
Foto: Sofie Lindqvist 

Glad vår! 

Nr 1 2020 Årg 22 
Utg. av Överlida Byalag 
www.overlida.se
och Mjöbäcks byalag
www.byalagetmjoback.se



2

Allting har en början…
Det har varit speciellt att bo just här, en fantastisk plats i Sveriges 
vackra land.  Ingenstans har jag varit bosatt längre än just i denna 
trakt, även om jag varit en flyttfågel sedan unga år. 

Här finns en gemenskap 
som förmodligen inte finns i 
städer. Att leva och verka här 
har gett mig en stark känsla 
av sammanhang. Något som 
förstärkts av att det verkar 
finnas en medvetenhet om att 
vi är beroende av varandra. 
Att vi tillsammans skapar vår 
tillvaro och behöver måna om 
varandra. Det har varit många 
fina år i Överlida och Mjöbäck. 
(Vi flyttade till Mjöbäck 1992 
och sedan till Överlida 2003).
Under åren har jag fått nära 
vänner här. Mina grannar har 
betytt så mycket. Kunnat be 
om hjälp när jag behövt detta. 
Känner tacksamhet gentemot 
mina kunder som jag fått följa 
genom åren. 

Den vackra naturen har varit 
en viktig kraftkälla. De fina 
vandringslederna, sjöarna 
och campingen. Känner mig 
tacksam för byalagen som 
betyder så mycket för vårt 
samhälle. För alla de som 
ordnar påskpromenader, 
julbelysningen, adventsmys. 
För allt arbete som görs 
för att få till stånd vår 
cykelbana mellan byarna samt 
engagemang i flera andra 
projekt.  För bankens vänliga 
personal. För alla som sköter 
om träffpunkterna Långehall 
och Mjöbäcksgården. För 

alla generösa människor 
inklusive företagare som gör 
frivilliga insatser på olika sätt. 
Engagemang för ett levande 
samhälle. Det är för mycket att 
räkna upp.

Denna tidning bygger också 
på att många engagerar sig. Vi 
som utgör redaktionen försöker 
fånga upp det som händer. Vi 
är glada för olika bidrag som 
kommer in! Under årens lopp 
har vi alltid haft trivsamma 
möten med bra diskussioner. 
Det har varit roligt att se hur 
en tidning växer fram under 
de olika säsongerna med olika 
teman. 
Livet förändras som bekant 
och jag kommer inom kort att 
flytta till Kinna. Huset är sålt 
och glädjande nog kommer 

en trevlig barnfamilj till 
Slånbärsstigen. Jag lämnar 
nu tidningsarbetet vilket 
innebär att nya krafter behövs 
i redaktionen. Även fotografer! 
Skicka gärna in dina härligaste 
bilder och berättelser till 
redaktionen! 

Tack för mig (och mina döttrar), 
tack Mjöbäck och Överlida för 
många bra och lärorika år! 

Elske

PS Läste dessa rader någon-
stans:

Åren glider snabbt förbi,
fånga dem och fyll dem.
Låt dem rymma harmoni,
spara och förgyll dem.

Testat 
Padel?
Snart är våren här 
och utomhussäsongen 
för padel drar igång. 

Är du en av de som hakat på 
trenden? 
Padel är en racketsport som kan 
ses som en blandning mellan 
tennis och squash. Padel passar 
de allra flesta men kräver en 
viss rörelseförmåga. Spelet 
går fort och det är fördelaktigt 
med en god motorik. Fördelar 
med padel är att det är en 
väldigt rolig och social sport 
som spelas två mot två. Det 
är ett perfekt sätt att umgås 
med vänner samtidigt som du 
får fysisk aktivitet. När du är 
fullt fokuserad på att slå det 
perfekta slaget glömmer du 
nästan bort att du samtidigt 
får konditionsträning på köpet. 
Öga-handkoordinationen (dvs 
förmågan att ta in information 
via dina ögon och sedan 
utföra en rörelse med dina 
händer) är viktig för att få 
precision på dina slag. Detta 
kan förbättras genom övningar 
som jonglering eller ”parallell 
boll”. Det sistnämnda är en 
övning där man håller en 
boll i varje hand för att sedan 
kasta upp dem i luften, korsa 
underarmarna för att sedan 
fånga bollarna med händerna i 
denna position. Därefter kastas 
bollarna upp med korsade 
armar för att återigen fångas 
med armarna i neutralt läge.
Lycka till med övningen och 
ditt padelspel framöver! På 
campingen i Överlida finns det 
alla möjligheter!

Mattias Hallström
Fysioterapeut

Hästarna i byn
Då både dagens intervjuperson Anni och jag bokstavligt talat 
springer om varandra i ridhuset fick denna intervju slutligen ske över 
telefon. Men vaddå? För hästtokiga människor är det helt naturligt 
att oavbrutet och i gränslös tid prata häst, häst och mera häst.
Hur kommer det sig att 
du har häst Anni?            
Det är mammas fel! Hon höll 
på med hästar när hon var 
yngre och har berättat historier 
om speciellt en häst som hon 
aldrig fick av gårdsplan. Den 
stegrade sig så fort den skulle 
från gårdsplanen.

Berätta lite om dig själv
Jag heter Anni Jarhult, jag är 
31 år och bor i Överlida med 
min sambo Per. Tillsammans 
med min mamma Gunilla äger 
jag bl.a. russet Fåglabäcks 
Lillijan, som tävlas i allt från 
dressyr och hoppning till sport- 
och brukskörning. Till min 

hjälp har jag också min syster 
Lina och hennes son Viktor och 
yngste sonen Hannes.

Hur startade din 
hästresa?
När jag var ungefär fyra år 
köpte min mamma ett 5-årigt 
russ vid namn Josefine. Stoet 

benämndes "världens fulaste 
häst" då hon endast fick 34 
poäng (av 50 möjliga) på 
sin premiering som 3-åring. 
Redan då hade mamma valt sin 
inriktning på så kallat udda blod 
vilket ibland kan vara befogat 

Forts.sid 15
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Ditt liv 
är inte
ditt
Ditt liv är inte ditt,
det tillhör Livet.
I tillit gavs det dig,
det skall förvaltas.

Och du kan intet bli,
som ger dig mera liv,
ty Livets ära är
att utan krav bli givet.

I kraft är själens ljus
syns detta skrivet:
Ditt liv är inte ditt,
det tillhör Livet.

Ur diktsamlingen ”Målaren 
och ängeln”
av Bo Setterlind.

Återgiven av 
Manfred
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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  

Nyttan med kon
Kon är ett husdjur…Men den finns också utanför huset. Och den lever 
ofta på landet, men den kommer också in till staden, men bara när den 
skall dö. Men det bestämmer den inte själv.

Kon har sju sidor…Den översta 
sidan-den nedersta sidan-den 
främre sidan-den bakre sidan-
den ena sidan, den andra sidan-
och den invändiga sidan.
På den främsta sidan sitter 
huvudet…Och det är för att 
hornen ska ha något att sitta 
fast på. Hornen är av horn och 
dom är bara till prydnad. Dom 
kan inte röra på sig, men det 
kan öronen. De sitter på sidan 
av hornen. Kon har två hål 
framme i huvudet. Dom kallas 
ko-ögon. Kons mun kallas 
mule. Det är nog för att den 
säger mu.
På den bakersta sidan sitter 
svansen. Den använder den för 
att jaga bort flugor med, så att 
dom inte ramlar ned i mjölken 
och drunknar.
På den översta sidan- och den 
ena sidan- och den andra sidan, 
är det bara hår…det heter ko-

hår och har alltid samma färg 
som kon. Färgen på kon heter 
kulör.
Den nedersta sidan är den 
viktigaste för där hänger 
mjölken. Och när mjölkerskan 
öppnar kranarna så rinner 
mjölken ut. När det åskar så 
blir mjölken sur….men hur 
den blir det har jag inte lärt mig 
ännu. Kon har fyra ben…Dom 
heter ko-ben. Dom kan också 
användas till att dra ut spikar 
med. Kon äter inte så mycket, 
men när den gör det äter den 
alltid två gånger. Dom feta 
korna ger helmjölk. När kon 
är dålig i magen ger den ost. I 
osten är det hål. Men hur den 
gör hålen har jag inte heller lärt 
mig ännu.
Kon har gott luktsinne….Vi 
kan känna lukten av den på 
långt håll. Kons valpar heter 
kalvar. Kalvens pappa heter 

tjur, och det gör kons man 
också. Tjuren ger inte mjölk 
och är därför inte ett däggdjur. 
Den som kommer och hämtar 
kon när den blir gammal heter 
ko-fångare. Den sitter ofta 
framme på bilar. Så blir kon 
slaktad, man häller mjölken 
i tetror som vi kan köpa i 
affären. Kons fyra ben skickas 
till snickaren. Det kallas 
återanvändning.
Som man kan se är kon ett 
nyttigt djur. Och därför gillar 
jag kon väldigt mycket.
Lärarens kommentar: Jag har 
aldrig läst något liknande!
Enligt mig borde uppsatsen få 
MVG!

Elske 

Mjöbäcks 
hembygdsförenings 
årsprogram

Påskbuffé 
Onsdag 1 april kl. 18.30. 
Hembygdsgården Tokabo 
Anmälan till Kerstin 342 
19 senast 25 mars.

Kvällsutflykt till 
Krogsereds sägenrunda
Onsdag 13 maj. Samling 
vid Monicanders kl 18.00. 
Medtag egen kaffekorg

Mat och kulturvandring i 
Brostorp
Lördag 23 maj kl 11.00 
håller Evy och Mariann 
i en trevlig mat och 
kulturvandring. Anmälan 
senast 15 maj till Mariann 
070-617 00 04 eller Evy 
070-359 12 31

Friluftsgudstjänst
Söndag 28 juni kl. 15.00 i 
Tokabo
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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

MJÖBÄCKS BYALAG
Skräpmarsch
Den 18 april anordnar Mjöbäcks 
Sparbank tillsammans med 
alla byalag i Trivselbygden en 
skräpmarsch. Tanken är att alla 
byar är ute mellan klockan 10-
12 och plockar skräp i sin by. 
För detta får varje byalag 2.500 
kr samt att det i varje by lottas 
ut 500 kr bland deltagarna. 
Vi hoppas att många kommer 
och hjälper oss göra fint i 
dikeskanterna. 

Hallafilmen
Söndagen 22 mars visar vi 
filmen om Halla Textil AB. Det 
är Tore Larsson från Kattarp 
som under företagets sista år 
filmade verksamheten. Han 
kommer även att visa upp en 
del tyger ifrån Halla. Det är 
roligt att kunna visa upp lite 
svensk textilhistoria. 

Fixardag 
Snart är det dags att vårstäda 
vårt fina Hagalund. Vi behöver 

hjälp med att både kratta och 
städa. Ju fler vi är som hjälper 
till ju fortare går det. Kanske 
hinner vi även med det ”där 
lilla extra” om vi är många. Vi 
träffas den 11 maj kl. 17.00

Medlemsavgift till 
byalaget
Medlemsavgiften är även i år 
oförändrad, vilket innebär 25:-/
person eller 100:-/familj. Ditt 
bidrag går till underhåll utav 
Hagalund samt utsmyckning av 
byn. Deras bankgiro är 5818-
0571. Vi tackar på förhand för 
ditt stöd!

Medlemsavgift 
bygdegården
Även bygdegården har numera 
medlemsavgift. Deras avgift är 
50:-/person. Även detta bidrag 
är viktigt då det går till att 
underhålla vår fina bygdegård. 
Deras bankgiro är 641-7844.

Hyr Hagalund eller 
bygdegården 
Du vet väl om att du kan hyra 
Hagalund och bygdegården 
för en billig peng till privata 
fester och barnkalas. Vill du 
hyra Hagalund kontakta Marie 
070-622 81 87. För att hyra 
bygdegården kontakta Ann-
Marie Önn 070-682 85 83. 
Som betalande medlem får du 
10 % rabatt på hyran. 

Pantinsamling
Ni har väl inte glömt att det står 
gröna soptunnor på gaveln mot 

Monicanders, där ni kan lägga 
er pant. Vi tar tacksamt emot 
petflaskor samt både svenska 
och utländska burkar.

Dammarna
Vi skulle behöva göra 
iordning promenadvägen runt 
dammarna. Är det någon som 
har redskap för detta och har 
möjlighet att hjälpa oss att 
försöka få upp allt ogräs är vi 
tacksamma om ni hör av er till 
Marie 070-622 81 87.

Marie Mårtensson

ÅRSMÖTE 
ÖVERLIDA BYALAG 

25 MARS KL. 18.30 
ÖVERLIDA SKOLAS MATSAL 
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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ha råd när du har tid! 
Månadsspara – För ett roligare liv som pensionär! 

                     
                     Varje extra krona gör skillnad, med rätt sparform kan du få ut  
 ännu mer i pension. 

   Välkomna! 
www.mjobackssparbank.se              Tel. 0325-327 00 
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Långfredag 11-17, påskafton 
STÄNGT, Påskdagen 11-17, 

*Annandagen 11-17
*( även besök av Kinds 
motorveteraner 11-14)

Därefter fredag,lördag,söndag 11-17
Välkomna. 

Lindsbo 2 Mjöbäck
Tel 0706-757070 

 

Vi visar filmen om Halla Textil AB 
söndagen den 22 mars kl 16.00 i 

MjöbäcksGården.  
Filmad år 1975 av Tore Larsson i Kattarp. 
Vi visar även bl.a tyger ifrån Halla Textil 

AB. 
 

Gratis entré 
Kaffeservering 

 
 
 
 

 
 
 

Arr. Mjöbäcks Bygdegårdsförening o byalag.  
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Mjöbäcksprofilen  Josefin
Namn: Josefin Pettersson

Familj: Bor i ett hus till-
sammans med min sambo 
Simon och våra två barn Ella 
och Arvid.

Arbete: Har nyligen börjat 
min anställning på Västkust-
stugan där de har fullt upp 
med att försöka lära upp mig 
till en duglig ritare.

Intressen: På fritiden 
är träning ett stort intresse 
och jag spenderar mycket 
tid på gymmet men även i 
löparspåret. I år är planen 
att jag ska försöka springa 
Falkenbergs stadslopp som 
kommer bli mitt första lopp 
någonsin.
Sedan är såklart fotboll ett 
stort intresse både på och 
utanför plan.

Favoritmat och dryck: 
Tacos och öl.

Vad är det bästa med 
att bo i Mjöbäck? 
Att det är nära till naturen och 
våra familjer.

Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck? 
Det skulle nog behövas fler 
lägenheter så att fler yngre kan 
flytta hit.

Om du vann mycket 
pengar, vad är det första 
du skulle göra då? 
Bygga fler lägenheter.

Favoritcitat:  ”Om man går 
fort och ler mycket, så är det 
ingen som ser att man är ful” – 
Lasse Åberg.

Genom Jeanette
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Överlidaprofilen - Madelene
Namn: Madelene Gabrielsson, 
21 år

Familj: Mamma-Annelie, 
Pappa-Anders, Storebror-
Johannes, Storasyster-
Amanda, Katten-Lodin.

Arbete: Jag arbetar som 
vikarie inom hemtjänsten i både 
Överlida och Östra Frölunda. 
Det är ett jobb som jag anser 
är fyllt av glädje och omsorg. 
Att få hjälpa människor ger 
oftast så mycket tacksamhet 
och glädje tillbaka och det gör 
att jobbet känns så viktigt och 
meningsfullt.  

Intressen: Jag tycker 
väldigt mycket om att träna. 
Jag och min bror Johannes 
tränar en kampsport som heter 
Taekwondo och nu är det extra 
roligt för jag laddar upp för 
tävling till våren och det ska 
bli spännande och roligt! Jag 
spelar också gitarr en hel del 
och har gjort sedan jag var 
liten. 
Sedan jag tog mitt MC-kort 
för två år sedan så har det 
också blivit ett stort intresse 
på sommaren. Att kunna 
behärska motorcykeln själv är 
en frihetskänsla som inte går 
att beskriva. 
Jag är också väldigt glad i 
naturen och är oerhört tacksam 
över att få bo så nära den som 

jag gör. Det är guld värt att 
kunna gå bara ett par hundra 
meter och komma till sjöar 
och skogar och mötas av den 
svenska underbara naturen. 

Favoritmat och dryck: 
Jag tycker väldigt mycket om 
kyckling rätter av olika slag 
men de bästa lagas såklart 
av mamma. Jag dricker helst 
vatten till allt men annars 
tycker jag om rödvin.

Vad är det bästa med 
att bo i Överlida? Det 
bästa med att bo i Överlida är 
att jag har en stor del av min 
familj här och också för att 
naturen så nära. Ibland när jag 
går runt sjön möter jag min 
glada och pigga mormor, och 
det är i sådana tillfällen som 
jag stannar upp lite och inser 
hur mycket jag älskar att bo i 
Överlida. Det känns så enkelt 
och mysigt. Jag tycker om att 
alla känner alla och att alla 
hälsar på varandra. Ibland tar 
jag hem kompisar till Överlida 
som inte är härifrån och de 
tycker att det är så mysigt och 
skönt att komma hit. De kallar 
det för rehab att komma till 
Överlida.

Vad kan bli bättre med 
Överlida? Ingenting. Det är 
perfekt som det är.

Om du vann mycket 
pengar, vad skulle du göra 
då? Då skulle jag köpa mig ett 
eget hus någonstans i Överlida 
och en ny motorcykel.

Favoritcitat/motto: Borta 
bra men hemma BÄST!

Aktuell: Sedan jag kom hem 
från min resa till USA i höstas 

så har jag startat ett Zumba 
pass i Överlida idrottshall på 
söndagar mellan 16-17. Jag 
gick själv på Zumba pass i 
USA och lyckades komma 
ihåg stegen så pass bra att jag 
nu kan hålla mina egna pass 
och det är riktigt roligt! Alla 
är välkomna att dansa så tveka 
inte att prova på!

Dagsmeja är ett 
vackert ord
sa du en gång vi 
möttes
jag minns inte alls
vad du mera sa.
Bara det, att du gav 
mig 
ett ord med skönhet i.

Mary Karlssons
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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

Lägesbeskrivning från Överlida byalag 
angående belysning av ”Näsetrundan”
Nu har vi kommit en god bit på väg med vårt projekt att sätta belysning på promenad- 
och motionsstråket i Överlida som vi kallar för ”Näsetrundan”. Sträckningen löper från 
tennisbanan, förbi badplatsen och fram till vägen som går mot Östra Frölunda (alldeles i 
närheten av stigen som leder förbi Lillsjön och mot campingen).

De berörda markägarna har 
välvilligt signerat arrendeavtal 
med oss, strandskyddsdispens 
är erhållet, finansieringen är 

tryggad, entreprenörer utsedda 
samt en arbetsgrupp för ideella 
insatser när och där det behövs 
har kommit på plats. 

För att undvika dränering av 
Byalagets egen kassa tog vi 
under hösten ett extra varv 
med de lokala företagen för 
att försöka få fler sponsorer 
till projektet. Det gav oss 
ytterligare välkommet 
ekonomiskt tillskott till 
projektet. Det är också viktigt 
för oss att få berätta att de 
utsedda entreprenörerna till 
projektet också bidrar med en 
stor del ideell arbetsinsats för 
att hålla byalagets kostnader 
nere.
Ny elanslutning blev klar 
i dagarna och de tilltänkta 
entreprenörerna har fått vårt 
klartecken att påbörja arbetet. 
Något datum för när allt blir 
klart är inget vi kan nämna 
i dagsläget men att vi alla är 
väldigt angelägna om att det 
ska bli klart så fort som möjligt, 
det kan vi försäkra!

Rundan kommer på sikt 
att kräva ett visst underhåll 
och för dig som vill ge oss 
ett ekonomiskt stöd så är 
det aldrig för sent. Sänd 
ett e-postmeddelande till 
nasetrundan@overlida.se om 
detta så återkommer vi med 
mera information. Beroende 
på bidragets storlek har vi 
lite olika sponsringspaket att 
erbjuda men alla bidrag är lika 
välkomna oavsett storlek och 
det går givetvis bra att få vara 
anonym.
naset rundan@over l ida .se       
www.overlida.se       
Bankgiro: 5267-5899       
Swish: 123 649 28 88

Överlida den 4 februari 2020
Hälsningar från

Överlida Byalag genom 
Arbetsgruppen 

Näsetrundan



www.healyourheart.se
070-214 60 15
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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

 
 

Nytt år – nya möjligheter! Vi säger 
hej och välkommen till både ett 
nytt år och ett nytt årtionde.
Skadegörelse
Som ni kanske sett så skedde det 
skadegörelse av alla bänkar vid 
badplatsen Näset natten mellan 
nyårsafton och nyårsdagen 
genom att bänkarna slängdes 
i sjön. Samtidigt skedde det 
skadegörelse på vårt nya 
ljusträd vid fontänparken. 
Någon har dragit sönder 3 
ljusslingor. Båda händelserna 
är polisanmälda, så vet ni något 
får ni gärna höra av er. 
Vi tackar Pierre Sandin för 
hjälpen med att återställa trädet 
så det kunde lysa säsongen ut, 
och tack till er som hjälpte till 
att dra upp bänkarna ur sjön.
Sedan tidigare är det någon/
några som har tagit med sig 
alla markistyg från grillstugan 
hem. Väldigt tråkigt! De var 
till för att skydda mot den 
starka vinden som oftast råder 
när man ska grilla och vi tyckte 
det blev en väldigt bra lösning, 
de var dessutom inte gratis och 
en del arbete har ju givetvis 
lagts ner för att få dit dom. 

Årsmöte
Vi vill börja med att höra oss 
för om någon vill vara med i 
byalagets styrelse? Meddela 
oss så snart som möjligt i 
sådana fall. Vi har årsmöte 25 
mars klockan 18.30 i Överlida 
Skolas matsal dit alla är 
välkomna, vi brukar bjuda på 
smörgåsar och kaffe.

Påskpromenad
13 april, Annandag påsk bjuder 
vi in till Påskpromenad på 
Näset. Alla är välkomna stora 
som små!
Alla som går promenaden 
måste lösa startkort för 
samtliga familjemedlemmar 
som deltar, över 2 år.

Städning av Näset
16 maj klockan 11.00 är vi 
tacksamma om vi kan få hjälp 
med att städa badplatsen Näset 
och vid grillplatsen. Detta är 
ingenting kommunen gör varje 

år utan det är vi ideella krafter 
som fixar. Förra året kom 
endast 4 familjer till hjälp så vi 
hoppas på större engagemang i 
år.

Näsetrundan
Arbetet är igång och vi hoppas 
kunna driftsätta under våren 
2020. Mer om detta i artikel 
direkt från projektgruppen

Pusshållplatsen
VI har tyvärr inte kommit 
så mycket längre med 
Pusshållplatsen vid 
Kärleksstigen. Vi önskar hjälp 
med detta projekt genom att 
någon hjälper oss röja sly, ta 
bort nedfallna träd (någon 
med behörighet för motorsåg 
behövs), samt hjälp med att 
plantera blommor, bland annat 
nya rhododendron. 

Hälsningar från Överlida 
Byalag genom:

Karin Eriksson

KONTAKTINFO
Överlida Byalag – 
styrelsen@overlida.nu
Hemsida www.overlida.se
Facebook – www.facebook.
se/overlida 

Bankgiro 5267-5899
Swish 123 091 98 29 



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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Forts.från sid 2

även om ponnyn poängmässigt 
hamnar under gränsen för att 
anses som snygg som avelssto. 

Vilken är din huvudsakliga 
inriktning? 
På mammas stuteri så är jag 
framförallt utbildningsansvarig 
för uppfödningarna vi gör. 
Jag är med och presenterar 
områden för hästen från föl till 
inriden och tävlad. Vi hanterar 
hästarna väldigt tidigt. En fråga 
som "spolning" blir aldrig 
ett problem då du skaffar det 
genuina förtroendet från hästen 
från början. Jag rider dock 
inte russen utan jag stöttar upp 
mindre ryttare och får dem 
att göra som jag vill för att få 
det jag vill. Oftast är det min 
systerson Viktor som rider, 
men vi har några fler framtida 
ryttare på gång. 

Och hingstarna?
Nu första gången på 13 år 
så har vi inte någon hingst. 
Verksamheten vi bedriver 
är till största delen avel och 
utbildning. Sedan så säljer vi 
lite grann, vi kan inte behålla 
alla, Mest hingstar har vi sålt. 
Har de inte blivit godkända så 
har de varit perfekt utbildade 
valacker på fyra år – säljbara 
och prisvärda. Vi har inte sålt 
något av våra egenuppfödda 
ston. 

Kan du beskriva hur en 
avelsvärdering går till? 
Hästarna bedöms veterinärt, 
de mäts. Ett russ får t.ex. inte 
vara över 128 cm i mankhöjd 
som treåring. Exteriören 
bedöms på typ, huvud hals 
och bål, ben, skritt och trav. 
En hingst behöver få minst 40 
poäng, men i vissa fall p.g.a. 
annorlunda arvsmassa eller 
annorlunda färg så kan hingst 
med mindre poäng godkännas. 
Hingstpremiering sker på 
fyra platser per år. I år på 
Grevagården visas 105 stycken 
hingstar av raserna Ardenner, 
Nordsvensk och Gotlandsruss. 
Går hingsten igenom nålsögat 
som treåring så blir den det för 
ett år, varpå den sedan måste 
visas fram igen som fyraåring 

då det också gäller att visa att 
den är kör- eller ridbar. 

Varför väljer du att tävla 
och vad är tjusningen? 
Det är något som kommer 
ju äldre jag blir. Jag tävlade 
aldrig som ung för jag har 
alltid haft en ganska stor 
prestationsångest. Det här är 
lite av en utbildning i att jag 
måste sluta och utvärdera en 
prestation som inte utförts än. 
Jag lär mig att tänka att ”Nu 
ska jag åka och göra det här 
och så tar vi det som det är och 
skiter i vad alla andra gör.” 
Då blir det en trevlig sporre 
att tävla mot sig själv och ha 
ett trevligt umgänge. Före och 
efter en tävling är jag inte den 
mest sociala utan försöker 
fokusera.  Jag och min syster 
står varandra nära och behöver 
egentligen inte prata. 

Hur viktigt är ditt team? 
Sportkörningen kan jag inte 
göra själv. Min syster Lina 
är så kallad groom, "burk". 
Framförallt i maraton-
momenten är hon med som 
vägvisare in i hindren. Hon 
har koll på tiderna via klockan 
på vagnen. Hon har koll på 
var säckarna går och på det 
tekniska.

Har du alltid tävlat?
Nejnej, jag har bara hobbyridit 
innan. Jag provade lite med 
min häst Skumpan år 2011 och 
2012 men det var aldrig min 
och Skumpans grej. Idag har jag 
dock trevliga torsdagar där jag 
lånar en häst vid namn Zelma, 
en dressyrhäst, som jag hoppar 
för Emelie Andersson i Maa. Vi 
har planerad tävlingsstart i maj. 
Det blir min första start på åtta 
år och då på hemmaklubben 
Ätrabygden. 80 cm utan stopp 
– det är målet. 

Har du en målsättning för 
alla tävlingar?
Ja en målsättning har jag alltid 
för annars kan man ju inte se 
ifall det gick bättre eller sämre. 
”Målet med russet är att vara 
klar för SM om fyra år och då 
på så kallat enbett ponny. Man 
får träna för att komma dit man 
vill. Går det bra så funderar 
man på om man kan höja. Det 
jag tränar storhästen på just nu 
är att möta andra hästar. 

Vad offrar du som 
hästtjej?
Tid och pengar. Men jag ser det 
inte som att jag offrar något. 
Jag skulle inte vara något utan 
hästarna. Jag skulle inte må 
väl. 

Vad är bra hästhållning?
Det är när hästarna får chans att 
vara häst. När de får vara med 
andra hästar och få god tillsyn 
och omvårdnad. En relation i 
balans; att de får lagom mycket 
av allt. 

Vad är tjusningen med 
hästar?
Det är svårt att förklara för dem 
som är helt ointresserade, men 
bara att lukta på hästar ger mig 
ett sorts lugn och välmående. 

Tack Anni för en trevlig 
pratstund!

Vid pennan: 
Sofie Ljung   
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Trivab info våren 2020
Nytt år och vi är redan inne i mars månad och mycket positivt som 
händer i vår bygd.

TRIVAB har sedan en tid 
tillbaks fokuserat extra på att 
öka samverkan mellan skola och 
näringsliv. Vi vill hjälpa till och 
bistå att våra ungdomar skall få 
möjligheten till ett intressant 
och passande yrke vilket 
även underlättar för företagen 
vid framtida rekrytering och 
kompetensförsörjning.
TRIVAB och HFF (Högvads 
Företagarförening) ställde 
tillsammans ut på Utbildning- 
och Rekryteringsmässan i 
Tranemo i slutet av januari. 
Det var en välbesökt mässa 
med ca 1150 st besökare med 
elever från årskurs 8 och 9 i 
Mogaskolan, Tranängskolan 
och elever från Tranemo 
Gymnasieskola samt även 
”externa” besökare. Trevligt 
och kul att de flesta av eleverna 
var intresserade och ställde 
frågor om olika branscher som 
bygg och textilindustri m.fl, 
möjlighet till praktikplatser 
mm.

Frukt (Framtidens Rekrytering 
för Utbildning och Kompetens-
försörjning Tillsammans) 
Projektet har haft avslutning 
i början av februari. Sedan 
tidigare är beslut tagit att 
projektledare Åsa Johansson 
fortsätter detta arbete i sin 
tjänst som koordinator för 
arbetsmarknaden i kommunen.
TRIVAB ingår i ett samarbete 
med kommunerna i Svenljunga, 
Mark och Falkenberg (även 
Tranemo i detta projekt) med 

syfte att förbättra och utveckla 
cykel- och vandringsleder i 
och genom Trivselbygden. I 
mitten av februari hölls det 
första upptaktsmötet på Route 
154 i Älvsered och samtliga 
var eniga om att gå vidare med 
projektet där Pyttebaneleden 
blir en viktig sträckning. 
Målsättning är att ytterligare 
öka antal turister och kunna 
erbjuda vackra, spännande och 
upplevelserika leder.
Nätverksträff med tema 
besöksnäring kommer att 
hållas torsdag den 2 april på 
Route 154 i Älvsered. Träffen 
arrangeras tillsammans 
med Svenljunga, Mark och 
Falkenbergs kommun. Temat 
kommer att vara hemsida, 
sociala medier, vandrings- och 
cykelleder i Trivselbygden 
med omnejd. Martin Ahlqvist, 
Naturbruksskolan i Svenljunga 
kommer att informera 
om den nya utbildningen 
”Upplevelseturism outdoor” på 
Naturbruksskolan i Svenljunga.
Daniel Claesson, OVEDA och 
styrelseledamot i TRIVAB 
har tagit fram en prototyp för 
exponering av Trivselbygdens 
tidning och turistbroschyrer för 
Trivselbygden. TRIVAB driver 
detta som ett Leader-projekt. 
Produkten skall vara klar under 
våren.
TRIVAB planerar att 
genomföra tre nätverksträffar i 
mars och april uppdelad på den 
”gamla kommunindelningen”, 
dvs Högvad, Kindaholm 

och Svansjö. Vi kommer 
att informera om stiftelsens 
pågående Lägenhetsprojekt, 
samverkan mellan skola och 
näringsliv samt ta upp aktuella 
frågor både som är viktiga 
och betydelsefulla ”idag” och 
i framtiden. Vi kommer att 
informera närmare om tid och 
plats för respektive träff.

TRIVAB önskar en fin 
vårvinter och en skön vår!!

Christer Everås
Ordf.

påstår är det viktigaste av allt: 
barnen. Och om vad som kan 
bli följden när stora människor 
inte tar hand om små.
Ulf Lindstöm är född i Borås. 
Han har gett ut ett flertal 
böcker och novellsamlingar 
och tilldelats flera utmärkelser 
för sina verk. I En god man 
och Jobs bok utspelar sig 
handlingen också i Borås och 
de har samma huvudpersoner,  
Andreas Falck och Marie 
Miller. Böckerna är spännande, 
skrämmande men också 
humoristiska. För mig ger det 
en extra dimension att känna 
igen gator och stadsdelar i 
Borås och att det i Rädda barn 
är ett aktuellt ämne som berör.

Jeanette

BOKTIPS
Rädda barn av Ulf 
Lindström
Detta är en 
berättelse som börjar 
med ett slagsmål på 
en skolgård i Borås. 
Den borde ha slutat 
där. Den slutar i en 
katastrof.

För när barn i den lilla staden 
tar till den stora världens våld 
vill ingen vuxen ha ansvaret, 
ingen har gjort fel och när 
våldet trappas upp vill ingen 
förstå orsakerna. Utom 
advokat Andreas Falck och 
polisinspektör Marie Miller. 
De vet att alla barn söker efter 
en vuxen att ta efter, de vet att 
rädda barn alltid hittar någon, 
frågan är bara vem.
Så när rädda barn har hittat 
en man som har gjort dem 
till farliga barn måste Marie 
och Andreas också hitta den 
mannen: Innan han lär rädda 
barn att döda...

Rädda barn är ett mörkt 
pulserande och smärtsamt 
aktuellt drama om det som vi 



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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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

Sportlov på Överlida Fritids, ”Solrosen”!
Snön var förvisso spårlöst borta, men detta till trots blev det en innehållsrik vecka på 
Överlida Fritids.
Vi inledde med att baka 
undertecknads favoritkaka, 
d.v.s, Kärleksmums. Rätt och 
slätt chokladkaka med glasyr 
och kokos på. Denna kaka 
blev en stor favorit både hos 
fritidspersonal och barn. Sedan 
fick vi energi till rörelse och 
lek i gympahallen.
Nästa dag hade vi en trevlig 
förmiddag med pyssel och 
lek. Efter lunch trotsade vi 
vädrets makter och gjorde en 
liten utflykt. Vi gick upp till 
Vattentornet, där vi beundrade 
den storslagna utsikten. 
Undertecknad tyckte det var 
spännande eftersom denna 
aldrig besökt platsen tidigare. 
Väl hemma lät vi oss väl 
smaka på egengjorda semlor. 
Dock fuskade vi en smula, så 
bullarna var färdigköpta, men 
lika goda var de för det, om 
inte godare.

På onsdag var vår plan att 
grilla korv, men vädret var 
tyvärr inte på topp. Då ställde 
barnen till med en mycket 
proffsig korvkiosk, och 
korvarna smakade lika gott 
som semlorna gjort dagen 
innan. På eftermiddagen 
hade Mjöbäck-Överlida 
föräldraförening anordnat 
aktiviteter i gympahallen och 
det ville vi ju gärna vara med 
på. Där inne var det full fart, 
man fick prova olika redskap 
och klättra i lianer och sparka 
boll. För de flesta blev den 
mest populära aktiviteten 
förmodligen hoppborgen i 
form av en drake.
På torsdag deltog vi i 
mattcurling på Långehall. Det 
har blivit av en tradition här 
hos oss på Överlida Fritids, 
och den är mycket uppskattad. 
Några av barnen uppvisade 

stora talanger inom denna 
sport. Efter  att vi smält maten 
efter lunchen hade vi ett litet, 
men mysigt sportlovsdisco. Det 
bjöds på en blandad kompott i 
musikväg, dock ingen tryckare.
Slutligen på fredagen tog vi det 
en smula lugnare med myspys 

under förmiddagen. Vi kollade 
på film och en hemlagad god 
pizza till mellanmål avrundade 
sportlovet 2020.

Vid tangentbordet: 
Marie Mathiasson

Vårsång - Glad såsom 
fågeln

Glad såsom fågeln i 
morgonstunden
Hälsar jag våren i friska 
natur'n,
Lärkan mig svarar och trasten 
i lunden,
Ärlan på åkern och orren i 
fur'n.

Se, hur de silvrade bäckarna 
små
Hoppa och slå,
Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och 
stenar!
Se, hur det spritter i buskar 
och grenar
Av liv och av dans,
Av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!

Text: Herman Sätherberg 
Musik: Prins Gustaf

Vi möttes
Du log 
och dagen blev ljus

Milt vakar barnets ängel
när natten faller på
och han är kvar om natten
när himmelen är blå
Och vart man går i världen
så är man alltid två.

Kan du?
Kan du säga förlåt?
Törs du visa din gråt?
Tål du komma i underläge?
Kan du medge din del
i att något blev fel?
Då har du ett 
förhandlingsläge.

Det finns mycket mera 
kärlek
i vår karga värld
än du tror
fast den ofta är 
fumlig och tafatt
och går i för trånga skor

Dikter av läraren Mary 
Karlsson.
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*Banken betalar 500kr mot erhållet kvitto från inköp i valfri butik i Trivselbygden. 
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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

En vårhälsning
från kyrkan
Jag lyssnar på låten Vårens första dag med 
Laleh och blir upprymd. 
Låt mig finnas, låt mig finnas,
Lite mer, jag är,
Jag är inte beredd att dö än,
Inte än.

Upprymd av hennes livliga 
energiska röst. 
Men också lite sorgsen. 
”Inte än” rymmer också en 
gräns. 
Att jag en dag faktiskt behöver 
vara beredd. Vare sig jag vill 
eller inte. 
Och då är det som att Laleh 
hjälper mig att se med en annan 
blick.

Men genom dina ögon
Såg jag barnen, jag såg 
skratten,
Jag var tårarna om natten.

Ett Du, genom vars ögon jag 
kan se. 
Så djupnar blicken.
Ner i en försiktig och stillsam 
glädje över vårens första dag.
Över det liv som ständigt 
återuppstår.

Hans Leander, 
Präst i Mjöbäck-

Holsljunga och Kin-
daholms församlingar

Vad händer i kyrkorna?
Här i MÖT presenteras några 
av våra aktiviteter. Vill du veta 
mer så finns flera källor till 
information: 
• Tidningen ”Livsviktigt” som 
kommer i brevlådan 
• Annonserna i STT 
• Hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/kind 
(klicka på kalendern uppe till 
höger)

För barn
Miniorer i Överlida/Holsljunga. 
Måndagar kl 17.00. Fråga Ann-
Louise Karlsson 0325-61 20 52
Barnkör i Överlida. Torsdagar 
kl 16.30. Frågor Ann-Christine 
Aronsson 0325-61 20 43

För vuxna
Kören i Överlida. Onsdagar 
kl 19.00. Frågor Ann-Christine 
Aronsson 0325-61 20 43.

Sykafé i Holsljunga. Onsdagar 
kl 09.00 

Vänskap i Holsljunga. 
Torsdagar kl 09.00
Café i Överlida. 
Torsdagar kl 14.30

Sopplunk och sopplunch i 
Mjöbäck 7 april

Kom till det du vill! 
11.00 Kort promenad, samling 
utanför kyrkan.

12.00 Andakt, därefter 
sopplunch.

Samlingar under stilla 
veckan och påsken 
5 april kl 16 Palmsöndag 
Gudstjänst i Överlida med 
konfirmanderna.

6-8 april kl 18 Andakter i 
Överlida.

9 april kl. 18.30 
Skärtorsdagsmässa i Överlida

10 april kl 11 
Långfredagsgudstjänst i 
Holsljunga

10 april kl 18 
Gravläggningsgudstjänst i 
Mjöbäck

12 april kl 11 Påskmässa med 
kören i Mjöbäck

13 april kl 14 Andakt 
i Mårdaklev därefter 
pilgrimsvandring som avslutas 
med mässa kl 18 i Överlida.

Fortsättning nästa 
sida

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
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Utvalda godbitar från 
kalendern
21 maj kl 8 Gökotta i Mjöbäck 
vid kyrkan, frukost efteråt.
30 maj kl 14 Konfirmation i 
Östra Frölunda.

Studiecirkel om klimatet
Vi läser och samtalar om 
Biskopsbrevet om klimatet.
Följande söndagar kl 14 i 
Holsljunga församlingshem: 
22 mars, 19 april, 17 maj 
Frågor: Hans Leander, 0737 
73 85 44, hans.leander@
svenskakyrkan.se

Manifestation för klimatet, 
Fridays for future
5 juni kl 13 utanför Svenljunga 
kommunhus. 
Tal och uppträdande på torget. 
Mer info kommer. Frågor: 
Annika Lindman: 0325-61 
21 33 annika.lindman@
svenskakyrkan.se

Att vara i hälsomässig balans
Denna eviga stress kring ideal och dieter och hur och när man ska 
träna. Bara tanken på det skapar ju stress. 

Om vi människor vore lika så 
hade vi alla kunnat göra samma 
sak och fått samma resultat. 
Vi behöver se på människan 
som att varje person är unik 
och därför är också behovet av 
träning, kost och ett eventuellt 
kosttillskott eller mediciner 
också unikt. Att alla skulle 
svara likadant på ovanstående 
ting är en omöjlighet. 
Att inta olika födoämnen i 
måttlig mängd gör att kroppen 
själv kan upprätthålla balans. 
Äter vi mer av ngt som kroppen 
inte mår bra av leder det 
långsiktigt till obalans. Detta 
något behöver inte för en annan 
individ skapa obalans då deras 
kropp fixar det födoämnet i 
betydligt större mängd. 
Det gäller ju även träning. Min 
kropp kan vara mycket mer 
lämpad för en lugn yoga form 
medan din kropp behöver en 

mer explosiv träning. 
Din kropp kan vara 
superkänslig mot standarddos 
på mediciner medan min kropp 
inte känner av det alls. 
Ett vitamin- och mineraltillskott 
kan för somliga skapa en stor 
förändring men för en del 
andra händer ingenting. 
Om vi lär oss att hitta och 
känna vår egen balans och vad 
vi mår bra respektive sämre 
av kommer vi lättare kunna 

göra aktiva val för att komma 
i hälsomässig balans. 
Så titta inte utåt allt för mycket 
för att försöka skaffa kunskap 
om dig själv om hur ”mallen” 
för en god hälsa ser ut, utan gå 
inåt och uppmärksamma vad 
du själv känner när du gör olika 
val i livet.

Markus Johansson/ 
Allerga

Det var en gång fyra 
personer som hette Många, 
Någon, Någon Annan och 
Ingen. Det fanns ett viktigt 
jobb som skulle göras och 
Många tyckte att Någon skulle 
ta tag i det. Någon Annan 
skulle också kunna ha gjort 
det, men Ingen gjorde det.
Någon blev förbannad för det 
var ju faktiskt Mångas jobb. 

Många tyckte nu att Någon 
Annan skulle kunna ha gjort 
något åt det. Men Ingen förstod 
att Många faktiskt borde ha 
gjort det.
Det slutade med att Många 
skyllde på Någon Annan, när 
i själva verket Ingen kunde 
skylla på Någon.
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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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Uppstart för 
Trivselbygdstidningen
Andra helgen i februari var det dags för den 
årliga uppstarten utav Trivselbygdstidningen. 
Två representanter från varje 
by träffades på Hwitan i 
Falkenberg för att diskutera 
tidningens innehåll. Vi gav tips 
på artiklar till tidningen samt 
vad det finns för företag på 
orterna. Företagens stöd genom 
att annonsera är jätteviktigt. 
Det är STT som producerar 
tidningen och även säljer in 
annonserna. Det överskott 
som blir över från tidningen 

delas sedan ut till byalagen. 
Så det är byalagen som tjänar 
på att ni företag annonserar 
i Trivselbygdstidningen som 
ges ut i drygt 60.000 exemplar. 
Jag vill även passa på att tacka 
banken för denna trevliga 
tillställningen på Hwitan samt 
till STT som gör ett bra jobb 
med tidningen. 

Marie

Milt vakar barnets ängel
när natten faller på
och han är kvar om natten
när himmelen är blå
Och vart man går i världen
så är man alltid två.

Han gick där så ensam
på gården
han hade ingen vän
han sa att han ingen behövde
men det var inte sanning
och inte var det bra

Mary Karlsson
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Hos oss får du råd!

www.alvseredslantman.se

ÖPPETTIDER:
Vardagar 7.30 – 17.30
Lördagar 9.00 – 13.00

Mårdaklevsvägen 22
311 63 Älvsered
Tel: 0325 311 08 5 4

Jord 
Vi bjuder på den 

billigaste.

F
Ö
R

Blanda
fritt!Blanda

fritt!
5 4
Fröpåsar 

Vi bjuder på den 
billigaste.

F
Ö
R

En berättelse om Mary Karlsson och 
Överlida skola
Familjen Karlsson flyttade från Huskvarna till Överlida 1957 efter att Mary fått en 
lärartjänst i byn. I familjen fanns då fyra barn (Lotta, Bibbi, Gun-Marie och Mats). Jan 
föddes året därefter. Mary och hennes man Sture har berättat för barnen att de kände sig 
väl mycket välkomna. Den gamla skolan på Holsljungavägen byggdes år 1914 och den hade på 
den tiden en relativt liten bostadsdel.
På ovanvåningen fanns ett 
sovrum, en hall och en toa. 
På nedre botten fanns en 
farstu, hall, ett litet kök samt 

ett vardagsrum, förutom 
skoldelen. För övrigt fanns 
det vindsutrymmen. Senare 
gjordes ett föräldrasovrum på 

vinden.
Tidigare bodde där en 
ensamstående lärarinna. Men 
nu kom en stor familj med 
sex personer och ett femte 
barn på väg. Dessutom skulle 
även deras hembiträde bo 
hos dem. Hon fick sova i den 
lilla snedgarderoben innanför 
barnkammaren.
När Jan var ett år gammal fick 
Mary hjärnhinneinflammation 
och tillbringade ett halvår på 
sjukhus. Familjen fick god 
hjälp av grannarna Evert och 
Bertha men det var en svår tid 
för familjen. 
Både Mary och Sture 
var yrkesverksamma och 
barnledigheten var mycket 
kort, kanske bara 3 månader. 
Först på 70-talet infördes en 
6 månaders föräldraledighet. 
Någon förskola existerade 
inte, så därför var lösningen 
att ha hembiträde.
Dotter Gun-Marie berättar att 
gamla skolan i Överlida var 

”ett lyckligt hus”, men det 
var nog ganska så livligt och 
stökigt emellanåt. Barnen var 
ganska små så det blev en del 
bus och kiv. Några år senare 
byggdes huset ut. Familjen 
utökades med ett barn till, 
Helena, som föddes 1967. 
Mary var mycket kreativ. Hon 
skrev dikter och sketcher och 
ibland sånger. Ibland sjöng 
barnen dessa sånger när 
familjen fick ”främmat”. 
Så småningom byggdes 
Överlidas nya skola och 
Mary och Sture fick möjlighet 
att köpa huset 1981. Huset 
byggdes om igen och på 
skolgården byggdes ett garage. 
Sture älskade naturen, fiskade 
och jagade. Han arbetade på 
snickeriet ”Sågen” i Överlida 
i många år. Senare blev han 
vaktmästare i Överlidas nya 
skola.  
År 2000, då Mary och Sture 
fyllde 75 år, fick de en 
ommålning av huset i present 

Vi i redaktionen vill rikta vårt 
varmaste tack till dig Elske som med 
denna tidning gör ditt sista arbete 
med oss. Tack för ditt engagemang 
och flit och ibland stort tålamod men 
med en stor portion humor och alla 
skratt som vi har haft tillsammans. 
Vi kommer att sakna dig och allt 
arbete du lagt ner under alla år. 
Det blir ett stort tomrum efter dig. 
Samtidigt vill vi önska dig lycka till 
och hoppas att du kommer att trivas 
i ditt nya hem. Livet behöver ibland 
lite förändringar för att man ska 
utvecklas som människa. Du är ju 
inte så långt bort och vi vill förstås 
gärna ha med någon gästartikel då 
och då från dig. Tack än en gång och 
ha det så gott. 

Jeanette, Marie, Eva och Jan



25

av barnen och deras familjer. 
Det blev en fantastisk helg 
med arbete, mat, gemenskap 
och glädje! Året därpå dog 
Sture. Mary bodde kvar under 
några år och flyttade sedan 
till Toftalyckan. Den gamla 
skolan såldes några månader 
efter Marys död 2010.
Dotter Lotta delar ett av 
sina minnen. Hon var 6 år 
när mamma Mary hade fått 
tjänsten och familjen flyttade 

till Överlida. Då kom hela 
skolstyrelsen med polis 
Pettersson och kyrkoherde 
Widegren med fruar i spetsen! 
De hade med sig en kaffekorg 
och välkomstkaffe dukades 
upp på ett av långborden i 
skolsalen. Lotta var egentligen 
på väg till sängen och hade 
redan pyjamasen på, men 
eftersom hon var äldst fick hon 
vara med. Ett ljust minne som 
hon bär med sig!

Detta material, som delvis har 
omarbetats, har redaktionen 
fått ta del av via Urban Lidrot, 
som gick i Marys klass från 
år 1957. Tack till Marys och 
Stures barn, samt ett tack till 
Urban som delade med sig text 
och bilder till oss. Alla små 
dikter som kan finnas i denna 
tidning, är skrivna av Mary. 

Elske

Foto från 1957: Översta raden från vänster: Lennart Andreasson, Ann-
Kristin Lidrot, Mary Karlsson, Gunilla Andersson, Urban Lidrot
Nedre raden: Lena Isacsson, Ellinor Kärrander, Annika Svensson, Solveig 
Johansson, Ellinor Hellström

Foto från 1971: Översta raden från vänster: Ulf Eliasson, Tina Hammar-
strand, Pia Hallberg, Monica Johansson, Kjell-Åke Jangeklint, Hans Jo-
hansson, Peter Lejon, Leif Johansson
Nedre raden: Christel Ferneborn, Bengt-Olof Jangeklint, Jan Berndtsson, 
Maria Jakobsson, Stefan Johansson.
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Ny ägare till Mjöbäcks blommor
När Veronica Ekholm fick ta över blomsteraffären i Mjöbäck, lämnade hon familj och vänner 
och flyttade ifrån sitt liv i staden Göteborg för att testa på småstadslivet. Nu hyr hon ett 
rum i Överlida. 

Veronica berättar att hon har 
haft svårt för att hitta något 
jobb. Det har inte hjälpt att hon 
inte är så framåt eller att hon 
inte har rätt kontakter. I brist 
på arbete, började Veronica 
hjälpa sin faster Anne-Marie 
i blomsteraffären, långt innan 
den kom till Mjöbäck. På 
denna tid låg blomsteraffären i 
anslutning till shoppingcentret 
i Älvsered. Affärerna där gick 
bra och deras omsättning 
var betydligt större än i 
Mjöbäck, tack vare läget vid 
shoppingcentret. Men när 
shoppingcentret gick i konkurs 
fick blomsteraffären flytta. Då 
mellanlandade de utanför ICA 
i Älvsered i ett par år innan de 

tillslut öppnade upp i Mjöbäck. 
Men när Anne-Marie gick 
bort förra året efter en tids 
sjukdom fick Veronica ta 
över blomsteraffären efter sin 
faster. Veronica berättar att 
blomsteraffären var något som 
Anne-Marie verkligen brann 
för och trots att hon många 
gånger funderade på att lägga 
ner, valde hon alltid att kämpa 
vidare. 

Veronicas planer för 
blomsteraffären är att 
framförallt hålla öppet till efter 
midsommar. Går affärerna bra 
och hon får verksamheten att 
gå runt kommer hon givetvis 
fortsätta. Öppettiderna framåt 

kommer vara tisdag-lördag 
men under påskhelgen kommer 
hon ha öppet varje dag. Under 
maj och juni kommer hon även 
ha öppet mer än tidigare för att 
sedan efter midsommar återgå 
till tisdag-lördag. 

Utöver blomsteraffären brinner 
Veronica för att sälja peruker 
genom sitt företag VerEl 
dezigns. Varje år åker Veronica 
runt på olika konvent runt 
om i Sverige för att sälja sina 
peruker, smycken, accessoarer 
och handarbeten. Perukerna är 
framförallt till cosplay, vilket 
innebär att man klär ut sig i 
dräkter och accessoarer för 
att likna en specifik figur till 

exempel från ett TV-spel.

Nordens största spel- och 
cosplaykonvent hålls i 
Linköping i slutet av Juli 
och brukar ha runt 12000 
besökare varje år. Hit brukar 
Veronica åka varje år för att 
sälja peruker till människor 
som gillar cosplay. Hennes 
verksamhet går bra men det är 
svårt att försörja sig på enbart 
detta. Dock har hon många 
återkommande kunder som 
köper av just henne, då de 
vet att de får bra kvalité till 
ett bra pris, samt att de får se 
produkten innan de köper.

Nu har även perukerna följt 
med till blomsteraffären, i 
följd med lite second hand-
prylar som hon hoppas ska 
locka ännu fler kunder. Även 
om hennes peruker framförallt 
är till cosplay, går de bra att 
använda till vardags också 
om man skulle vilja detta. 
Perukerna är gjorda av syntet 
och går både att platta och 
locka. 

Vi från redaktionen önskar 
Veronica all lycka med sin 
verksamhet. 

Veronica tipsar: 
“Om du är osäker på om din 
blomma behöver vatten, tryck 
ner en träpinne genom jorden. 
Då ser du om jorden är fuktig 
(jorden fastnar då på pinnen) 
eller inte och ifall blommorna 
behöver vatten”. 

5 snabba frågor
Storstad eller tätort? 
Storstad, då jag är en 
stadsmänniska och har alla 
mina kompisar i storstaden. 
Favoritblomma? 
Oj, så svårt. Jag har aldrig 
riktigt funderat över det 
innan.
Vad gör du helst en 
ledig dag? 
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Olika perspektiv
Vill du ha en utmaning så här på början av året och samtidigt jobba lite med din egen 
utveckling?
Genom att kunna kika på människor, saker och situationer ur olika vinklar ökar du både din 
medvetenhet och förståelse för omgivningen. Du har kanske hört fabeln om de fem blinda 
männen och elefanten?

Den handlar om fem blinda 
män som skulle försöka 
beskriva hur en elefant såg 
ut genom att känna på olika 
delar av djurets kropp. Den 
förste mannen som kände 
på elefantens väldiga, tjocka 
ben menade att den påminde 
om en stor stubbe. Den 
andre mannen som känt med 
händerna på elefantens svans 
höll inte med om det utan 
menade att det snarare liknade 
en piska. Den tredje blinde 
mannen som hade känt på 
elefantens öron sade att båda 
hade fel. Den var skapt som ett 

stort näckrosblad. Den fjärde 
blinde mannen som satt på 
elefantens rygg sa: nej ni har 
fel allihop, den är skapt som 
ett stort sköldpaddsskal. Det 
påståendet vann inte alls gehör 
hos den femte blinde mannen 
som just känt på elefantens 
snabel och tyckte att den mest 
av allt liknade en tjock orm.

Tänk tillbaka på en situation 
där du tyckte att någon i 
din omgivning handlade 
obegripligt eller ovanligt 
korkat. Föreställ dig att ni 
mentalt byter skepnad för 

en stund och försök att se 
och uppleva det skedda ur 
hans/hennes perspektiv. Hur 
förändras dina tankar om 
situationen?

Det kan ju också vara bra att 
påminna sig om att vi alla gör 

det bästa vi kan utifrån den 
kunskap, de erfarenheter och 
det begrip vi har just nu. Om 
det inte alltid blir så bra så kan 
vi utgå ifrån att det var vad 
personen ifråga förmådde. Lita 
på att du själv, eller den andra 
personen inte var kapabel till 
bättre - just då.

Tänkvärt från 
coachen Eva 

Johansson 
www.evajohansson.se

Umgås med kompisar eller 
spelar TV-spel. 
Drömdestination?
Japan, då jag gillar kulturen 
och har intressen som kom-
mer därifrån. 
Om du vann mycket 
pengar, vad skulle du 
göra då?
Det beror på hur mycket 
pengar det handlar om men 
jag hade rest till Japan. 

Carolina Sandblom



Lite nytt om Gräne 
Gruvan och 2020 års 
aktiviteter
•Rododendronparken, med 
tillhörande damm, som vi skall 
anlägga utmed vandringsled 
1 har Tore grävt färdigt. Han 
passade även på att bada med 
sin grävmaskin, så nu är den 
ren och fin. Kurt och Birgit 
Johansson planerar antal och 
placering av ca 200 buskar och 
lite andra växter. Plantering till 
våren hinner vi tyvärr inte med 
utan det blir till hösten.
•Vid Trollstigen med en 
samlingsplats samt två 
”trollstationer” har vi tagit ner 
träden; dels de vi ville ta ner, 
sedan tog blåsten några till.  Vi 
har brutit mark och grävt klart 
själva stigen. Sedan är det en 
hel del jobb i vår och sommar 
med att fylla stigen med både 
pedagogiskt och spännande 
innehåll, om djur, växter, träd 
och naturligtvis historien om 
gruvtrollet Gruve. Hoppas det 
skall bli något riktigt bra för 
den unga publiken.
•Tak över grillplatsen har 
efterfrågats, då det inte finns 
någonstans att ta vägen om det 
skulle bli en plötslig regnskur. 
Vår eminente ”arkitekt” Niklas 
Johansson har klart en ritning 
och vi hoppas att taket kan vara 
klart under sommaren, men 
inga garantier ges ännu.
•Vägen in till gruvan har vi 
succesivt tänkt snygga till 
2020-21-22. Vi börjar nu från 
154:an med att röja och gallra 
bort lite granar så man möts av 

lövskog. Sedan har vi planterat 
3000 påsk och pingstliljor vid 
eken innan man svänger till 
vänster vid gruvan.
Holsljunga Hembygdsförening 
planterade dessa i höstas!
Dessa är de större projekten, 
sedan är det en hel del annat 
smått och gott som vi hoppas 
få klart till nästa Gruvans Dag 
den 2/8 2020.
Värt att nämnas är att vi 
även bildat den Ideella 
föreningen GRÄNE GRUVA 
1899. Vi har tänkt, efter en 
5 årig uppbyggnadstid av 
gruvområdet, att den skall: 
Sköta, Förvalta, Utveckla och 
Samordna allt arbete som alla 
nu lägger ner vid gruvan, så att 
den kan fortleva i många år.
Gruvan fyllde förra året 120 
år (Mjöbäcks Sparbank fyllde 
bara 115 år) och målet är att 
gruvan skall få uppleva sin 200 
års dag i fint skick.
Vi skall nu under våren jobba 
med att rekrytera ytterligare 
styrelsemedlemmar, dela 
upp verksamheten i lite olika 
kommittéer, samt formulera 
målen med föreningen 
tydligare. När detta är klart 
skall vi gå ut med ytterligare 
information.

Christer 
Johansson för 

interimsstyrelsen, 
Ideella föreningen 

GRÄNE GRUVA 1899

070-860 34 99
ÖVERLIDA

                         

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

Öppettider
Påsk:  

Skärtorsdag
och Långfredag

10-18
Påskafton, Påskdagen och Annandag påsk 

10-15


