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Skräpmarschen 2020
I mitten av april anordnade 
banken en skräpmarsch i 
alla trivselbygdens 10 byar. 
Banken delade ut 2500 kronor 
till varje byalag. Dessutom fick 
alla som deltog och plockade 
skräp chans att vinna en 
summa också. Banken delade 
nämligen ut 500kr till en 
vinnare från varje by. 

Det gick också att följa 
deltagarnas skräpmarsch på 
instagram och de som delade 
med sig av sina bilder var även 
med och tävlade om priser. 

Jag själv var med och deltog 

tillsammans med min syster. 
Det var skrämmande hur 
mycket skräp som hittades. Vi 
gick en sträcka på cirka 1km 
och fyllde snabbt fem stycken 
gekåskassar. 

Jag hoppas att vi tillsammans 
kan hjälpas åt att hålla rent i 
naturen. Inte bara för vår egen 
skull utan för alla varelser som 
lever där. 

Tack till alla som deltog! 
Tillsammans kan vi göra 
skillnad. 

Carolina Sandblom 

Överlida förskola
På Överlida förskola lär vi oss just nu mer om skräp och återvinning. Tillsammans med barnen 
har vi startat upp en återvinningsstation i vårt lekförråd. 
Vi tar på oss våra ”skräp-
glasögon” när vi går på 
promenad och vi hittar alltid 
något skräp som vi tar med 
oss hem för att sortera. Vem 
är det egentligen som slänger 
skräp i naturen? Vi pratar om 
varför man inte ska skräpa ner 
och vad som kan hända med 
djuren om de äter en plastpåse 
eller fastnar med näbben i ett 
tuggummi. När vi kommer 
hem från utflykten går barnen 
igenom sina ryggsäckar och 
slänger tomma festispaket, 

sugrör, plastpåsar och matrester 
där det ska vara.
När det blir fullt i vår återvinning 
lastar vi skrindan och drar i väg 
till återvinningscentralen i byn. 
Där hjälps vi åt att slänga alla 
förpackningar i rätt behållare.
Av skräp kan vi också göra nya 
fina saker, återbruk!
Vi har deltagit i Håll Sverige 
Rents skräpplockardagar och 
är nu med och tävlar om en 
konsert med Panetoz!

Madeleine Algebäck

Info från 
svenljunga.se 
Få rätt hjälp med dina inköp
Vår hemtjänst har fått kännedom att våra äldre 
blir uppringda av främmande som erbjuder 
att handla, städa eller andra tjänster. Ta 
bara emot hjälp av någon du känner eller som 
förmedlas till dig via en frivilligorganisation. Vi 
hjälper dig gärna med kontakt.
Hemleveranser
I hela kommunen finns 
det affärer, föreningar och 
organisationer som gärna 
hjälper dig som måste stanna 
hemma att få de varor du 
behöver. 

Mjöbäck
Monicanders samarbetar 
med Svenska Kyrkan. För 
information och beställning 
ring Annika Lindman på 
0325-61 21 33.

Volontärer
Du som är över 70 år gammal 
och nu ska stanna hemma - 
ta i första hand kontakt med 
dina anhöriga, vänner och 
grannar. Använd sedan de ovan 
listade affärer, företag och 
organisationer. Om du inte kan 
få hjälp med inköp av livsmedel 
eller receptfria läkemedel - hör 
av dig till vår samordnare eller 
till Svenska kyrkan i Kind » 
Vi förmedlar kontakt med 
volontärer, bland annat från 
Röda korset och Svenska 

forts. sid. 13
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I en tid av ovisshet
I en tid av ovisshet, oro och längtan efter ”vardagens 
självklarheter” känns det skönt att vila kropp och sinne en stund på någon av 
#Trivselbygdens vackra och rofyllda platser. Dofterna från skog och sjö, fågelsången och 
solens värmande strålar, är minst lika njutbara som alla andra vårar.
Passa på att upptäcka din 
omgivning med andra ögon 
i år. Ät och fika på någon 
av våra fina gårdskaféer 
och restauranger, handla 
lokalproducerad mat och 
lokala hantverk. Ta familjen 
på vandring eller varför inte en 
cykeltur till något spännande 
besöksmål?

Ta hand om er och glädjs åt 
tiden ni fått – varje dag är en 
gåva!

Ann Bergkvist

Ekorrn satt i 
granen

Ekorrn satt i granen, 
skulle skala kottar,
fick han höra barnen, 
då fick han så 
bråttom.
Hoppa han på 
tallegren, stötte han 
sitt lilla ben
och den långa, ludna 
svansen.

Text och musik: Alice 
Tegnér
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Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck  Tel: 0325-18616

VästkustStugan Byggvaror 
en byggvaruhandel för alla!

Vi erbjuder ett stort 
sortiment inom bygg
med kvalité och priser 
som tål att jämföras!

Välkomna!

Nu har vi 
även riktigt bra 

bilvårdsprodukter
i butiken!

Smarta planlösningar och vackra exteriörer. Borohus anpassar alla hus efter behov 
och önskemål. 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. Villor & Fritidshus  ·  Tel 0325-18620

Husmodell:

Nova 3

Psst! 

Vi har hus för: kloka praktiker, 
flinka akademiker, levnadsglada 
poppare, dansanta gourmeter, 
frukostälskande bonusbarn och alla 
andra er som håller med om att 
borta förvisso är bra men 
HEMMA i slutändan ändå är... BÄST
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-Välj fritidshus och
 bo där jämt!

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.

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

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

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!

-Bli din egen arkitekt!

Effekt 111

Garpen 133
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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: 

- 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.

Styrelsen 
Stefani Dänhardt - Rundis AB, Ulf Aronsson - Aronsson Bygg AB, Helene Jansson - Intuagera AB, Jörgen Arvidsson - 
Arvidhus AB, Fredrik Johansson - Mjöbäcksvillan, Daniel Larsson - Överlida El AB, Reima Mattila - Västkuststugan AB.

E-post:   helene@instuagera.se   |  www.hogvad.org  

Överlida IK
Det var med sorg i hjärtat som vi fick avsluta 
vårterminen för mattcurlingen i förtid 
pågrund av coronan. Nu hoppas vi att det skall 
finnas förutsättningar att köra igång på nytt 
igen när höstterminen börjar.

Martin har till mångas glädje 
hållit igång bordtennisträningen 
på Långehall. Martin och 
ungdomarna har inte lika hårda 
restriktioner utan har kunnat 
träffas och spela, det är ju en 
sport som utövas med ett bord 
emellan, perfekt med tanke på 
smittspridning.
Nu jobbar styrelsen och Tore för 
att kunna erbjuda ungdomarna 
en ny aktivitet. ÖIK planerar 
att bygga en teknikbana för 
mountinbike. Tänk om ÖIK 
kan starta en ny sektion och 
visa med sina 102 år att det är 

en förening för framtiden med 
en ny sport i dess historia.
ÖIK tackar alla de som redan 
löst medlemsavgiften och vi är 
glada och tacksamma om det 
blir fler!  

För styrelsen
Ulla-Britt Lidrot

Banvallen
Efter många års väntan har nu kommunen 
iordningställt den gamla banvallen mellan 
Västkust-Stugan och Draglycke. 

Träd och sly har röjts undan 
och banvallen är ordentligt 
uppgrusad. Markus Johansson 
i Överlida har lagt ner ett 
enormt arbete med att prata 
med kommunen så att detta 
äntligen blivit gjort. Stort tack 
till dig Markus för ditt tålamod 
och engagemang. 
Vi inväntar nu startdatum 
från Vägverket då cykelvägen 
längs 154:an från Överlida 
kommer att byggas. Kanske 
blir det 2021. Vi håller 
tummarna för detta. 

Marie
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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

Mjöbäcksprofilen Therese
Namn: 
Therese Sipilä

Familj: 
Sambon Robert och dottern 
Jonna

Arbete: 
Takstolshallen på 
MjöbäcksVillan

Intressen: 
Resa, sticka och trädgården

Favoritmat och 
favoritdryck: 
Grillat med sallad, isvatten/
kall öl

Vad är det bästa med 
att bo i Mjöbäck: 
Nära till min familj och lugnet

Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck: 
Mer aktiviteter för barn 
kanske….

Om du vann mycket 
pengar, vad är det 
första du skulle göra då: 
Jag skulle byggt ett hus vid 
havet
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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vill du ha hjälp med bolån? 
                    

Har du hittat ditt drömhem och behöver ett lånelöfte? 
Vi hjälper dig med bolån – oavsett om du skall köpa hus,  

bostadsrätt eller fritidshus 

   Välkomna! 
www.mjobackssparbank.se              Tel. 0325-327 00 
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Lindsbo 2, Mjöbäck
Tel 0706- 75 70 70

Öppettider lördag - söndag 11-17
juli månad även fredagar 11-17

Välkomna!

Tel 0736-373 642

Framtiden kräver nya 
samarbetspartner. 

Finns de lokalt?

Vi finns för företagen i  
Trivselbygden! 
christer@trivab.se
trivab.se

Ur kris föds nya affärer. Så har det varit förut och vi ser det på många håll även nu. 
På grund av rådande situation tror många på ett ökat samarbete inom landet, men 
även lokalt. Det är nu vi har möjlighet att bygga ett ännu starkare lokalt näringsliv.  
Det finns många företag anslutna till Trivab som är snabba och har lätt för att ställa 
om sin produktion. Detta medan något annat företag har full orderbok men väntar 
på leveranser från annat land. Här vill vi från Trivab hjälpa till, berätta för oss vad ni 
saknar så ska vi undersöka möjligheterna bland våra anslutna företag. 

Kontakta oss SÅ HJÄLPER VI ER!
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7 växlad Rex flickcykel 26"
Pris 1.200kr

Marie Mårtensson 
070-6228187

Banken bjöd på tårta
På valborgsmässoafton bjöd Mjöbäcks Sparbank på tårta och kakor. 

De ville uppmuntra alla boende 
och personal på Trivselbygdens 
äldreboende i Östra Frölunda 
och Torestorp samt de som 
bor hemma och har hjälp av 
hemtjänsten. Det är jobbigt 

för alla äldre i dessa tider som 
inte kan ta emot besök av sina 
närstående och vänner. Café 
Tostatorpet bakade tårtor till 
100 personer och Överlida 
bageri bakade småkakor till 

200 personer. Bra initiativ utav 
banken att bjuda på detta och 
samtidigt stötta våra lokala 
företagare. 

Marie
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Vad händer/hänt vid Gräne Gruva
Förra numret av MÖT så trodde vi inte att vi skulle hinna plantera buskarna vid 
Rododendronparken innan till hösten, men med många frivilliga så gick det vägen och totalt 
250 buskar är nu på plats. (bild visar Birgit och Kurts noggranna ritning över planteringen)

Under planteringen hittade 
vi i de upplagda vallarna vid 
dammen, en bit huggen flinta, 
som visar att det är ett riktigt 
kulturområde som vi förvaltar. 
Vi har även funnit spår efter 
järnframställning på området. 
När vi byggt färdigt området så 
skall vi jobba vidare med dessa 
historiska spår.
Trollstigen är under uppbygg-
nad och där beslutade vi under 
resans gång att göra ytterligare 
en grillplats då det ofta är fullt 
vid den stora. Även gruvtrollet 
Gruve är plats, både den stora 
varianten som totalt blev 4 
meter hög, och den lilla som 
står vid Trolltorget. Gissa hur 
mycket trollet väger? (bild 
visar hur Stora Gruve kommer 
att se ut när han är helt klar)
Däremot mäktar vi inte med att 
få klart taket över grillplatsen 
före säsongen börjar, även om 
bygglov mm är klart. Vi vill 
inte bygga under högsäsongen 
så vi får vänta till oktober. 
Vi försöker i stället starta 
återställningen av Tores 
Grusgrop och vi satsar på att 
göra ytterligare en parkering 
där.
Vi har gjort ytterligare 
trädröjningarna utmed vägarna 
på område speciellt från 154 

och fram till Gruvan, där står 
ju även Gruve och välkomnar 
besökarna. Vi hoppas även 
vi skall få lite hjälp från 
kommunens feriearbetare 
att städa upp efter dessa 
trädröjningar.
Vi siktar fortfarande på att 
anordna Gruvans Dag den 
2/8, men vi kanske måste 
begränsa omfattningen av 
arrangemangen med tanke på 
de tider vi lever i.
Planerna för 2021 avslöjar vi 
på Gruvans Dag.
Som ni alla vet så är allt gratis i 
och kring gruvan. Utbyggnaden 
finansieras med bidrag från 
såväl svenska som europeiska 
fonder, markägarinsats, och 
framför allt med väldigt 
mycket frivilligt arbete.
Det har även framkommit från 
såväl lokala som långväga 
besökare önskemål om att få 
vara med och bidraga. Därför 
har vi öppnat ett Swish konto 
och ett bankgiro, där man 
kan visa att man är nöjd med 
besöket eller om man vill stötta 
någon av aktiviteterna.
Swish-nummer 1234465001
Föreningen har även ett 
bankgironummer 5395-2495
Vi kommer även att erbjuda 
såväl aktivt som stödjande 

medlemskap i den Ideella 
föreningen GRÄNE GRUVA 
1899. Coronaviruset har 
dock fördröjt arbetet med 
föreningen, men vi hoppas ku-
nna presentera mer på Gruvans 
Dag.

Christer Johansson 
för interimsstyrelsen, Ideella 

föreningen 
GRÄNE GRUVA 1899
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LUNCH, LAGAD MÉ    

VARD. 11-15 
VÄLKOMNA  500 m →

Mjöbäcksbaren Banderoll.indd   1 2012-05-10   09:30

Mitt i Mjöbäck
tel.0325-34444

Frukost, Hemlagad lunch
Pizza, m.m

 Mån - ons   08.00 - 15.00
 Tors 08.00 - 20.00
 Fre  08.00 - 21.00
 Lör - sön  14.00 - 21.00

Pizzor, rullar, hamburgare m.m.

Vi bakar pizzor efter 16.00 tors - fre
och hela lördag & söndag

Är ni flera...
     Lagar vi mera...Välkomna!

PIZZA
tisd – fred 11-20
lörd – sönd 12 –20

Vardagar 11 - 14

Nya stigar
Det har gått några veckor sedan flytten från vackra Överlida. En ganska stor förändring - att 
lämna bakom sig en hel värld av välfyllda år och minnen, som på något underligt sätt rymdes i 
gemenskapen i vårt lilla samhälle. 

Allt som var så självskrivet, så 
bekant, ändrades från den ena 
dagen till den andre när jag 
låste dörren till huset för sista 
gången. Sedan åkte flyttbilen 
och jag därifrån. Det kändes i 
hjärtat, att lämna bakom mig 
många goa vänner. Grannarna, 

huset och jobbet. De kända 
vägarna jag dagligen körde, 
samt alla promenader jag så 
intensivt njöt av. Lite vemodigt.
En ny fas, och jag undrar vad 
som kommer på min väg. 
Personligen vet jag inte riktigt 
än vad det är som händer, 

men jag vet inuti att något 
intressant sker. Kanske inget 
extraordinärt precis, men det 
är som att jag släppt taget och 
därmed mycket av den inbillade 
kontrollen över tillvaron. Det 
tar lite tid att landa. Vilka 
människor kommer jag att 
möta framöver? Vad händer på 
den nya orten? Vad kommer 
jag att lära mig och fokusera 
på? Kommer jag att trivas när 
jag känner mig totalt anonym i 
en lägenhet på annan ort?
För de flesta människor innebär 
tankar på en flytt en större 
förändring än att byta bostad 
eller ort. I denna process finns 
det en hel del att fundera 
över. Vad vill jag egentligen 
framöver? Hur vill jag leva 
mitt liv och med vilka? Vad är 
viktigast för mig just nu? Hur 
kan jag bli till nytta för min 
familj och hur kan jag tjäna 
samhället? Hur vill jag bo, på 
landet, nära havet eller i en 
stadsmiljö? Vad ska jag plugga 
eller arbeta med? 
En annan fråga som kan 
komma upp är bundenheten 

till saker. Gamla minnessaker, 
möbler och arvgods som 
samlar damm; tavlor som jag 
egentligen sett mig mätt på för 
länge sen. Vad ska jag göra med 
allt detta?  Rena lyxproblem/i-
landsproblem när jag tänker 
efter. I mitt fall var det faktiskt 
härligt att bli av med en massa 
grejer. Att äga mindre förenklar 
livet. Det skapar även utrymme 
för annat!
Känner mig lyckligt lottad när 
valfriheten finns. Att kunna 
välja är ett verkligt privilegium. 
Just nu ser jag det som sker 
som en verklig möjlighet att 
kunna ha kvar det bästa i mitt 
liv och leva min dröm såsom 
den ser ut just nu. Och bara 
några mil från Överlida finns 
nya stigar att utforska!
Önskar alla en Glad sommar 
och var rädda om varandra 
särskilt i denna speciella tid!

Elske
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Försäljning och
reparation av bilar!

Petterssons Bil AB Mjöbäck
Tel. 0325-340 19, 343 05

ÖVERLIDA BYALAG

Vi finns på 
facebook och 

Instagram 
- gilla oss där!

Tel.0325-321 00 
www.susanns-
blommor.se

BLOMMOR & PRESENTER 
Till vardag och fest, 

i glädje och sorg
Öppet: Måndag 15-17.30

Tisd-Fred. 10-17.30
Lördag 10-13 Söndag Vilodag
Sommarstängt från måndag 29 Juni, 

öppnar igen Lördag 8 Augusti.   

Förutom att sommaren närmar sig med 
stormsteg så har det hänt och händer en del 
roliga saker i byn. 

Årsmöte
Vi har haft ett årsmöte där vi 
nu har valt en ny ordförande 
som blev Roxana Guzman och 
tackar därmed Lina Efraimsson 
för tiden som ordförande. 
Sekreterarrollen tog Markus 
Johansson och kvar som kassör 
är Karin Eriksson. Vi har ingen 
som gått ur byalaget och just 
nu inte några nytillskott som 
välkomnas. Är du nyfiken på 
att vara med så kontakta oss 
gärna på info@overlida.se

Påskpromenad
Den planerade Påskprome-
naden blev med rådande 
omständigheter inställd så vi 
hoppas det blir en invigning till 
hösten istället av Näsetrundan. 

Näsetrundan
Det är full fart med arbetet 
med Näsetrundan, kabel 
och fundament är nu 
nergrävda. Sponsring är 
fortfarande välkommet, vid 
undersökningen visade det att 
93% av invånarna var positiva 
till belysning runt Näset, om 
alla skulle sponsra med 100 kr 
hade vi fått in ca 60 000 kr.
Vi kommer inom kort köra ut 
grus på rundan och vi kommer 
gå ut med information på 
byalagets Facebook sida när 
det blir och då kommer vi 
behöva hjälp av ideella krafter 
med att kratta eller köra ut grus 
med 4-hjuling och släpkärra.

Städning av Näset
I år var vi extra många som 
hjälpte till och städningen gick 
fort. Tack alla som deltog. 

Anslagstavla
Vi har fått upp en ny inglasad 
anslagstavla jämte Susannes 
Blommor. Nyckel ligger i 
Överlida byalags postlåda och 
ni som sätter upp information 
får gärna ta ner informationen 
när den inte längre är aktuell. 

Banvallen
Arbetet med banvallen är 
nu klart och vi väntar på att 
Vägverket ska börja arbetet 
längs 154:an från Överlida 
fram till Banvallen. Det arbetet 
har vi idag inget startdatum på. 
Kanske under 2021. 

Tennisbanan
Vad gäller den administrativa 
delen så sköter Byalaget det 
nu. De ideella krafter som 
sköter banan är en undergrupp 
till byalaget och kommer 
fortfarande sköta det praktiska 
så den kan spelas på varje år. 
Notera det nya Swishnumret 
vid spel och medlemskap. Läs 
mer på Tennisbanans Facebook 
sida. 

Hälsningar från Överlida 
Byalag genom Markus 
Johansson

Kontaktinfo:
Överlida Byalag – styrelsen@
overlida.nu
Hemsida www.overlida.se
Facebook – www.facebook.se/
overlida 
Bankgiro 5267-5899
Swish 123 091 98 29 

Marie

forts. från sid. 2
Info senljunga.se...

kyrkan. Ha gärna god 
framförhållning så att vi kan 
hjälpa dig på bästa sätt.
Tips på hur du i riskgrupp kan 
sköta dina apoteksärenden
• Teckna en fullmakt åt någon 
du litar på som inte själv är i 
riskgrupp och kan hjälpa dig 
att hämta dina läkemedel på 
apoteket. Fullmakten kan 
tecknas på internet eller skrivas 
ut och lämnas på valfritt 

apotek.  
• Kontakta apoteket i 
Svenljunga på telefonnummer: 
0325-611031 och förbeställ 
dina läkemedel så att de säkert 
finns innan du eller någon 
annan hämtar ut dem.
• Du kan beställa hem dina 
läkemedel på internet med 
hjälp av din e-legitimation 
(exempelvis Bank-id). Det finns 
ett flertal apotekskedjor som 
erbjuder gratis hemleverans.
• Om du både saknar någon 
som kan hjälpa dig att hämta 

dina läkemedel och saknar 
e-legitimation för att beställa 
på internet, kan du ringa och 
meddela apoteket att du vill 
hämta dina läkemedel utanför 
butiken. Då kan du betala med 
swish eller kontant, bärbar 
kortläsare finns ej. Tag med din 
legitimation som vanligt. 
• Ytterligare ett alternativ är 
att gå in på Apoteksgruppens 
hemsida, välja e-handel, legi-
timera dig med e-legitimation. 

forts. sid. 19



Överlida Plåtslageri AB

Byggnadsplåtslageri & Ventilation

@overlidaplatslageri  ·  Telefon 0325-32300

14 15

Butiken med egen tillverkning! 
 

 

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

 

 
Ljus i olika varianter, både som present 

och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av 
heminredningstyger - stor sortering! 

 

Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas 

Tor - Fre: 
16.00 – 18.00 

Lördag: 
10.00 – 14.00 

 
Telefon: 

070-561 06 95

Medlem i Medlem i

Älekullavägen 1, MJÖBÄCK
mjoback.rev@telia.com  •  www.btac.se

0325-341 70

Öxabäcksvägen 7, 512 65 Mjöbäck

Våra öppettider:
Måndag-fredag

8–20
Lördag-söndag

9–18

Monicanders
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TRIVAB info sommaren 2020
Sedan förra numret av MÖT har det varit en omvälvande tid och för 
de flesta av oss har pandemin förändrat vår vardag och tillvaro vilket 
tyvärr även medfört mänskligt lidande. 
Våra ungdomar som går i gymnasiet och högskola har 
distansundervisning fram till terminens slut och studentexamen 
blir annorlunda, men vi hoppas och är övertygade att årets 
studentfirande kommer att bli ett minne för livet. 

Företagen i Trivselbygden 
har fram till nu klarat den 
svajiga konjunkturen bra 
efter omständigheterna men 
med några få undantag. 
Förhoppningsvis kan det trots 
vissa oklarheter och svårigheten 
att planera verksamheten ändå 
finns ljuspunkter och goda 
framtidsmöjligheter. Se gärna 
TRIVAB artikel på annan plats 
i tidningen om att vi har en 
bra fördelning av branscher 
i vår bygd med omnejd och 
där kan finnas er alternativa 
och/eller nya leverantör och 
samarbetspartner i närområdet.
Det är nu ännu betydelsefullare 
att våra ungdomar får 
möjlighet till ett arbete eller 
praktik för dem som vill bygga 
upp sin framtid i vår bygd. 
Givetvis är det även viktigt 
för våra företag att tillse 
kompetensförsörjningen nu 
och inför framtiden och här 
finns en möjlighet och med 
säkerhet en framtidstro som är 
stark.
Även i dessa speciella tider 
finns det en hel del positivt 
att berätta om nya företag och 
satsningar som har gjorts den 
senaste tiden.

- Nytt Bageri i Överlida i fd 
Wästgötas lokaler
- Ny och ombyggd servicebutik 
på Överlida Camping
- Texrep har nu tagit i bruk sin 
nya fina och ändamålsanpassade 
hygienfabrik efter en omfatt-
ande renovering.

Även i övriga Trivselbygden 
har vi nyetableringar, LIFVS 
butiker i Holsljunga och Östra 
Frölunda samt en ny gårdsbutik 
Brohage Kött utanför Öxabäck.
TRIVAB och Trivselbygden har 
tagit fram en ny turistbroschyr 
“Upptäck Trivselbygden” som 
vi hoppas ni skall finna trevliga 
och intressanta besöksmål med 
fina och spännande vandrings- 
och cykelleder i Trivselbygden 
med omnejd som även passerar 
flera av Ekomuseums Nedre 
Ätradalen utflyktsmål.
Nya turistbroschyren finns 
i våra affärer och vid våra 
besöksmål samt i vårt nya 
broschyrställ som finns på 
varje ort. Vi tackar Byalagen 
för hjälpen med uppsättande 
av broschyrställen där ni finner 
både vår broschyr på tre språk, 
svenska, engelska och tyska 
samt årets Trivselbygdstidning, 

TREVLIG LÄSNING!
Trivselbygdens nya hemsida 
är nu klar och vi hoppas att ni 
”tittar in” på trivselbygden.se 
för att hitta och söka varierande, 
trevliga och spännande 
aktiviteter i det stora utbudet 
som finns tillgängligt i vårt 
närområde. Har ni några bilder 
med olika miljöer och teman är 
vi tacksamma om ni kan mejla 
till info@trivab.se 

”Vi har kommit närmare 
varandra även om vi skall hålla 
avstånd!”

Önskar Er en hälsosam och 
skön sommar!!

Christer Everås
Ordf.

Fixardag på Hagalund
Vi var ett litet men tappert gäng 
som samlades på det gamla 
dansstället med krattor och 
trasor i högsta hugg. Löv och 
grenar skulle bort och bord och 
stolar skulle torkas av. Efter 
ett par timmar var det återigen 
fint uppe på Hagalund och alla 
belönades med korv och bröd. 

Tack till er som hjälpte till! 

Marie
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Mjöbäcks förskola
Vårterminen 2020 har inte varit som vanligt på förskolan, men vi försöker anpassa 
verksamheten på bästa sätt i dessa corona-tider. Vissa dagar har vi haft mer än halva 
barngruppen frånvarande och andra dagar har flertalet av pedagogerna varit sjuka. Vi är 
utomhus större delen av dagen, tvättar händerna tills de är röda och fnasiga, tränar på att 
nysa och hosta i armvecket osv.
Fokus ligger på att ha en god pedagogisk verksamhet för de barn som är på plats och att 
alltid ha ett professionellt arbetssätt, även om oron och ovissheten är stor hos alla.

070-860 34 99
ÖVERLIDA

                         

Ordinarie öppettider Mån-Fre 10-18, Lör 10-15, Sön STÄNGT

Amplar och
sommarblommor  

Midsommardagen stängt

En av alla roliga saker vi 
gjort är att de äldsta barnen 
fått möjlighet till att få sex 
danslektioner i Bygdegården. 
Det är nytt för i år och 
lektionerna leds av Veronica 

Montes från Kulturskolan. 
En aktivitet som är mycket 
uppskattad av barnen! Så 
här berättade de efter första 
tillfället: ” Vi dansade i 
Bygdegården. Det är nära 

affären. Skolbarnen var före 
oss, vi fick vänta. Vi dansar 
med nya fröken Veronica, 
många danser; What does 
the Fox Say, Elsa, Olof, 
Dansstopp, Corona-dansen. Vi 
måste räcka upp handen när vi 
ska prata. Och stå en bit ifrån 
varandra så vi inte petar någon 
i örat”. Som avslutning blir 
det en dansuppvisning för de 
yngsta barnen och skolbarnen.
Utdrag ur Läroplanen: 
Förskolan ska ge barnen 
erfarenheter i olika uttrycks-
former som bild, form, drama, 
rörelse, sång, musik och dans.

Traditionsenligt har vi också 
plockat skräp i byn. Barnen 
berättade så här: ”Vi plockade 
mycket skräp. Vi hittade en 
flaska, mycket plast, en burk 
som varit dricka i. Vi fick fyra 
fulla plastpåsar med skräp 
som någon slängt i diket. Man 
ska inte slänga utan man ska 
återvinna och göra nya saker. 
Vi fick efterrätt av Byalaget, 
vattenmelon och physalis”.  
På förskolan sorterar och 
återvinner vi vårt skräp, har 
en kompost med massor av 
spännande maskar, odlar i 
pallkragar, återanvänder skräp 
som material i våra skapande 
aktiviteter mm.
Utdrag ur Läroplanen: 
Förskolan ska ge barnen 
förståelse för hur olika val 
i vardagen kan bidra till en 

hållbar utveckling.

I början av juni brukar vi bjuda 
in till en utställning och drop-in 
fika, men i år får vi tänka om. 
Istället kommer de blivande 
förskoleklassbarnen att fixa 
en fest för sina kompisar. 
Planeringen innehåller hittills 
en hinderbana och att baka 
(och äta) en jordgubbstårta, det 
ska bli spännande och kul  att 
få vara med på!

Jeanette



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 
utför nybyggnationer, renoveringar 
och monterar prefabricerade hus. 
Huvudinriktningen är monterings-
färdiga hus, men vi kan lika gärna 

bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!

Synvillan AB är ett byggföretag som utför 
nybyggnationer, renoveringar och monterar 
prefabricerade hus. Huvudinriktningen är 
monteringsfärdiga hus, men vi kan lika 
gärna bygga till, renovera eller byta kök. 

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

17

Fortsätt att tvätta händer och håll avstånd nu i sommar!
Håll i - Håll ut! Och var rädda om varandra!
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Mjöbäcks Pallindustri AB
Nygårdsvägen, 512 52 Mjöbäck

Telefon 0325-343 02

Lindsbovägen ● 512 65 MJÖBÄCK
Telefon 0325- 331 10 ● Fax 0325-331 12

claessonengineering.com

Sommarmusikanterana spelar 
vid 

Överlida skola den 24/6 kl 
10.00. 

Samma dag kl 15.00 spelar de 
utanför Monicanders. 

Varmt välkomna!

Överlida profilen Emil
Namn: 
Emil Johansson

Familj: 
Mamma, pappa, syster

Arbete: 
Jobbar på en gruppbostad 
inom LSS

Intressen: 
Fotboll, Fiske

Favoritmat och dryck: 
Tacos 

Vad är det bästa med 
att bo i Överlida: 
Naturen

Om du vann mycket 
pengar: 
Köpa mig en fin bil och resa

Favoritcitat / motto: 
Anyone who has never made 
a mistake has never tried any-
thing new

Jag tycker att det har varit bra 
med hemstudier för att jag har 
kunnat jobba samtidigt som jag 
haft hemstudier vilket har varit 
riktigt bra och kul. Samtidigt 
blir det ganska tråkigt i 
slutändan eftersom man inte 
träffar klassen lika ofta.

I våran skola har de gjort så 
att utspringet kommer vara 
som vanligt men alla klasser 
springer ut på olika platser i 
Tranemo och så får man endast 
ha med två anhöriga som tittar. 
Sen så har de flyttat fram balen 
några månader. Sen så ska vi i 
klassen ha champagne frukost 
som vanligt och sen samlas 

med lärarna innan 
utspringet.

Det känns  bra  tycker 
jag mycket nya roliga 
saker som kommer 
hända.
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Mån-Fre 7.30-17.30 
Lördag 9.00-13.00 

            

Grillkol 5kg 

Grillbriketter 5kg 

    2 för 139:- 

 

 

 

 

Då kan du betala via kort eller 
faktura. Du får ett sms när 
medicinen är klar att hämta. 
Då kan du kontakta apoteket 
och meddela att du vill hämta 
dina läkemedel utanför dörren. 
Om bud hämtar ska bådas 
leg vara med och helst en 
fullmakt. Dessutom ska sms 
med ordernummer visas upp 
när påse hämtas.

forts. från sid. 13
Info senljunga.se...Redaktionen önskar alla en riktigt härlig sommar!
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Besök www.dstryck.se för mer info.

Det är vi som trycker ÖMT!

Välkommen in till oss på 
Boråsvägen 31 i Svenljunga

ett fastighetsbolag i Mjöbäcksgruppen

Vi har 
hyreslägenheten 

du söker!
Solidhus erbjuder dig en bostad i 
enfamiljshus, radhus, parhus samt 

Vill du också bo bra?
Kontakta oss för mer information.

Tel 0325 - 61 82 50    www.solidhus.se

Det är en märklig tid vi lever i nu, mycket 
i vår vardag har blivit annorlunda. Vi har 
fått anpassa oss efter de riktlinjer och 
förordningar som finns. Vi hoppas att alla 
trots allt får en fin och härlig sommar. Nedan 
följer lite av vad som händer. 

MJÖBÄCKS BYALAG

Feriearbetare
I år har kommunen haft svårt 
att hitta feriearbete till våra 
ungdomar så som de brukar. I 
stället har vi byalag erbjudits 
att ta emot några ungdomar 
som kan hjälpa oss med lite av 
varje. Mjöbäck kommer under 
veckorna 25-27 ta emot två till 
tre ungdomar. Dessa ska hjälpa 
oss att tvätta och olja bänkarna 
vid dammarna. Tvätta broarna 
samt lyktstolparna. Tanken 
är också att de ska hjälpa oss 
måla utvändigt på Hagalund. 
Till detta behöver vi hjälp av 
några handledare som kan 
stötta våra ungdomar i deras 
arbete. Vill du hjälpa oss med 
detta så hör av dig till Marie 
070-622 81 87. Min tanke är 
att om man är några stycken 
som hjälps åt så kan man ta 
någon dag var. 

Tokabo
Tyvärr har hembygdsför-
eningen tvingats ställa in årets 
våffelcaféer eftersom dom inte 
klarar Folkhälsomyndighet-
ernas krav om max 50 pers. Vi 
hoppas att läget ser annorlunda 
ut till hösten så att de kan 
genomföra sin viltbuffé. 

Banvallen
Den gamla banvallen 
mellan Västkust-Stugan och 
Draglycke är nu äntligen klar. 
Nu väntar vi på Vägverket som 
ska genomföra arbetet med ny 
cykelväg mellan Draglycke 
och Överlida. 

Hyr Hagalund/
bygdegården
Du vet väl om att du kan hyra 
Hagalund och bygdegården för 
en rimlig peng. För Hagalund 
kontakta Marie 070-622 81 87 
och för bygdegården kontakta 
Ann-Marie 070-682 85 83

Styrelsen

Efter årsmötet i mars blev det 
lite förändringar i styrelserna 
för byalaget samt bygdegårds-
föreningen. Ordförande är 
fortfarande Göran Johansson, 
sekreterare Emma Lindström 
och kassör Marie Mårtensson. 
Övriga i styrelsen är Lennart 
Eriksson, Ann-Marie Öhnn, 
Ingela Engman samt de två  
nytillskotten Therese Sipilä 
och Natalie Sipilä. 
Vi tackar Susanne Relan och 
Malin Wijk för deras tid i 
styrelsen. 

Hallafilmen
Tyvärr blev vi tvungna att ställa 
in Hallafilmen med kort varsel 
p.g.a hur Corona utvecklade 
sig runt omkring oss. Vi hoppas 
få möjlighet att visa den i höst 
istället. 

Pantinsamling
Du vet väl om att det står 
uppställt gröna soptunnor 
vid bygdegårdens gavel 
mot Monicanders. Där kan 
du lämna petflaskor samt 
svenska och utländska burkar 
för återvinning. Bygdegårds-
föreningen tar tacksamt emot 
ditt bidrag.
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BOKTIPS
Omgiven av idioter 
av Thomas Erikson

Boken har några år på nacken, 
men är fortfarande intressant 
och kul. Hela titeln är 
”Omgiven av idioter. Hur man 
förstår dem som inte går att 
förstå.” Den beskriver konkret 
och underhållande en av 
världens mest spridda metoder 
för att sortera olikheterna inom 
mänsklig kommunikation. 
Via den vetenskapliga 
bakgrunden, genom vardagens 
möten, ger den dig konkreta 
hjälpmedel att förstå de 
viktigaste skillnaderna mellan 
olika kommunikationsstilar. 
Den visar på en av de 
vanligaste orsakerna till 
konflikter i vardagen: dålig 
kommunikation. Och den 
ger dig som läsare svaret på 
frågan: Vad gör jag åt det?
Thomas Erikson är författare 
och föreläsare. Han har skrivit 

flera kriminalromaner, men 
är mest känd för böckerna 
Omgiven av idioter, Omgiven 
av psykopater och Omgiven 
av dåliga chefer. Han och 
metoden som han använder har 
kritiserats hårt, så det gäller att 
läsa boken med en nypa salt 
och vara källkritisk.
Metoden delar in människor 
i fyra huvudkategorier av 
beteendetyper, blå, gul, grön 
och röd. Förenklat innebär 
det att blå är analytisk, röd är 
dominant, grön är stabil och gul 
är inspirerande. Naturligtvis 
är man en mix av flera färger, 
världen är ju inte så fyrkantig 
och enkel som tur är! Boken 
innehåller en rad uppfriskande 
aha-upplevelser, och även en 
och annan ”åh nej-upplevelse”. 
Med lite flyt är det inte du själv 
som är idioten i sammanhanget. 
Du kommer äntligen förstå vad 
din omgivning egentligen vill 
säga dig, och du kommer att 
minska mängden idioter i din

 omgivning
radikalt.

”De äldsta 
böckerna är 
fortfarande 
helt nyutkomna
 för dem som 
inte har läst 
dem.” Citat av
 Samuel Buttler
 (1835-1902), 
brittisk 
författare.

Jeanette
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Nyckelfärdigt

FIRST CHOICE

Smart, tryggt och smidigt!
Läs mer på mjobacks.se

Det kloka steget in i eget hus

Det är mycket att tänka på när man bygger nytt hus. För er som vill ha en komplett, färdig 
och genomarbetad lösning redan från start har vi tagit fram First Choice. De flesta beslut 
har vi tagit åt dig. I gengäld får du ett välplanerat kvalitetshus med all vår byggerfarenhet 
inbyggd i varje kvadratmeter.

Från 1.849.000 kr

Följ våra kunders husbyggen 
#mjöbäcksvillanfirstchoice 
#mjöbäcksvillan 
#minmjöbäcksvilla

@mjobacksvillan
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Info från svenljunga.se 
Gratis busskort för ungdomar
Under hela sommarlovet kan 
ungdomar åka gratis med 
kollektivtrafiken i hela regionen 
med vårat fritidskort. Det 
kostnadsfria fritidskortet finns 
för avhämtning från onsdag 
27 maj till och med tisdag den 
23 juni i Kontaktcenter och på 
biblioteket. Kom ihåg att hålla 
avstånd när du hämtar ut ditt 
busskort och var beredd på 
att vänta utomhus ifall det är 
för många besökare på plats 
samtidigt.
Fritidskorten gäller hela 
sommarlovet och gäller för 
resor med kollektivtrafik i hela 
regionen. När du reser med 
kollektivtrafiken måste du ta 
ansvar för att följa de aktuella 
rekommendationerna som 
Folkhälsomyndigheten ger och 
de restriktioner som Västtrafik 
anger. Exempelvis ska du 
inte resa om du känner även 
lindriga symptom och se alltid 
till att hålla avstånd till andra 
resenärer och tvätta händerna 
regelbundet och ordentligt.
Hur får jag ett ungdomskort?
Det finns kort för alla elever 
i vår kommun som på 
vårterminen lämnar årskurs 7 
till 9 på grundskolan och 1 till 
2 på gymnasieskolan (till och 

med det år du fyller 20). Även 
du som saknar personnummer 
kan få ett busskort.
Du behöver inte ansöka, men 
du måste hämta kortet själv. 
Din vårdnadshavare kan också 
hämta ut kortet åt dig.
Du hämtar ditt kort från onsdag 
den 27 maj i Kontaktcenter  på 
kommunhuset (Boråsvägen 
13) eller på biblioteket  
(Kinnagatan 2). Du måste 
hämta ut ditt busskort senast 
tisdag den 23 juni.
Korten är personliga. Skriv ditt 
namn på baksidan. Tänk på att 
ta hand om ditt kort ordentligt! 
Det är en värdehandling och du 
ansvarar själv för kortet. Du får 
inte ett nytt kort om du tappar 
ditt.

Upptäck din omgivning
Undvik onödiga resor. Det är 
en av Folkhälsomyndighetens 
uppmaningar, samtidigt 
uppmanar de också till att 
röra på sig och spendera tid 
utomhus. Därför har vi några 
tips på vad du kan upptäcka 
och göra i Svenljunga.

Moga Fritid - en oas av 
aktiviteter
Vår simhall är öppen, med 
lite ändrade öppettider. 

Välkommen att simma 
och bada bastu om du är 
symptomfri.
Men Moga Fritid är så 
mycket mer än en simhall! 
Det är en hel anläggning av 
friskvårdsaktiviteter. Sprinta 
på löpbanan, testa skateparken, 
promenera eller jogga på 
skogslederna - eller utmana 
din familj på en runda frisbee-
golf! Du lånar utrustningen 
i receptionen på Moga Fritid 
och sedan beger ni er ut på en 
härlig aktivitet i skogen som 
passar alla åldrar. Ta gärna 
med en picknick att njuta av 
utomhus eller besök caféet på 
Moga Fritid.

Vandra och cykla
Vare sig du njuter av en lugn 
promenad, en utmanande 
joggingrunda eller en fartfylld 
cykeltur - du hittar rätt led i 
vår kommun. I Svenljunga 
tätort kan du bege dig ut på 
Texasleden. Du kan välja 
mellan 5 och 8 kilometer 
som mestadels går genom 
skog. Dessutom finns Hälsans 
Stig, som leder mitt genom 
vår centralort och längs med 
Ätran där det finns flera 
picknickbord och bänkar med 
utsikt. I Håcksvik kan du gå 

eller springa på Bondemilen. 
I Hillared finns 19 kilometer 
långa leden Såken Runt. I 
Holsljunga kan du besöka Gräne 
Gruva och ta en promenad på 
de tillgänglighetsanpassade 
stigarna. I Roasjö finns flera 
vandringsleder som är 5 och 
10 kilometer långa. Genom 
Kindaholm går Pilgrimsleden, 
varje delsträcka bjuder på en 
unik upplevelse. I Örsås bjuder 
två kilometer långa Röstorps 
Kulturstig på en lättvandrad 
led med flera rastmöjligheter 
och möjligheten att lära sig om 
järnåldersböndernas boplatser, 
gravar och 1800-talets 
torpställen.

Läs mer om dessa och fler 
vandrings- och cykelleder på 
www.svenljungatranemo.se  
eller i vår Outdoor broschyr 
som du kan ladda ner  eller 
hämta på kommunhuset eller 
biblioteket.

Njut av lugnet vid vatten
Lär känna våra sjöar och 
vattendrag! Här kan du 
koppla av när du paddlar och 
fiskar. Kanoter kan du hyra 
i exempelvis Hillared och 
Kalv. Fiskekort köper du på 
biblioteket.



"Näsetrundan” börjar ta form
I förra numret av MÖT kunde vi läsa att allt var klart för att starta projektet med att sätta 
belysning på promenad- och motionsstråket ”Näsetrundan” i Överlida. 

Nu har första spadtaget, eller 
egentligen grävskopstaget, 
tagits och vi har med 
nyfikenhet kunnat följa arbetet 
på våra promenader vid sjön. 
Kablar och fundament till 
lamporna har grävts ner och 
många timmar har lagts ner 
av entreprenörerna Överlida 
El och Överlida Grus och 
Transport och en massa 
ideella krafter sen dess. Det 
har grävts, röjts, svettats och 
säkert skrattats en hel del längs 
rundan. Själv var jag med och 
röjde rötter en förmiddag och 
då var det många historier som 
berättades. Det gav många 
skratt men också en hel del 
träningsvärk på baksidan av 
låren för de som bara hade 
sekatörer med sig. Nu hoppas 
vi på att belysningen snart 
kan komma på plats och att 
det finns möjligheter för en 
invigning till hösten då vi 
verkligen behöver ljuset i 
höstrusket. Tänk vilket lyft 
det kommer att bli för vår by. 
Det är en så vacker slinga i 
vår fina natur vid sjön som 
kan användas av alla. Passa 
på att ta en paus vid den fina 
badplatsen med en fikakorg 
speciellt i dessa tider då vi 
har restriktioner att umgås ute 
med avstånd. Jag passar väl 
också på att tacka byalaget, 
arbetsgruppen, sponsorer, alla 
ideella arbetare och alla andra 
som har gjort detta möjligt för 
oss i Överlida med omnejd att 
få denna möjlighet till motion, 
samvaro och naturupplevelser. 
Jag hoppas att ni har läst 
reportaget i Trivselbygdens 
tidning. Fortsättning följer i 
nästa nummer. 

Eva Berndtsson


