skrivit dikter och som har
gjort fina målningar, säkert
under ledning av Eva Danz.
Jag stöter på de här killarna
ibland. De är vuxna nu, snart
trettio, så jag ler lite för mig
själv och minns den tiden, då
jag själv jobbade i skolan. Vi
minns nog också alla Evas
berättartalang och hennes
sinne för det konstnärliga.
Nuförtiden bor hon vid
Vänerns strand i Värmland.
ÖIK hoppas på mycket snö
detta år, eftersom skidbacken
fortfarande vid denna tid
var igång. De planerar
skidträning för ungdomar och
Barnens vasalopp kommer

att arrangeras senare i vinter.
Långehall är nu i ÖIKs
ägo och det planeras för en
”ansiktslyftning”. Posten i
Överlida fyller 100 år och
hastigheten utanför skolan
sänks till 30. Jag kan också läsa
att Skoj o Ploj har blivit en sån
succé så att de nu börjar spela
även på fredagar. Det är kul att
turneringen fortfarande är så
populär och en av årets största
händelser i Överlida. En liten
presentation av ”Överlidagruppen” går också att läsa
om. Vi ska ha utställning på
Hantverksmässan efter att ha
målat tillsammans i tre år. Vi,
skriver jag, för jag var själv
med i gruppen. Vi hoppades då
att vi kommer att måla många
år tillsammans. Det blev 18 år

av målningar, utställningar,
resor och mycket skratt innan
vi la ner för några år sedan.
Till sist vill jag också skriva
att en Härfågel hade siktats
på Lidavägen under några
veckor, närmare bestämt i
Inger och Svantes trädgård.
Över 100 ornitologer var där
och med glädje iakttog den
sällsynta fågeln.
Jag önskar alla en God jul och
Ett Gott Nytt tidningsår!

Eva Berndtsson

Vi på tidningen önskar alla
läsare och annonsören en riktigt
god jul och gott nytt år!

Vi har ett stort utbud av alla slags kaminer,
grindar & räcke.
Braskaminer i olika utförande: Värmelagrande
kaminer. Kakelugnar. Insatskaminer i olika
storlekar. Etanolspisar & lyktor. Elektriska
LED kaminer & insatser. Gasol kaminer och
insatser. Samt kaminer och inbyggnadskaminer
med vattenmantel som uppvärmer genom
husets vattenburna system. Vi har självklart
skorstenar och tillbehör med extra rabatt, och
utför monteringar till ett rimlig pris.
För dem som vill utsmycka sin trädgård eller
hus från utsidan rekommenderar vi våra vackra
grindar, balkongräcken, trappräcken, staket och
mycket mer. Passa på! Förutom mässans rabatt
får du extra 10% rabatt när du mejlar foto som
visar smide uppmonterat till oss.
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Foto: Elske

Mjöbäck

.

Tel. 0325-34004

God Jul
och
Gott Nytt År!
önskar vi på Monicanders

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

