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Och så blev det höst…
Löven singlar ner i de olika färgerna. Sommarvädret var något av en blandad kompott, troligen 
lite som våra tankar och känslor. En pandemi ruckar på allt. Det är en tid fylld av osäkerhet 
och begränsningar, samtidigt som nya möjligheter växer fram.
Visst har de flesta av oss 
fått tänka om i fråga om 
sommarplanerna? Alla som 
planerat fester, bröllop och 
inte minst begravningar. Yttre 
förändringar påverkar våra 
liv, vanor och drömmar. Då 
väcks samtidigt vår kreativa 
förmåga och vi funderar ut nya 
lösningar. Annorlunda utflykter 
med barnen, fler utomhusmöten 
med picknick, vandring och 
husvagnslivet. Många träffas på 
tennis- eller golfbanan. Istället 
för att ”vilja lämna” Sverige 
för ett par veckor, hittar vi 
andra sätt för att fylla på med 
energi och en dos inspiration. 
Kanske har vi upptäckt mer 
av vårt vackra land? Kanske 
har vi fått en chans att ta det 
lugnare? Kanske upptäckt mer 
hos varandra eller rent av - fler 
sidor av oss själva? 
En röd tråd behöver vara att vi 

håller kontakten och hjälper 
varandra med det praktiska. Så 
mycket gott som görs för alla 
som inte kan gå ut för att fixa 
sina ärenden. Vardagshjälpen 
är kärlek! 
Samvaron är så efterlängtad 
eftersom ensamheten är stor på 
många håll! Där jag bor träffas 
äldre människor dagligen 
när vädret är gott. Mellan 
hyreshusen finns träffpunkter 
varifrån det hörs prat och skratt. 
Andra promenerar, spelar boule 
eller kubb. Många barnfamiljer 
träffas vid utomhusbadet. Allt 
detta är möjligt vid bra väder 
och det är ganska lätt att hålla 
avstånd. 
Våra mataffärer är också 
mötesplatser, men där glömmer 
många bort att hålla avstånd. 
Tänker att vi behöver vara mer 
uppmärksamma på varandra 
och inte glömma! Att hålla 

avstånd är att visa omtanke.

Om du haft mer tid 
i sommar än andra 
somrar så har du kanske 
sysselsatt dig med något 
nytt? 
Det är tydlig tendens att många 
odlar betydligt mer och lär sig 
om självhushållning. Samtidigt 
har en hel del altaner byggts. 
Människor har rensat ut från 
källare och vind. Mycket av 
detta har förhoppningsvis 
hamnat hos Erikshjälpen och 
loppisar. Så nog finns det att 
göra, nog kan vi använda vår 
tid på ett konstruktivt sätt? Det 
kan även vara nyttigt att för en 
gångs skull ”bara vara”, som 
jag vet att många upplever som 
positivt. Ett förenklat liv kan 
ge oerhört mycket tillbaka. 
Och visst har vi all möjlighet 
i världen att reflektera kring 
sådant som verkligen betyder 
något för andras och eget 
välbefinnande?
Min sommar har varit givande 
och det har känts roligt att ha 
som mål att lära mig något nytt 
varje dag. Det är ju mycket 
enkelt då utbudet är superstort. 
Sommarpratarna, till exempel, 
bjuder på intressanta teman 
och lärdomar. ”Sommarträning 
med Sofia” (SVT1 eller 
SVTplay) är till stor glädje för 
många särskilt när gymmet i 
dessa c-tider valts bort.
Vill också slå ett slag för 
”Kropp och själ”, i P1. Mycket 
lärorika program. Det är 
alltid kul att ta en sväng till 
biblioteket. Där hittade jag en 
ny bok som heter: Äta vilda 
växter” (Lisen Sundgren). 
Med den i hand kan du börja 
ta vara på allt det ätbara, i 
skog och mark eller i din egen 
trädgård. I boken finns enkla 
recept. Hittade också några 
feel good-böcker, exempelvis 
av författaren Ewa Klingberg!

Hösten är här och vädret 
kommer att påverka hela 
vår tillvaro. 
Önskar att vi kan fortsätta träffas 
utomhus länge till. När regnet, 
kylan och höststormarna gör 
sitt inträde blir allt annorlunda. 
Då krävs det så mycket mer av 
oss i fråga om att hålla fysisk 
distans. Inte social distans, för 
vi behöver stå i kontakt. 
Förmodligen kommer många 
att arbeta hemifrån även i 
fortsättningen, men långt 
ifrån alla har möjlighet därtill. 
Tänker på alla som jobbar 
inom skola, vård och omsorg. 
Plus alla våra industrier, 
företag, våra mataffärer, alla 
lastbilar som rullar genom 
vårt land, som gör att Sverige 
förblir ett fungerande samhälle. 
Känner mig så tacksam för allt 
arbete som utförs av så många 
under dessa omständigheter! 
Beundran!

Vi får alla göra det 
bästa av det som är, 
vara försiktiga och ha 
tillit till att problemen 
kommer att lösa sig 
längre fram. 
Under tiden lär vi oss säkerligen 
en hel del genom att inse att 
tillit kan bli till en mycket 
starkare kraft än rädsla. Kanske 
lär vi oss mer om hur vi kan 
bry oss om och hjälpa varandra 
(=livets mening?), hur vi kan 
semestra ansvarsfullt i vårt eget 
land, hur vi lär oss att kvalitet 
är viktigare än kvantitet. Hur 
vi lär oss att konsumera mer 
medvetet?  
Vi får komma ihåg att 
vi i Norden har goda 
förutsättningar för att leva ett 
gott liv trots allt som är just 
nu, i jämförelse med många 
andra länder/kontinenter som 
dessutom drabbas på så många 
andra sätt. Det som händer just 
nu angår oss alla. Tålamod, 
styrka och framtidstro behövs. 
Vi behöver varandra.

Elske 
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Hemmavasan
Lördagen den 15 augusti var det den stora Hemmavasa-dagen. 
Att vi har ett mycket annorlunda år pga pandemin har väl inte undgått någon. Alla blir vi 
påverkade och många arrangemang har ställts in. Men det har också skapat många andra 
typer av aktiviteter då vi har fått tänka om och hitta andra alternativ. 
När Cykelvasan som vanligtvis 
körs mellan Sälen och Mora 
ställdes in blev flera besvikna, 
många motionärer har ju trots 
allt lagt mycket tid på träning. 
Arrangörerna erbjöd då 
Hemmavasan som alternativ 
för att kunna köra loppet på 
distans
Då väcktes idén att göra något 
eget här hemma och samla 
ihop ett gäng och köra ihop. 
Ingemar Larsson från Älvsered 
gjorde ett inlägg på Facebook 
för att kolla intresset. Tanken 
var kanske att få ihop en grupp 
på ca 5-6 personer men ryktet 
spred sig och det var fler och 
fler som ville hänga med så 
när det väl var dags, så stod 27 
män och 1 kvinna på startlinjen 
i Älvsered.
Ingemar hade tagit sig an 
uppgiften att vara arrangör 
och leta upp en lämplig bana 
som mätte 9,5 mil. Med 
hjälp av cykeldatorn kunde 
de konstatera att banan hade 
nästan 1000 höjdmeter vilket 
är detsamma som den vanliga 
Cykelvasan.
Rundan gick i våra natursköna 
omgivningar i delar av 
Trivselbygden såsom Älvsered, 
Mårdaklev, Kalv samt i 
närliggande orter i Halland. På 
ett riktigt lopp finns depåer och 
så även här med hjälp av några 
närstående supportrar.
Första depån var i Knarrhult 
och andra vid Ekhuset, båda 
depåer bjöd förfriskningar 
såsom blåbärssoppa, bananer, 
saltgurka mm att stoppa i sig 
men också fantastisk fin utsikt 
över spegelblank damm och 
sjö.
Efter en lång och varm runda 
så kunde vi summera att alla 
kom i mål utan några missöden 
förutom en punktering på den 
sista km. 

Vilka körde då från vårt 
område?
I startlistan hittar vi bland 

annat 2 st par bestående av 
far och son: Linus och Stefan 
Brorsson och Tommy och 
Henning Sturesson. 
Tobias Jönsson var en kille 
som tidigare cyklat som längst 
7,5 mil men som nu låg med i 
tätklungan. Magnus Larsson 
såg vi också bara skymten av.
En som utmärkte sig lite extra 
var Jörgen Eriksson som 
cyklade först 5 mil till start för 
att köra hela loppet och därefter 
cykla hem igen 5 mil! 
I den stora klungan fanns 
Christer Everås, Jens 
Bengtsson, Lennart Westberg 
och Peter Brorsson förutom 
ett gäng andra cyklister från 
Älvsered, Kalv, Östra Frölunda, 
Ullared och Falkenberg.

Camilla Persson
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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  

Att ändra vanor
Att ändra vanor kan vara svårt. Enligt psykologiforskaren Lally tar det i genomsnitt 66 dagar 
att skapa en ny vana. 
En enkel vana tar 18 dagar att få till, som att dricka ett dagligt glas vatten. 

En svårare vana, som att göra 
50 sit ups varje dag före frukost, 
kan ta hela 254 dagar att få till.
Att ändra vanor är oftast både 
mycket ansträngande och 
obekvämt, vilket gör att vi 
ofta undviker det. Vi väljer 
istället att stanna kvar i vår 
trygghetszon. Och fortsätta att 
göra som vi alltid har gjort.
En förklaring till varför det är 
svårt att ändra vanor handlar om 
att vi väljer kortsiktig belöning 
före en belöning som ligger 
längre fram. Dvs vi stannar 
hellre kvar i trygghetszonen 
istället för att ta den mer 
ansträngande vägen för att få 
den långsiktiga belöningen.

Enkla tips att skapa en vana 
Kontinuitet: 
se till att få kontinuitet i det du 
förändrar oavsett om det är nya 
matvanor, träning eller att sluta 
med något, försök att aldrig 

frångå de rutiner du bestämt.

Förändring: 
Börja med EN liten ny vana 
och inte flera stora vanor. Det 
är lätt att ge upp om det är för 
stora förändringar.

Delmål: 
Sätt upp delmål istället för att 
bara titta på slutmålet.

Belöning: 
Belöna eller uppmuntra dig 
själv för de framsteg du gör att 
skapa en ny vana.

Källor:
• Phillippa Lally, Cornelia H. 
M. van Jaarsveld, Henry W. W. 
Potts andJane Wardle (2010). 
How are habits formed: 
Modelling habit formation 

in the real world. European 
Journal of Social Psychology, 
Volume 40, Issue 6, pages 998–
1009, October 2010

Lycka till! 

Markus  Allerga

Forts. sid. 10

Överlidaprofilen – Torgny
En solig eftermiddag hälsar 
jag på hemma hos Torgny på 
Framnäsvägen. Jag går en liten 
snabbrunda i hans lägenhet. 
Lite spännande, för det var just 
i denna lägenhet som jag och 
Jan flyttade ihop 1988 då de 
var alldeles nybyggda. Många 
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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

Bankens fotbollsturnering
Trots att turneringen i år fick spelas utan publik blev det en lyckad turnering. De fyra lagen 
från Trivselbygden gjorde i år upp om en extra stor prispott. 

Mjöbäcks Sparbank som är 
arrangör utav turneringen 
valde att dela ut 4.000 kr extra 
per deltagande lag. Detta för 
att kompensera för de tappade 
publikintäkterna som följer 
med Coronaviruset. Vann 
gjorde Torestorp/Älekulla FF 
och de fick hela 16.000 kr i 
tillskott till kassan. På andra 
plats kom BK Viljan och de 
fick 15.000 kr. Tredjeplatsen 
togs hem av Öxabäcks IF 
som fick 14.000 kr. Högvads 
BK fick 13.000 kr. Säkerligen 
välkomna tillskott för alla fyra 
föreningar i dessa Coronatider. 
Hela turneringen livesändes 
via sociala medier, så de som 
ville kunde följa turneringen 
hemifrån. 

Marie
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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

Vi tackar alla våra gäster 
för i år.

Carina o Christian.

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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Feriejobb
Jag heter Elin Larsson och jag 
är 16 år. Jag sökte feriearbete 
i Svenljunga kommun för 
första gången men på grund av 
pandemin så var det begränsat 
med platser. kommunen tog 
därför kontakt med byalagen 
och då fick jag och två till 
arbete i Mjöbäcks byalag.  
Vi fick jobba i tre veckor 
där arbetsuppgifterna var 
varierande. Vi fick bland annat 
göra iordning vid dammarna 
nere i byn vilket kunde vara att 
skrubba bänkar och broar samt 
trimma och rensa ogräs. Vi har 
även varit på Hagalund och 
målat dansbanan, toaletterna 
osv, vilket var kul. Det var 
mestadels utearbete men vi 
fick även vara i bygdegården 
och diska vilket var bland det 
roligaste. Vi fick också städa 
lite i bygdegården. Överlag 
tycker jag att det har varit tre 
riktigt bra veckor. Jag kan inte 
tänka mig några andra som hade 
varigt roligare och jobba med 

än dessa två arbetskamrater. 
Det vi har jobbat med var både 
roligt och givande att göra 
eftersom det var ett varierande 
arbete med varierande väder. 
Vissa dagar smälte vi bort och 
andra regnade det en del, men 
det har ändå varit spännande. 
Sedan hade vi givetvis riktigt 
bra handledare som kom och 
tittade till oss.

Elin Larsson

Vi från Mjöbäcks Byalag 
vill passa på att tacka våra 
duktiga feriearbetare, Elin 
Larsson, Hilda Carlsson och 
Hampus Bergenheim. Det 
var fantastiskt kul att jobba 
med dessa tre ungdomar. 
De var väldigt flitiga så de 
arbetsuppgifter vi planerat för 
dom räckte inte till på långa 
vägar. Vi fick fylla på med fler 
vart eftersom. De var i princip 
självgående vilket gjorde att vi 

inte behövde ha handledare på 
plats hela tiden utan det räckte 
med något besök ibland. Vi är 
oerhört nöjda med det arbete de 
utfört, så tusen tack för allt ni 
gjorde. 

Marie Mårtensson

forts. från sid. 6
Profilen Torgny...

forts. från sid. 19

minnen kommer tillbaka. 
Vi sätter oss ute och pratar 
och Torgny har tagit fram ett 
fotoalbum som vi bläddrar i. 
Torgny berättar att han är 68 
år, född 1952. Mamma kom 
från Gärdhem och pappa kom 
från Bolsholm. Jag föddes i 
Borås men sen bodde vi på 
flera ställen i Överlida. 1955-
56 flyttade vi till huset på 
Hallångsvägen. Jag hade en 
syster också, Annelie och en 
bror, Stellan som bara blev ett 
år. I huset bodde jag med far 
och mor till år 2000. Jag trivs 
bra i min lägenhet, berättar 
Torgny, men det var jobbigt 
i början men ett hus ska ju 
skötas. Min syster Annelie 
finns inte heller längre och det 
var också jobbigt. 
Torgny visar kort från sitt 
album. Jag har jobbat på 
Samhall i Svenljunga i 30 
år. Jag har bl a gjort hakband 
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Nytt från våra skolor, fritids och förskolor
Det gemensamma temat för Högvads förskolor kommer detta läsår att vara VATTEN. I 
Svenljunga kommun arbetar vi efter ett årshjul med fyra fokusområden. Det är värdegrund, 
språk, matematik och naturvetenskap/teknik. 

Under augusti och september 
har vi ett stort fokus på 
värdegrundsarbetet, vi jobbar 
med barngruppen om hur 
vi ska vara en bra kompis 
och hur viktigt det är att vi 
alla lyssnar på varandra. 
Det blir samarbetsövningar 
och utforskande kring 
vatten. Vi kommer att vara 
utomhus större delen av 
dagen, enligt kommunens 
rekommendationer, för att 
minska smittspridning av 
covid-19. Därför flyttar vi 
ut mycket av verksamheten 
som vi vanligtvis brukar göra 
inomhus.

Mjöbäcks förskola har 20 barn 
i åldern 1-5 år uppdelade på 
två avdelningar, Villekulla och 
Snickerboa. Personal är Barbro 
Svensson, Malin Gunnarsson, 
Thomas Arens och Jeanette 
Kristensson.

Överlida förskola har två 
avdelningar, Gullvivan 1-3 
år och Violen 4-5 år. När 
höstterminen startar har vi 15 
barn inskrivna på Gullvivan 
och på Violen är det i nuläget 
9 barn. Personal på Överlida 
förskola är Anders Ahnström 
Svensson, Elisabeth Källgren, 

Hanna Kvarnerlind, Frida 
Nilsson, Madeleine Algebäck, 
Nina Andersson, Christine 
Holmén och Amanda Boström.

Mjöbäcks skola har 37 elever i 
förskoleklass, klass ett och två. 
Personal på skola och fritids 
är Malin Karlsson, Sandra 
Goyette, Linda Carlsson, 
Mariann Andersson-Norrman, 
Cecilia Jansson, Desirée Källid 
och Monika Söderberg.

På Överlida skola och fritids 
jobbar Solveig Ivarsson, Johan 

Andersson, Jennifer Hansson 
Lindvert, Marie Mathiasson 
och Agneta Everås. I Överlida 
finns klasserna 3-6.

Monica Björsell är rektor för 
hela Högvads rektorsområde, 
som består av förskola, fritids 
och skola i Mjöbäck, Överlida 
och Holsljunga. Sonia 
Ramie är modersmålslärare 
i hela rektorsområdet och  
administratör är Paulina 
Lammassaari.
  
Maten lagas av Nina Kärrander 

och Anna-Kajsa Henriksson 
och lokalvårdare är Anna-
Kajsa, Johanna Bystedt och 
Petra Berg.

Vi vill också passa på att tacka 
Föräldraföreningen för allt vi 
fått under förra läsåret!

Madeleine och 
Jeanette

Överlida förskola har flyttat ut delar av verksamheten på gården.

Håll i
och

Håll ut!

Håll 
avstånd!

Tvätta 
händerna 

ofta!
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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

Mjöbäcksprofilen Josefina
Namn: Josefina Kronberg

Familj: Man, tre döttrar och 
två katter

Arbete: Barnskötare på Örby 
Förskola

Intressen: Familjen, djur, 
natur, läsa, baka

Favoritmat och dryck: 
Fisksoppa med nybakat bröd. 
Kaffe och vatten.

Vad är det bästa med att 
bo i Mjöbäck?: Närheten 
till naturen och att det finns en 
småskola/förskola för barnen.

Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck?: Då vi kör vägen 
mellan Öxabäck och Mjöbäck 

varje dag så hade den kunnat 
vara bättre.

Om du vann mycket 
pengar, vad är det 
första du skulle göra 
då? Satsa på vår dröm om att 
bli självförsörjande, satsa på 
odling och en mer klimatvänlig 
livsstil.

Favoritcitat:  "Du är 
modigare än du vet, starkare 
än du tror och klokare än du 
förstår "

Övrigt: Drömmer om att bli 
självförsörjande på grönsaker 
och ägg. Planerar att skaffa höns 
och börja odla i större skala 
nästa år. Förutsättningarna 
för detta blev verkliga när vi 
flyttade till Mjöbäck.
Känns fantastiskt att kunna ge 
barnen en uppväxt på landet 
med allt vad det innebär.

Genom Jeanette
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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

Vill ni skicka blommor, 
så ordnar vi det!   

Motionsdans

Angående motionsdans hösten 2020 i Älvsereds 
Bygdegård så avvaktar vi tillsvidare på grund av 

rådande pandemi och restriktioner.

Hälsning danskommittén Älvsereds Bygdegård/
Birgitta och Sture tfn 0707-154660

(OBS ej PRO dans längre)

Denna vår och sommar har 
varit väldigt annorlunda än 
tidigare år, på gott och på ont.
En positiv aspekt att tänka på 
är ändå att vi människor blir 
mer medvetna om varandra, 
om hur utsatta vissa människor 
är i samhället och hur lite som 
det egentligen behövs av den 
enskilde för att få samhället att 
överleva.
Byalagets styrelse har varit 
behjälpliga med matvaru-
inhandling för de som är i risk-
zonen eller som helt enkelt 
känner att de inte vill ge sig ut 
i affären. Ni är alltid välkomna 
att ringa oss.

Näsetrundan
Det har hänt en hel del i detta 
projekt.
Alla stora belysningsstolpar 
är nu nere i marken tack vare 
ideella krafter. Överlida El 
skall nu koppla in stolparna 
och få de att lysa vackert innan 
höstmörkret faller över oss.
Även gångstigarna har fått 
lite uppfräschning genom nytt 
grus.
Vi räknar med att kunna 
anordna en fin invignings-
ceremoni enligt de riktlinjer 
som kommer gälla senare i 
höst.
Vill ni vara med och sponsra är 
det inte för sent ännu.
För mer info om de olika paket 
som finns se vår facebooksida 
el hemsida, det sitter även uppe 
en lapp på anslagstavlan i byn.

Bänkar vid Näset
Vissa av bänkarna vid 
badplatsen är tyvärr trasiga 
och behöver renoveras.
Vi är mycket tacksamma om 
någon snickarkunnig person 
vill ta på sig detta och hjälpa 
oss, eller om någon har lite 
material över som de kan 
skänka till byalaget för detta 
ändamål.

Grillstugan
Som ni säkert har märkt så har 
våra fina vindskydd försvunnit 
från grillstugan.
Då det blåser en hel del där 
anser styrelsen att det behövs 

införskaffas något nytt.
Vi kommer därför att sätta 
upp stora plexiglas som 
förhoppningsvis gör det lite 
mysigare att sitta där även när 
det regnar och blåser utan att 
förstöra den vackra utsikten.

Tennisbanan
Vi kommer ansöka om 
byalagspeng för att kunna 
köpa in en ny anslagstavla till 
tennisbanan.

Skräpmarschen
I samarbete med Mjöbäcks 
sparbank genomfördes en 
uppstädning av vår vackra by.
Det var tyvärr mycket skräp 
som hittades!
Hoppas alla nu tar sitt ansvar 
och håller det rent och fint.
Banken har delat ut 2.500kr till 
alla byalag för engagemanget 
och Överlida byalag har tagit 
hjälp av årskurs 6 på Överlida 
skola. 10 ungdomar från 
klassen var ute och städade och 
för detta fick de 1.000kr till sin 
klassresa.
Ett mycket uppskattat bidrag.

Musikanläggning i idrotts-
hallen
I våras ansökte vi om byalags-
peng för en musikanläggning 
till idrottshallen och har nu fått 
detta beviljat.
Det kommer att snart finnas 
en anläggning som alla får 
tillgång till när de hyr hallen.
Man kommer på ett enkelt sätt 
kunna koppla upp sin telefon 
och spela sin favoritmusik 
under tiden man idrottar, har 
barnkalas mm.

Frisbeegolf
Vi har fått in ett med-
borgarförslag om att anlägga 
en frisbeegolfbana i Överlida.
Styrelsen kommer att undersöka 
detta och återkommer senare i 
höst om det finns möjlighet att 
genomföra detta. 

Sist men inte minst vill vi rikta 
ett stort TACK TILL ALLA 
som engagerar sig i byalagets 

Forts. sid 15



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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projekt, allt ifrån Näsetrundans 
olika arbetsuppgifter till 
städning av badplatsen, 
uppsättning av anslagstavlor, 
kontakter med kommunen, 
skolan osv..

Ni är guld värda!

Tillsammans är vi starka!’

Roxana Guzman

Kontaktinfo:
Överlida Byalag- styrelsen@
overlida.nu
Hemsida  www.overlida.se
Facebook- www.facebook.se/
overlida
Bankgiro 5267-5899
Swisch 1230919829

Forts. från sid 15
Överlida byalag... Sommarmusikanterna

En del av kommunens ungdomar hade som feriejobb att turnera 
runt som ”Sommarmusikanterna.” De turnerade under några 
veckor runt i kommunen och spred glädje med sin musik. En 
varm junidag kom turen till Mjöbäck och Överlida. I Mjöbäck 
samlades publiken framför bygdegården och det var ett trettiotal 
personer som njöt av fin musik och sång. 



Nya öppettider Måndag 12-18 Tisdag-Fredag 10-18 
Lördag 10-15 Söndag STÄNGT - Telefon: 073-637 36 42
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RECEPT

070-860 34 99
ÖVERLIDA

                         

Ljung och 
höstblommor  

:

Saftig limpa utan jäst
Ett smakrikt och lättgjort bröd som är lätt att variera. Jag använder oftast A-fil, torkade 
aprikoser, mandel och blandade frön och kärnor. Låt svalna en stund, skär i tunna skivor och 
njut!
3 dl vetemjöl
2 dl fullkornsgrahamsmjöl
2 tsk bikarbonat
1 tsk salt
4 ½ dl fil eller yughurt
½ dl ljus sirap
1 dl hackade nötter eller 

mandel
1 ½ dl frön och kärnor (t.ex. 
solros, pumpa, linfrö)
1 dl torkad frukt (t.ex. fikon, 
russin, aprikoser)

Blanda alla torra ingredienser 
med fil och sirap. Rör i övrigt, 
blanda till en kladdig deg.
Klä en avlång 1 ½ l form med 
bakplåtspapper och klicka i 
smeten.
Grädda längst ner i ugnen 

Trollstigen

i 200 grader i 50 min. Låt 
svalna under bakduk.

Jeanette

Några bilder ifrån byggnationen 
av Trollstigen och Trollberget 
med den nya grillplatsen vid 
Gräne gruva. Ungdomarna 

som syns på bilden är 5 killar 
och tjejer från Holsljunga och 
Överlida som feriearbetade tre 
veckor ute vid gruvan.



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
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Fortsätt att tvätta händer och håll avstånd även i höst!
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

TRIVAB-TRIVSELBYGDEN-TRIVBO
En fin och härlig sommar har nu passerat och de flesta av oss har semestrat i Sverige och 
även i större utsträckning i hemmatrakterna. Även under sommar och semestertid händer det 
en hel del intressant och positivt i vår bygd.

TRIVAB, Näringslivet.
Våra företags verksamheter 
och tillverkning har hittills 
rullat på även om det i vissa 
fall krävts speciella åtgärder 
och anpassningar. En del av 
företagen har till och med 
haft en ökad orderingång 
och försäljning samt även 
bidragit med produkter och 
utrustningar för skydd mot 
Covid-19. Wästgöta Plast har 
tillverkat och levererat plast 
till förkläden som färdigställts 
på en industri i Svenljunga, 
Texrep tillverkar stora volymer 
textilband till skyddsmasker 
mm.
När det gäller skolan och 
våra ungdomar har vi nu 
glädjande elever exempelvis 
på bygglinljen som kommer 
att göra sin praktik/APL på 
några av våra byggföretag det 

kommande läsåret. Eleverna 
kommer från både Marks- och 
Tranemo Gymnasieskola.
PRAO verksamheten har i 
skrivandets stund ännu ej fått 
besked från skolan om det 
kommer att genomföras i höst 
eller ej på grund av rådande 
pandemin.
 
TRIVSELBYGDEN, 
Turist- och 
Besöksnäringen.
Trivab har uppdaterat 
broschyren "Upptäck 
Trivselbygden". Inledningsvis 
trycktes den i 4000 ex svenska 
och 1000 ex vardera av tyska 
och engelska. Styrelsen i 
Trivab med hjälp av byalag 
har distribuerat broschyrer till 
Trivselbygdens besöksmål, 
närliggande turist-infopoints, 
campingplatser mm. Det 

har varit stor efterfrågan på 
den svenska broschyren och 
Trivab lät trycka ytterligare 
upplaga. Det har varit många 
besökare i Trivselbygden. 
Några av verksamheter som 
erbjuder övernattning berättar 
dock om lägre antal gästnätter. 
De som normalt brukar ha 
många gäster från Tyskland 
och Nederländerna har med 
anledning av Covid-19 inte 
haft det antalet. Däremot har de 
sett fler hemestrande svenskar. 
Gårdsbutiker i Trivselbygden 
har varit välbesökta. Friluftsliv 
med att cykla, vandra, paddla 
kanot/kajak och fiska mm har 
varit uppskattat av många. 
Trivab har haft ett 
Leaderprojekt där ett tidnings- 
och broschyrställ tagits fram. 
Daniel Claesson på Oveda 
har tillverkat ställ till varje 
ort i Trivselbygden. Det har 
varit bra att kunna erbjuda 
väderskyddade tidningar och 
broschyrer. 
Hemsidan Trivselbygden.se 
fick nytt utseende i våras. Det 
finns en rad sökfunktioner 
på hemsidan. Sociala medier 
är en bra informationskanal. 
Följ gärna Trivselbygden på 
Facebook och Instagram.

TRIVBO
Under våren har 
majoritetsägaren i TRIVAB, 
Mjöbäcks Sparbanks stiftelse 
för utveckling i Trivselbygden, 
tagit initiativ till att bilda ett 
helägt aktiebolag med namnet 

Trivselbygdens Bostads AB i 
dagligt tal ”TRIVBO”. Syftet 
med detta aktiebolag är att 
genom utnyttjande av de statliga 
bidragen för investeringsstöd 
till hyresbostäder främja 
byggnation av mindre 
hyresfastigheter (parhus) i de 
av Trivselbygdens byar där 
efterfrågan finns på sådana 
bostäder. I första hand avser 
TRIVBO stödja och intressera 
lokala fastighetsägare att 
starta nybyggnationer men 
kan i undantagsfall, där lokala 
byggherrar saknas och det 
finns ideella intressen i form av 
t.ex byalag som önskar uppföra 
hyresfastigheter även delta 
som ägare av dessa.
Stiftelsens kontaktperson 
för TRIVBO-frågor är 
Tomas Andrén, e-postadress: 
andrentomas@yahoo.com, 
mobiltel: 070-3188186

Vi önskar Er en härlig höst!
Lena Ferm Hansson 
och Christer Everås
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En hälsning 
från kyrkan
 
Coronapandemin är svår för samhället att 
hantera, och det är svårt även för kyrkan. 
När det är kris vill vi gärna 
öppna kyrkorna så att 
människor ska kunna samlas 
och stötta varandra. Men 
under våren och sommaren 
har mycket handlat som att 
begränsa smittspridning och vi 
har känt oss tvungna att pausa 
de flesta verksamheterna. 
Nackdelen har varit att 
många då känt sig ensamma 
och svikna. Gudstjänster på 
Facebook har varit välbesökta, 
men det är inte samma sak trots 
allt.
 
Nu när hösten drar igång är det 
därför många verksamheter 
som startar, i delvis nya former. 
Tanken är att möjliggöra för 
möten och samtal på ett sätt 
om minimerar risken för 
smittspridning.
 

Att leva är att fråga, att vänta 
på ett svar.
Att leva är att lyssna, tills 
tvivlet tystnat har.
Att leva är att ana att allt är i 
Guds hand,
att finna frid och trygghet o 
själva orons land.
SvPs 732

Gud välsigne dig!

Hans Leander

Präst i Mjöbäck-Holsljunga 
församling

forts. från sid. 10
Profilen Torgny...

till cykelhjälmar och träskor. 
Sedan jobbade jag i Sexdrega 
och gjorde sopborstar och de 
sista åren i Borås. Sedan gick 
jag i pension.
Ett stort intresse är att åka 
och titta på fotboll. Jag har 
åkt mycket med Urban men 
nu går ju inte det. Jädra skit, 
den där Coronan. Jag tittar 
mycket på tv och kör då och 
då med min moped. En gång i 
veckan åker jag till Svenljunga 
på verksamhet där. Vi träffas 
utomhus och pratar och fikar. 
Vi får väl se hur det blir till 
vintern om vi får va inomhus 
igen. 
Jag äter allt, utom 
surströmming. Det är lugnast 
att hålla sig till vanlig mat, 
tycker Torgny. Innan gick jag 
till Toftalyckan och åt men nu 
får jag mat hem. Det är lite 
ensamt. 
Det bästa med att bo i Överlida 
är allting. Här känner jag 
alla. Skulle jag flytta stannar 

Överlida, säger Torgny och 
skrattar till. 
Om jag vann mycket pengar 
skulle jag nog åka till utlandet 
och sedan ge bort en del. Jag 
har allt jag behöver. 
Vi fortsätter att titta på en massa 
kort på Torgnys syskonbarn 
och deras barn i albumet. De 
kan jag inte träffa så mycket 
nu heller. Jädra skit, den där 
Coronan. Till sist visar han ett 
kort på sin pappa i affären. Min 
pappa var den första kunden 
på Stjärnköp, berättar Torgny 
stolt.
Tack Torgny för en trevlig 
pratstund.

Eva Berndtsson

Håll i
och

Håll ut!

Håll avstånd!
Tvätta händerna 

ofta!
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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

MJÖBÄCKS BYALAG
I dessa Coronatider har vi i Mjöbäcks byalag 
valt att inte anordna några aktiviteter men vi 
har jobbat en med skolfrågan.

Skolutredningen
Nu var det ett bra tag sedan 
vi uppdaterade er kring den 
segdragna skolutredningen. 
Det som hänt sedan sist är att 
Överlida och Mjöbäck byalag 
gemensamt har skickat in ett 
förslag om en gemensam F-6 
skola för Högvad i antingen 
Överlida eller Mjöbäck. Vi har 
inte fått någon respons på detta 
förslag som är inskickat till 
Barn- och utbildningsnämnden. 
Vi saknar helt den utlovade 
dialogen som ska vara mellan 
kommun och byalag. 
Moderaterna tillsammans 
med några avhoppade 
centerpartister har lämnat in 
ett initiativärende till Barn- 
och utbildningsnämnden. 
Förslaget går ut på att man vill 
skapa en ny mellanstadieskola 
i Östra Frölunda för alla elever 
i södra kommundelen. Man 
föreslår också att man ska ha 
en lågstadieskola uppdelad på 
två orter, förslagsvis bör en av 
dessa ligga i Östra Frölunda.  
Vi anser att vägen till Östra 
Frölunda är för undermålig för 
att bussa våra barn på, särskilt 
vintertid. Detta stärks utav 
den enkät som Överlida och 
Mjöbäcks byalag gjorde i våras. 
Den visar att många föräldrar 
kommer att välja andra skolor 
till sina barn. Vilket kommer 
att kosta kommunen mycket 
pengar. 
Det har under våren varit 
borgfred i kommunen pga 
Coronapandemin, detta har 
inneburit att man inte har tagit 
upp några stora frågor till 
beslut i fullmäktige. Nu i slutet 
av augusti var borgfreden slut 
och direkt valde man att ta 
upp skolfrågan igen. Först ska 
man besluta om man skriva 
riva upp kompromissbeslutet 
ifrån 2018. Denna fråga lyfts 
på fullmäktigemötet den 7 
september. Komprissbeslutet 
innebar att man var överens 
om att utreda om en skola en 

Högvad. Detta vill dom nu 
alltså riva upp för att istället 
gå vidare med sitt förslag om 
skola i Östra Frölunda. 
Mjöbäcks byalag kommer i 
början av september genomföra 
en bussresa med våra politiker 
för att visa hur mycket vi har 
i Mjöbäck. Vi kommer även 
att köra till Östra Frölunda för 
att påvisa hur kurvig och dålig 
vägen är. Vi lär återkomma i 
denna segdragna fråga i nästa 
nummer utav MÖT. 

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. 
Bygdegårdsföreningen tar 
tacksamt emot ditt bidrag.

Hyr bygdegården
Har ni tänkt på att i dessa tider 
när man ska hålla avstånd 
så är det lämpligt att hyra 
bygdegården om ni ska ha 
någon liten tillställning. För 
uthyrning kontakta Ann-Marie 
070-682 85 83.

Foto: Sofie Ljung
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BOKTIPS
Minas hus av Heidi Björnes
I nästan hundra år har 
det vackra, vita huset på 
Strandveien varit en trygg 
hamn för sina invånare. 
Konstnären Mina har levt hela 
sitt liv där, som barn, med sitt 
livs kärlek och nu som änka.
En kväll knackar en okänd 
kvinna på dörren. Lilian har 
gått vilse i livet och är på flykt 
undan ett mörkt förflutet. Mina 
låter henne stanna, och snart 
fylls huset av en brokig skara 
människor. Försiktige Johan 
som alltför länge låtit sig styras 
av sin mamma, självständiga 
Anna som hittar kärleken där 
hon minst anar det, brevbäraren 
Ergobert vars hjärta krossats 
och hemmafrun Ellen som 
ingen ser. Mellan dem växer 
en vänskap fram som ger dem 
modet att öppna upp för nya 
äventyr och ny kärlek.

Minas hus är en varm och 
humoristisk roman om att livet 
alltid ger oss nya chanser, bara 
vi är villiga att ta emot dem. En 
bok att läsa och njuta av!

Jeanette

Foto: Sofie Ljung
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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



23

Ett urval av kyrkans 
verksamheter 
(se STT för fler)
Samtal igång
Vandring och samtal. Vi går 
ca en halvtimme och fikar eget 
fika.
Kindaholm tisdagar kl 14, den 
15/9 i Håcksvik kyrka
Mjöbäck-Holsljunga torsdagar 
kl 14, den 17/9 Holsljunga 
kyrka
Se vidare annonser i STT
 
Barnkör 6-10 år
Onsdagar kl 17.30 Östra 
Frölunda kyrka
 
Miniorer från 5 år
Måndagar kl 17.00 Holsljunga 
församlingshem
 
Scouter 6-12 år
Torsdagar kl 17.00 Kalvs 
församlingshem
 
Vuxen-barn grupp
Barnvagnspromenad
Torsdagar kl 9.30 Östra 
Frölunda kyrka
 
Multisar upp till 12 år
Torsdagar kl 14.30 Överlida 
kyrka, start 8 oktober

 
Ett urval av gudstjänster (se 
STT för fler)
 
20/9 kl 16 Gudstjänst med 
musik Överlida kyrka
27/9 kl 10.00 Andakt och 
pilgrimsvandring Håcksviks 
kyrka
4/10 kl 11.00 Gudstjänst med 
små och stora Överlida kyrka
11/10 kl 11.00 Gudstjänst 
med små och stora Holsljunga 
kyrka
11/10 kl 16.00 och 17.30 
Musikgudstjänst med 
Mårdaklevs spelmän 
Mårdaklevs kyrka
 
Se även www.svenskakyrkan.
se/kind samt tidningen 
Livsviktigt som kommer i 
brevlådan.

Höstens sista blomma
Jag är höstens sista blomma. 
Jag blev vaggad uti 
sommarens vagga, 
jag blev ställd på vakt mot 
nordens vind, 
röda flammor slogo ut 
på min vita kind.

 
Jag är höstens sista blomma. 
Jag är den döda vårens yngsta 
frö, 
det är så lätt att som den sista 
dö; 
jag har sett sjön så sagolik och 
blå, 
jag hört den döda sommarens 
hjärta slå, 
min kalk bär intet annat frö än 
dödens. 
 
Jag är höstens sista blomma. 
Jag har sett höstens djupa 
stjärnevärldar, 
jag skådat ljus från fjärran 
varma härdar, 
det är så lätt att följa samma 
väg, 
jag skall stänga dödens portar. 
Jag är höstens sista blomma.

Dikt av Edith Södergran 
(finlandssvensk poet 1892-
1923)

Höst
Höstens dagar äro 
genomskinliga 
och målade på skogens gyllne 
grund... 
Höstens dagar le åt hela 
världen. 
Det är så skönt att somna utan 
önskan, 
mätt på blommorna och trött 
på grönskan, 
med vinets röda krans vid 
huvudgärden... 
Höstens dag har ingen längtan 
mer, 
dess fingrar äro obevekligt 
kalla, 
i sina drömmar överallt den 
ser, 
hur vita flingor oupphörligt 
falla...

Dikt av Edith Södergran 
(finlandssvensk poet 1892-
1923



Gruvans dag vid Gräne gruva 
Att planera för vilka aktiviteter vi skulle få klart till säsongen 2020 och invigningen, var 
i dessa Coronatider en utmaning. Sedan hur vi skulle göra med invigningen för att få den 
Coronaanpassad.

Lösningen blev att vi delade 
upp invigningen vid två 
tillfällen under dagen. Klockan 
10 invigde vi dammen och 
rododendronparken med 250 
buskar som vi planterat utmed 
den första vandringsleden som 
vi byggde 2018. Klockan 12 
invigde vi den nya Trollstigen 
som redan under byggtiden 
blev mäkta populär.
Det blev en jämn spridning 
med ca 50 närvarande vid 
respektive invigning och sedan 
en jämn ström med besökare 
under hela dagen, som även 
besökte gruvan och gick de 
olika vandringslederna.
Men framför allt fikade och 
grillade man på både nya 
och gamla grillplatsen, tack 
Jerker Lindquist för veden 
du ställer upp och fixar till. 
Totalt räknade vi med att 
vi under dagen hade 3–350 
besökare och det var ganska 
exakt hälften av förra årets 
besökare, en bra avvägning 
tycker vi. Eller om det nu 
var att hälften av besökarna 
lockades av korven och kaffet 
som Mjöbäcks Sparbank och 
Sydved bjöd på förra året.
Totalt vid gruvan har det 
under året varit väsentligt fler 
besökare i år. Vi tror att vi 
på årsbasis landar på kanske 
upp mot 13–14 000 besökare, 
en ökning på 30-40 % och vi 
tror vi är kommunens största 
turistmål. Men vad som gläder 
oss mest är att vi ser att området 
har för kommuninnevånarna 
blivit ett utflyktsmål som 
man återkommer till flera 
gånger under året, man 
firar födelsedagar där, man 
har släktträffar mm och 
framför allt motionerar man. 
Målsättningen är att vi skall 
ha en bred publik och med de 
båda nya attraktionerna har vi 
lagt till botanikintresserade 
och barnfamiljer.
Eftersom allt är gratis vid 
gruvan så har vi ingen egen 
annonsering, men vi är 

med i föreningarna EKO 
Museer i nedre Ätradalen 
och NAV-Industrihistoria och 
arbetslivsmuseer i Väst som 
båda ger ut broschyrer som 
sprids i stora upplagor, även 
Trivselbygdens Tidning och 
broschyr sprider information 
om Gruvan. Vi får även bra 
uppmärksamhet när Borås 
Tidning och andra medier 
skriver om oss.

Planer för 2021, 
ytterligare en 
vandringsled
Vi hoppas att vi klarar av att 
få upp ett tak över den första 
grillplatsen vi byggde, så 
man kan grilla eller fika även 
om det skulle vara lite dåligt 
väder.
Vi skall även försöka förbättra 

skyltning och information om 
området, men vi planerar i 
första hand att bygga färdigt, 
och då är det en tredje och 
sista (?) vandringsled som vi 
kommer att prioritera.
Den skall utgå från parkeringen 
som de tidigare lederna och gå 
norrut på höjden mot Svensås, 
där man har utsikt ända mot 
Gamlared, och sedan komma 
ner vid Holsjön södra strand. 
Därefter går den upp förbi 
Fäxhult Hälsokälla som vi skall 
försöka lyfta fram för att sedan 
vika av in mot Fäxhult Grotta, 
för att sedan återvända söderut 
mot gruvan via getryggar 
och förbi dödisgropar och 
lite andra naturupplevelser 
som i skall lyfta fram. Vi 
har fått ett sk Lona bidrag 
från Länsstyrelsen i Västra 

Götaland, som finansierar 
ca en tredjedel, med övrig 
sponsring och framför med 
mycket frivilligt arbete så 
hoppas vi ro även detta projekt 
i hamn. Vill du hjälpa till på 
något sätt så hör gärna av dig 
till undertecknad.
Vi börjar avverka skog för 
leden redan i september 
och hoppas som vanligt på 
invigning på nästa gruvans 
dag som är den 1/8 2021 och 
då hoppas jag vi kan återinföra 
”traditionen” att bjuda 
besökarna på varm korv, eller 
hur Carolina?

Christer Johansson

För interimsstyrelsen, Ideella 
föreningen GRÄNE GRUVA 
1899


