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Praktik med utvecklingspotential för Amanda 
Andreasson
Amanda Andreasson från Siggebo som läser tredje året på naturbruksgymnasiet i Svenljunga 
gör praktik hos familjeföretaget ägt av Anneli Svensson. Här får hon utföra skotningen på en 
avverkning strax utanför Svenljunga. Skotaren som Amanda sitter i är en Rottne F15.

När vi anländer till området 
som håller på att avverkas 
träffar vi först skördarföraren 
Magnus Erlandsson, som är en 
viktig kugge i familjeföretaget, 
och som tidigare kört skotare i 
många år. Trots att Amanda är 
"hack i häl" med skotaren så 
stannar han maskinen för en 
pratstund.

Viktigt med yngre 
personer
Samtalet leds snabbt in på 
hur det är att ha en elev från 
naturbruksgymnasiet på praktik 
och Magnus förklarar att det är 
viktigt för skogsnäringen och 
deras egna verksamhet att få 
in yngre personer som vill köra 
skogsmaskin.
– Amandas utvecklingskurva 
har varit positiv och hon 
utvecklas för varje dag som går, 
även om det än så länge bara 
gått tre veckor på praktiken 
(av totalt sju veckor). De olika 
momenten lär jag ut steg för 
steg.
Normalt sett brukar inte 
skotaren ligga så nära skördaren 
som i dag, men det finns 
fördelar med att vara på plats 
samtidigt på trakten, speciellt 
när Amanda har frågor.
– Det är bättre att det går i 
ett lugnt tempo till en början 
och att tempot i skotningen 
får komma med tiden, allt 
eftersom Amanda blir mer 
erfaren och trygg med att 
utföra skotningsuppdrag på 
egen hand.

Uppvuxen på gård
Kort därefter stannar Amanda 
till med skotaren, på väg mot 
avlägget och vi börjar prata om 
hennes bakgrund.
– Jag är uppvuxen på en gård 
och har länge varit intresserad 
av skog och maskiner. 
Men under andra året på 
naturbruksgymnasiet tvivlade 

jag på valet med inriktning 
skog och maskinförare, och 
tänkte att det kanske var 
jordbruksinriktningen som 
var det rätta. Men sen kom 
vändpunkten när jag fick köra 
mer maskin och då insåg jag att 
skog och skogsbruk känns rätt!
Amanda förklarar att hon är 
ensam tjej bland 23 killar på 
hennes utbildning och hon 
medger att det ibland varit 
kämpigt, men att hon klarat det 
ganska bra trots allt.

Bra mentor!
Vi fortsätter diskussionen 
och frågan ställs om hur hon 
upplever praktiken. Amanda 
ler och förklarar att första 
veckan var nervös och bestod 
av skräckblandad förtjusning, 
eftersom hon inte ville 
misslyckas med uppdraget. 
När Amanda insåg vilken bra 
mentor hon har vid sin sida i 
form av skördarföraren Magnus 
så började nervositeten släppa 
och självförtroendet ökade. 
Amanda hoppas kunna fortsätta 
utvecklas i samma takt och att 
det förhoppningsvis leder till 
anställning!
”Min mentor Magnus är lugn 
och metodisk vilket gör att jag 
får otroligt bra förutsättningar 
för att utvecklas som 
maskinförare.” 

Artikeln tidigare publicerad på 
Sydveds hemsida

Adam Everås

Arkiv och släktforskning
Vill du söka i våra arkiv om 
kommunens historia? Håller 
du på med släktforskning eller 
hembygdsforskning?
Vårt kommunarkiv hittar du 
längst in i kommunhusets 
källare. I de välfyllda hyllorna 
kan du hitta svar på hur det 
var i Svenljunga förr i tiden. 

Kommunarkivet har kanske 
inte alla svaren, men tar du 
dig tid att läsa så kan du säkert 
hitta något av intresse i gamla 
handlingar och protokoll.

På biblioteket kan du som 
är intresserad av eller 
nyfiken på släktforskning, 

hembygdsforskning, och 
sockenböcker utforska en 
massa material enligt ditt 
intresse.

Källa: 
Svenljunga

kommun
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Annonsera i denna tidning MÖT - Mjöbäck och Överlida Tillsammans
Annonsformat: Helsida (1200 :-), halvsida (750:-), kvartssida (450:-), 1/8-delssida (250:-). 
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Tidningen kommer ut 4 ggr/år, den 15/3, 15/6, 15/9 och 15/12. 

Prenumeration på MÖT: 150 kronor per år inom Sverige.

MÖT - Information och kontaktuppgifter 
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Hälsningar från 
redaktionen
Nu har vi kommit en bit in i 2021 och det 
är dags för vårt första nummer av MÖT. Vi 
ser tillbaka på det gångna året 2020 som 
verkligen var ett annorlunda år för oss alla. 
Då många föreningar pausade 
sin verksamhet och olika 
evenemang var inställda var 
vi lite bekymrade över hur vi 
skulle kunna fylla vår tidning. 
Nog blev den lite tunnare 
men vi känner oss trots det 
väldigt nöjda. Det är förstås 
tack vare alla som vill hjälpa 
till och skriva och dra ett stå 
till stacken. Nu har vi ett nytt 
tidningsår framför oss men 
några större lättnader ser vi 
inte i dagsläget, tvärt om. En 
ljusning är förstås att vaccinet 
har kommit igång. Vi kommer 
naturligtvis att arbeta vidare 
med vår tidning och försöka 
fylla den med intressanta saker. 
Vi jobbar alla ideellt på vår 
fritid och gör så gott vi kan. 
Vi skulle förstås vara oerhört 
tacksamma och glada över att 

få in många bidrag från er alla. 
Alla kan vara med och skriva 
om stort och smått för att göra 
en bra tidning med mycket 
variation. Så tveka inte om 
ni har en idé eller hör något 
intressant i våra byar. Hör av er 
till oss i redaktionen så ska vi 
nog kunna hjälpas åt. Var rädda 
om er alla och håll i och håll 
ut så ska vi nog ro detta i land 
också.

Vi ser fram emot tidningsåret 
2021.

Redaktionen 
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Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck  Tel: 0325-18616

Köp Scandbios pellets på VästkustStugan Byggvaror!

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

Välkomna!

Öppettider: 
Mån-Tors 7-17:30,

 Fred 7-16,  
Lörd 9-12

Med Scandbios pellets får du en 100% förnybar  
energikälla av högsta kvalitet i ditt hem. Inget onaturligt 

tillsätts under produktionen och energiinnehållet  
är högt. Det gör också att Scandbio är den enda pellets- 

tillverkaren som rekommenderas av Sveriges sotare. 

NU

2395:–
PRIS/PALL 

52 SÄCKAR - 832 KILO 
HÄMTPRIS

NATURLIG OCH  
HELT FÖRNYBAR ENERGI

184x271_ÖMT_MÖT_VKSBY_mars.indd   1184x271_ÖMT_MÖT_VKSBY_mars.indd   1 2021-03-04   13:59:592021-03-04   13:59:59
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Ängen 133BÄngen 133B

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.

VÄLJ FRITIDSHUS 
OCH BO DÄR 

JÄMT

184x271_ÖMT_MÖT_VKS_mars.indd   1184x271_ÖMT_MÖT_VKS_mars.indd   1 2021-03-04   14:05:422021-03-04   14:05:42
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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  

Satsning på sportfiske
Överlida fiskevårdsområde har i vinter lagt ut risvasar på sjöarna Nedre Hallången, 
Djupasjön samt Bredasjön. 

Risvasar är bra för att skapa ett 
ännu bättre fiske. De ger skydd 
åt yngel och mindre fiskar vilka 
gömmer sig i rishögarna. Även 
abborrar samlar sig gärna runt 
dessa och det i sin tur lockar 
till sig gäddor och de riktigt 
stora abborrarna. Man har de 
senaste åren sett en stor ökning 
av fiskeintresset hos ortsbor 
men även hos turister. De flesta 
sportfiskare verkar nu förtiden 
bara väga fisken och fota sin 
fångst. Sedan släpps fisken 
tillbaka i sjön igen. Vilket så 
klart är bra för återväxten. 

Marie
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Behöver Ni hjälp med digital-TV?
Vi fixar allt inom branschen

Vänd Er med förtroende till:                

Rune Gustavsson
Nödinge Storegård 1, HAJOM 0706-85 22 45

Auktoriserad för: Canal Digital, Viasat och Boxer

Vår i sikte 
Snön börjar smälta undan efter fantastiska vinterveckor, många minusgrader och en hel del 
soltimmar. 

Det har hörts många glada 
skratt i pulkabackarna runt 
omkring. Även skidorna har 
kommit till användning och det 
har blivit sköna skidturer för 
dem som älskar vintersport! 
Även dessa härliga vandringar 
i vår vackra natur med fika i 
ryggsäcken ger livskvalité. 
Det har tagits fina vinterbilder, 
inte minst i Gräne Gruva, ett 
populärt besöksmål. Ljuset 
återvänder, fågelorkestern är 
i farten och vi får återigen 
möjligheter att upptäcka och 
njuta av de tidiga vårtecknen.
Om vi blickar tillbaka lite så 
blev julen och nyårsfirandet 
ganska annorlunda. Många 
har firat utomhus med barn, 
barnbarn eller tillsammans 
med några få vänner. Allt 
firande över lag förenklades 
nog betydligt. Lite varstans 
minimerades det till enbart 

grill och annat smått & gott, 
i kombination med lekar 
under några timmar. Detta 
gav de flesta lite mindre jobb, 
samtidigt som det ändå blev 
minnesvärda stunder. Det 
gäller ju att göra det bästa av 
det som är.
Blickar vi framåt, mot våren 
och sommaren, hur kommer 
det då att se ut tro? Det är 
givetvis svårt att säga i nuläget 
men när mycket är upp och ner 
på får vi tillfälle att reflektera 
lite extra. Fundera kring frågor 
som till exempel kan handla 
om hur vi använder vår tid? 
Hur vi tar hand om varandra? 
Kan vi finnas på fler sätt för 
dem som känner sig ensamma 
eller olyckliga? För dem som 
tycker livet har blivit tyst 
och innehållslöst? Risken är 
nämligen rätt stor att en del 
människor blir deppiga när 

pandemin och kontaktlösheten 
drar ut på tiden. Vi får vara 
medvetna om att detta kan 
hända i vår närhet framöver.
Det dröjer nog ett bra tag tills vi 
kan konstatera att vi kommit in 
i en ny fas; livet efter pandemin. 
Jag tänker att vi kommer att 
bära med oss många lärdomar 
efter en omvälvande tid. 
Alla påverkas, somliga mer, 
andra mindre. Vi berörs av 
all osäkerhet och givetvis av 
sjukdom, smärta och sorger. 
Samtidigt sker mycket gott 
också och vi lär oss mycket 
på vägen. Någon jag känner 
brukar säga ”det finns bara 
möjligheter”. Det är så klokt att 
tänka konstruktivt.  Det verkar 
som att många redan gjort en 
hel del positiva förändringar i 
sina liv; börjat plugga, besökt 
en coach eller psykolog, flyttat, 
startat företag, börjat träna, lärt 

sig något nytt helt enkelt. Det 
är spännande tankar, att kriser 
leder till utveckling, som de 
gjort i alla tider.
Detta är årets första nummer 
av MÖT som innehåller 
lite av varje. MÖT är en 
Tillsammans-tidning. Som 
alltid är du välkommen att 
bidra till tidningens innehåll. 
Så, har du lite tid över, skicka 
gärna in något, stort eller smått, 
dikter eller bilder, något roligt 
ordspråk eller en berättelse om 
livet förr. Tidningen är till för 
att sprida glädje i Mjöbäck och 
Överlida! 
Önskar alla en glad och 
färgstark vår!

Elske
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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

 

 

 

Vi finns här för dig 
Vi är den lilla lokala banken med det stora hjärtat. 
Våra kunder är det viktigaste för oss, därför 
svarar vi snabbt i telefon och träffar gärna dig 
som kund. 

Vi hjälper dig som privatkund att uppnå dina 
drömmar på ett tryggt och säkert sätt. 

Vi hjälper dig som företagare att utveckla din 
verksamhet så du och ditt företag når era mål.  

Som kund i Mjöbäcks Sparbank är du med 
och bidrar till utvecklingen av 

Trivselbygden 

 

0325-327 00   info@mjobackssparbank.se 

 

Vill du bli kund? 

Hör av dig, vi har tid för dig  
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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!
  Extraöppet hela påsken

Skärtorsdag 10:00-18:00, Långfredag 10:00-18:00
Påskafton 10:00-15:00, Påskdagen 10:00-15:00
Annandag Påsk 10:00-15:00

Ordinarie öppettider
Tisdag-Fredag 10:00-18:00, Lördag 10:00-15:00
Söndag & Måndag STÄNGT

Telefonnr 0736-373642
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Info från Trivab
Hej! Vilket vinterlandskap vi fått när jag skriver detta. Efter några mörka månader är det 
tacksamt med ljuset som snön ger, det fina vädret som bjuder in oss till att träffas utomhus. 
Gå i skogen, grilla korv och kanske åka skridskor eller skidor! Det finns många vackra platser i 
vårt närområde, så ibland behöver man inte ta sig särskilt långt för att hitta guldkorn!
Feriearbete
Trots att sommaren känns 
avlägsen just nu vet vi att tiden 
går snabbt, snart är vi där. Har 
du barn eller barnbarn eller 
är själv ungdom som vill ha 
ett feriearbete? Kanske är du 
företagare och arbetsgivare 
och skulle vilja anställa någon 
av bygdens unga, då finns ett 
bra sätt. Utöver kommunens 
vanliga feriearbete inom de 
kommunala verksamheterna 
finns det möjlighet för privata 
företag att anställa ungdomar 
16-18 år, med lönesubvention. 
Är du intresserad? Kolla gärna 
upp denna möjlighet! Info finns 
på trivab.se 
Även föreningar kan få 
feriearbetare från kommunen, 
ex Mjöbäcks Byalag utnyttjade 
det förra året! 

Satsning i sociala medier
Vi försöker vara aktiva på 
våra konton på Instagram och 
Facebook; Trivselbygden och 
Trivab. Följ oss gärna där för 
att ta del av fina foton och bra 
information. Vill du att ditt eller 
ditt företags foton ska synas i 
vårt flöde? Använd hashtagen 
#trivselbygden – vi delar foton 
2 gånger i veckan!
Våra hemsidor trivselbygden.
se och trivab.se har under 
hösten fått en uppfräschning, 
kolla gärna in dem!
Senaste tiden har vi också 
börjat arbeta med film, för 
att visa pågående projekt i 
Trivselbygden samt besök hos 
våra företagare. Den siste varje 
månad släpps en ny film, de 
fyra som hittills gjorts finns att 

se i våra sociala medier.
I februaris film medverkade 
bland annat Magnus Wahlgren 
på Texrep i Överlida. Så 
roligt att komma ut och 
träffa personerna bakom våra 
anslutna företag.  
Har du idéer på vad du vill se 

i våra medier, hör gärna av dig 
till Sofia!

Sofia Lindgårde
administrativt stöd till Trivab  
sofia@trivab.se 0702-219359
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Gräne gruva
Om det var Coronaviruset eller om det var området i sig som drog rekordmånga besökare 
till gruvan 2020 låter jag vara osagt. Vi får väl se till hösten när viruset förhoppningsvis är 
borta, om även besöksantalet minskar. Jag vill ju inte tro detta, utan tvärt om att många 
upptäckter hur mycket vacker natur och besöksmål vi har i vår närhet.  
GE VÅRT NYA TAK 
ETT NAMN 
Taket vid grillplatsen börjar 
nu snart bli klart, det saknas 
fortfarande lite takplattor och 
plåtbeslag samt att de borden 
som stått där i vinter har bara 
varit där provisoriskt. Jag tror 
vi kan lova att till påsk så skall 
det mesta vara klart. 

Samtidigt vill jag tacka alla 
sponsorer, för allt från virke och 
annat material, till borden som 
kommer att stå under taket. Inte 
att förglömma vår eminente 
”arkitekt”(Niklas) samt vår 
lika eminente ”konstruktör” av 
stommen (Tore) som byggde 
en första minimodell av stål 
hemma i verkstaden.  

Vad skall vi nu kalla taket, det 
kan ju inte bara heta ”taket”. 

Grundtanken var att det skulle 
likna en Vinge... Gruv Vingen 
duger det eller är det någon 
som har ett bra förslag så hör 
av er. 

VANDRINGSLED 
NUMMER 3 HAR 
PÅBÖRJATS 
Tack vare att vi fick lite vinter 
och tjäle så har vi redan börjat 
gräva för vandringsled nummer 
3, skogsavverkningen gjorde vi 
ju i höstas. Vi har börjat i norra 
delen vid Holsjön och har grävt 
utmed bergväggen som går vid 
vägen mot Fäxhult och där vi 
hittade ”Fäxhults Grotta”. 

Som jag skrev i förra numret 
så är detta det största projekt 
vi startat hitintills, ca 4 km 
lång och det mesta i obruten 
skogsmark, över mossar och 

upp på berg. Men det kanske 
även blir den vackraste 
vandringsleden, vi får se. 

UNDERHÅLLSARBETEN 
Nu är det över tre år sedan 
vi började renoveringen av 
gruvan samt bygga den första 

vandringsleden. Vi skall 
försöka att ha ett ambitiöst 
underhållsprogram på anlägg-
ningen så den inte går ner 
sig och vi behöver göra stora 
omtag. Istället har vi delat in 
området eller objekt i 1 -3 -5 
årscykler vad gäller underhåll. 
Vad gäller 1 års underhåll så 
gäller detta till exempel att 
olja alla rastbord, kontrollera 
skyltar utmed vandringslederna 
efter vintern mm. 

EKOMUSÉERNA 
CYKELTÄVLING 
Gräne Gruva kommer att vara 
ett mål i den ”cykeltävling” 
som Ekomuséena anordnar 
och som löper mellan 15/4 till 
15/8. Mer information kommer 
att finnas i Ekomuséernas 
Broschyr som kommer att 
finnas tillgänglig vid gruvan 
ungefär vid påsk. 

Forts.sid 14
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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

Naturens läkande kraft
Det händer något med mig där 
ute. Stressen rinner av mig, 
de oroande tankarna flyr och 
tröttheten blir som bortblåst.
Naturen har en läkande kraft. 
Att fylla sina lungor med den 
friska luften och samtidigt låta 
blicken vila på träd, granar, och 
stigen du går på, har bevisats i 
forskning vara just läkande och 
lugnande.
Blodtrycket och pulsen sänks, 

koncentrationen ökar och 
negativa känslor och stress 
minskar.
Den porlande lilla bäcken, 
fåglarnas sång, trädens sus 
och havets brus kan fungera 
som mindfulness och 
stresshantering för oss.
Den friska luften och stegen du 
tar när du vistas i naturen stärker 
immunförsvaret samtidigt som 
det blir en mental återhämtning 

för kroppen att vistas där ute.
I Sverige är vi lyckligt lottade 
som har tillgång till skog, kust, 
ängar och en levande natur. Vi 
har våra årstider som bjuder 
oss på en buffé av sinnesintryck 
och naturupplevelser, månader 
som skiftar i färg, temperatur 
och ljus.

Om vi bara tillåter oss själva att 
ta steget ut, att släppa stressen, 
kraven och de negativa 
tankarna och istället  andas den 
friska luften, så får vi också 
skörda frukten av den läkande 
effekten som naturen ger.

Josefina Kronberg
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MJÖBÄCKS BYALAGMJÖBÄCKS 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!

 

Enkät ang. byggnation
Tillsammans med Trivbo 
genomförde vi en enkät-
undersökning kring intresset 
för nybyggnation. Vi fick in 
48 svar vilket får ses som helt 
okej tycker jag. De allra flesta 
som svarade är i dag bosatta 
i Mjöbäck men även några 
utifrån besvarade enkäten. 
Drygt 2/3 var intresserade av 
ny bostad i Mjöbäck. Mer än 
hälften känner dessutom någon 
som vill flytta till Mjöbäck. 
De flesta som svarade vill att 
det byggs lägenheter centralt 
i byn. Vi kommer under 
våren fortsätta dialogen kring 
eventuell nybyggnation med 
Trivbo.

Skolfrågan
I januari skickade vi till-
sammans med alla byalag i 
södra delen in ett så kallat 
Svenljungaförslag kring 
skolfrågan. Tyvärr godkändes 
det inte som Svenljungaförslag 
utan blev bara en skrivelse till 
den pågående debatten. Vår 
skrivelse var att vi återigen 
trycker på en skola i Högvad 
och att behålla befintliga skolor 
i Kindaholm. Vi anser även 
att det är viktigt att behålla 
förskolor och fritids på de orter 
där det finns idag. Vi fortsätter 
bevaka politikens diskussioner 
kring frågan. Anledningen till 
skrivelsen är att kommunen 
är på väg att fatta beslut om 
en gemensam skola i Östra 
Frölunda och detta vill vi helst 
undvika.

Kalendrar
Vi vill passa på att tacka alla 
som köpte våra kalendrar för 
2021. Alla Mjöbäcks kalendrar 
gick åt vilket var väldigt bra. 
Vi tackar Mjöbäcks Sparbank 
för det fina initiativet. 

Skräpmarschen 17-18 
april
Även i år tänker Mjöbäcks 
Sparbank genomföra den 
s.k. skräpmarschen i våra 
byar. Upplägget blir troligen 
som förra året att man under 
en gemensam helg går ut i 

alla byar och plockar skräp. 
Som tack för vårt deltagande 
kommer byalagen att sponsras 
med en summa pengar. 

Tipspromenad
Vi kan tyvärr inte anordna 
någon tipspromenad i vanlig 
form men vi tänker att vi 
under några veckors tid har 
frågor uppe i byn så kan 
man gå när det passar och vi 
riskerar inte heller att det blir 
någon trängsel vid frågorna. 
Vi startar tipspromenaden 
vid Monicanders och går 
runt dammarna och upp emot 
Marsvägen för att sedan ta oss 
ner till affären igen där man 
lägger sin tipslapp i byalagets 
postlåda på Monicanders gavel. 
Frågorna kommer att sitta uppe 
mellan 20 mars – 5 april. Det 
kommer att finnas både vuxen 
och barnfrågor. Tipskuponger 
finns att hämta utanför entrén 
till Monicanders. Till höger om 
entrén sitter en låda och däri 
kommer lapparna att ligga. Ta 
med egen penna! Vi kommer 
att dela ut några vinster i 
samband med tipspromenaden 
så glöm inte skriva namn och 
telefonnummer på lappen. 

Belysning i grillstugan
Grillstugan har använts flitigt 
under vintern och det har 
kommit in önskemål om någon 
belysning inne i stugan. Vi 
ansökte om byalagspeng från 
kommunen till detta och fick 
ett positivt besked tillbaka. Så 
under våren kommer vi att dra 
fram belysning och även byta 
ut grillringen och grillgallret. 
Även grillringen uppe vid sjön 
kommer att bytas ut. 

Medlemsavgift
Byalagets och bygdegårds-
föreningens medlemsavgifter 
är oförändrade för 2021. Det 
vill säga 25 kr/person eller 100 
kr/familj för byalaget och 50 
kr/person för bygdegården. Ert 
stöd är i år viktigare än någonsin 
då vi är väldigt begränsade 
kring vad vi får göra för att få in 
pengar till våra föreningar. Vi 
får i dagsläget inte hyra ut till 

sammankomster med fler än 8 
deltagare. Vi kan ju inte heller 
anordna aktiviteter eftersom 
man inte får samlas. Men alla 
våra fasta avgifter finns kvar, 
så vi tackar på förhand för ert 
stöd!

Pantinsamling
Vi fortsätter med vår pant-
insamling. Vi tar emot svenska 
och utländska burkar samt PET-
flaskor. Lägg dom i de gröna 
soptunnorna vid bygdegårdens 
gavel. Ett enkelt sätt att stödja 
bygdegårdsföreningen.  

Styrelsen
Vi har genomfört årsmöten för 
både byalaget och bygdegården. 
Några förändringar klubbades 
igenom. Byalagets styrelse 
består av:
ordförande Natalie Sipilä, 
sekreterare Emma Lindström, 
kassör Marie Mårtensson samt 
ledamöter:
Anna-Marie Önn och 
Lennart Eriksson. 
Bygdegårdens styrelse består 
av följande: 
Ordförande Therese Sipilä, 

sekreterare Emma Lindström, 
kassör Marie Mårtensson. 
Ledamöter Ann-Marie Önn 
och Lennart Eriksson. 
I samband med årsmötena 
avtackades Göran Johansson 
som ordförande. Vill även här 
passa på att tacka Göran för 
många års arbeten i styrelserna. 
Fortsätt ta hand om varandra 
och håll ut. 

//Marie
Mjöbäcks byalag – 
byalagetmjoback@gmail.com
Mjöbäcks byalag bankgiro 
5818-0571
Mjöbäcks byalag swish 123 56 
149 87
Bygdegårdsföreningens 
bankgiro 641-7844
Bygdegårdsföreningens
swish 123 07 429 73



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

IDEELLA FÖRENINGEN 
GRÄNE GRUVA 1899 
Det som Coronapandemin 
inte gynnade var arbetet med 
Gräne Gruva 1899. Vi har fått 
ligga lite lågt här, men vi har 
när denna tidning kommer i 
tryck, en komplett styrelse, 
med revisorer mm. Vi har 
även förhoppningsvis haft en 
årsstämma för 2019–2020 och 
tanken är sedan att vi skall 
kunna presentera tankarna 
kring föreningen på Gruvans 
Dag den 1/8 2021. 

Christer Johansson 

Ordförande 

Ideella föreningen Gräne 
Gruva 
1899

Forts.från sid. 11
Gräne...
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Coachning på dina 
villkor
För dig som vill komma igång och röra på dig, 
äta hälsosammare, sluta röka/snusa eller 
förändra dina alkoholvanor. 
Om du har fått rekommenda-
tion från hälso- och 
sjukvårdspersonal att för-
ändra dina levnadsvanor 
kan det underlätta att ha en 
hälsocoach som stödjer dig 
i förändringsarbetet. Du kan 
också boka tid helt på eget 
initiativ. Med hälsocoachen vid 
din sida tar du steg för steg mot 
hälsosammare levnadsvanor, 
på dina villkor. Coachningen 
pågår vanligtvis 2-6 månader, 
vid 4-6 tillfällen. Tillsammans 
kommer ni överens om upplägg 
och hur coachningen går till. 

Hälsocoacherna är utbildade 
hälsovetare och samtalet utgår 
från en gemensam arbetsmetod 
med grund i coachning och 
motiverande samtal.
Hälsocoach online är till för 
dig som är 16 år eller äldre och 
bor i Västra Götaland.
Kostnadsfritt.
 
Du bokar tid genom 
appen Mitt vårdmöte, mer 
information finns på Västra 
Götalandsregionens webbplats 
om Hälsocoach online. 

Svenljunga kommun

Blåsippan
Blåsippan ute i 
backarna 
står,niger och säger att 
nu är det vår.
Barnen de plocka små 
sipporna glatt,
rusa sen hem under rop 
och skratt.
Mor, nu är våren 
kommen, mor
Nu får vi gå utan 
strumpor och skor.
Blåsippor ute i backarna 
stå,
har varken skor eller 
strumpor på.
Mor i stugan, hon säger 
så:
- Blåsippor aldrig snuva 
få.
Än få ni gå med 
strumpor och skor,
än är det vinter kvar, 
säjer mor.
Text: Anna-Maria Roos 
Musik: Alica Tegnér
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070-860 34 99
ÖVERLIDA

                         

Sportlov på Överlida Fritidshem "Solrosen"
Vi inledde veckan med utelek i snön. Solen var tyvärr inte så mycket närvarande, men barnen 
lekte och åkte pulka glatt ändå. 

På eftermiddagen gick vi till 
idrottshallen, där det spelades 
innebandy, och några barn ville 
även prova på de romerska 
ringarna. Fritidsfröken avstod 
emellertid från att prova på 
det sistnämnda...Vigheten 
har liksom försvunnit, medan 
höjdskräcken har tilltagit.
På tisdagen blev det något 
stillsammare aktiviteter. 
Barnen fick pyssla och sedan 
arbetade vi med lera. Det blev 
både blommor, pizza och roliga 
figurer när barnens fantasi kom 
igång ordentligt. En liten, liten 
fika blev det efter lunch i form 
av en semla. Mycket gott tyckte 
alla.
När vi hade hunnit till mitten 
av lovet, alltså onsdagen, var 
tanken att vi traditionsenligt 
skulle grilla korv. Denna dag 
hade barnen tagit med sig egna 
pulkor och tefat. Men vädrets 

makter, med alltför mycket 
blötsnö, ställde till det för 
oss. Åka pulka gick hyfsat, 
men med korven vågade vi 
inte chansa. Istället gjorde vi 
en mysig korvkiosk inne på 
Fritids. Barnen tillverkade 
pengar, mycket praktiskt eller 
hur? Vi handlade och åt korv 
med bröd och den smakade 
minst lika gott som om vi hade 
varit utomhus. Denna dag 
avslutades sedan med film och 
popcorn.
På torsdagen passade vi att 
gå på en utflykt. Vi gick till 
kärleksstigen i Överlida och 
satt vid fikaborden vid den 
lilla ån. Det hängde regn i 
luften men vi klarades oss 
ganska bra. Under utflykten åt 
vi mellanmål, vilket bestod av 
våfflor och varm oboy. Men det 
är konstigt hur extra mycket 
gott allting smakar när man är 

utomhus.
Fredagen blev lugn och 
stillsam, tillsammans med 
förskolan. Undertecknad och 
Agneta tackar för oss och 
hoppas på en skön helg, gärna 
med lite solsken. Och ser 
fram mot ett härligt påsklov 

i vårens tecken med våra goa 
fritidsbarn.

Vid pennan 
Marie Mathiasson, 
på Överlida Fritids

Försäljning och
reparation av bilar!

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

Vi öppnar 1:à maj. 
Följ oss på Instagram och 

Facebook för info



Välkommen in och låt dig inspireras!

Falkenbergsvägen 30, Östra Frölunda Tel. 073-50 41 62 Mail: Gmab@gunnemars-maleri.se

ÖPPET: Måndag-torsdag 14-18

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 vår!
Håll i - Håll ut! Och var rädda om varandra!

 

 

                     Välkommen in och låt dig inspireras! 
 

 

Falkenbergsvägen 30 Östra Frölunda 

Tel:073-50 41 62 

Mail: Gmab@gunnemars-maleri.se 

Öppet: Måndag-Torsdag 14-18 
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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

Brandman i beredskap – något för dig?  
I en nödsituation ringer vi 112 och förväntar oss att få hjälp. Hjälpen utgörs många gånger 
av räddningstjänstens brandmän i beredskap som finns på otaliga platser runt om i landet. I 
Mjöbäck behöver vi bli fler som kan och vill ställa upp för orten och rycka ut när olyckan är 
framme. 
Stationen i Mjöbäck är en 
del av Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Totalt 
har 14 brandmän i beredskap, 
i grupper om fem, beredskap 
var tredje vecka. En av dem är 
jag, Lina Jarhult. 

- Många har uppfattningen 
om att brandmän är och ser ut 
på ett visst sätt men så är inte 
fallet. Vi är både killar och 
tjejer, yngre och äldre och i 
olika storlekar. Våra olikheter 
är vår styrka när vi ställs inför 
olika typer av händelser.
 
Arbetet som brandman i 
beredskap har du vid sidan 
av ditt ordinarie arbete. 
Brandmännen i Mjöbäck 
arbetar inom alltifrån industri 
till administration och sjukvård 

samt driver egna företag. När 
du har beredskap bär du en 
sökare som larmar ut dig till 
exempelvis ett automatlarm, 
en trafikolycka eller en brand i 
Mjöbäck med omnejd. För att 
hinna ut i tid krävs därför att du 
inte bor eller arbetar för långt 
bort från stationen, som ligger 
mitt i Mjöbäck.
 
Personlig lämplighet avgörs 
genom anställningstester, 
intervju och läkarundersökning. 
– ”Är du fullt frisk och har bra 
kondition är det inga problem”.
 
I övrigt ska du ha fyllt 18 
år och vara en trygg person 
som vill hjälpa andra. Du 
behöver bo och arbeta i eller 
nära Mjöbäck och ha din 
arbetsgivares medgivande att 

rycka ut på larm. Att ha en 
brandman i beredskap anställd 
uppfattas ofta som positivt för 
arbetsgivare som får utbildad 
personal inom sjukvård och 
brand. 
 
Alla nyanställda får 
introduktions- och 
rökdykarutbildning så du 
behöver inte ha någon tidigare 
utbildning eller erfarenhet av 
räddningsarbete. 

- Det är den roligaste 
utbildningen du kan gå! Du får 
utmana dig själv och lär dig 
mycket nytt. Kunskapen bär 
du med dig även i vardagen. 
Det känns tryggt att veta att 
jag snabbt kan göra en insats 
om något oväntat skulle hända 
hemma.
 
Våra brandmän i beredskap 
beskriver ofta att det känns 
värdefullt att kunna göra en 
insats i en nödsituation och 
att den ersättningen som utgår 
vid beredskap, övning och 

utbildning är ett välkommet 
tillskott. En fin gemenskap är 
en annan positiv del av att ingå 
i gänget på stationen.
 
Jag och mina kollegor 
vill uppmana alla som är 
intresserade att testa på. – 
”Prova! Det har du inget att 
förlora på. Du kan ju inte veta 
att det inte passar dig eller din 
familj, om du inte provar”. 
 
Vi behöver bli fler brandmän i 
beredskap i Mjöbäck 
Sista ansökningsdag är i 
maj, men hör gärna av dig 
så snart som möjligt om du 
är intresserad. Möjlighet till 
praktik finns för dig som vill 
få en inblick i och testa på om 
brandman i beredskap är något 
för dig. Mer information finns 
på www.serf.se. Du är också 
varmt välkommen att komma 
förbi stationen, hör av dig till 
Platschef Lina Jarhult på 073-
040 81 52.

Lina Jarhult 
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En hälsning från kyrkan
När detta når dig är vi mitt inne i fastan med några veckor kvar till påsk. Fastan brukar 
liknas vid en ökenvandring och påminner oss om att vi kan behöva minska ner på tempo och 
distraktioner. Det är något jag i grunden uppskattar eftersom jag upplever att allting ofta 
snurrar lite för fort. 
Men i år känns fastan svår. 
Pandemin har tvingat oss till 
en form av fasta som pågått i 
över ett år nu. Gång på gång 
tvingas vi avstå från saker som 
vi längtar efter. Så vad ska vi 
med en fasta till nu när Corona 
ändå placerar oss i öknen?

Men likväl är fastetiden här 
och kanske kan den ändå hjälpa 
oss. Tomas Sjödin berättar i 
sitt vinterprat från 2018 om 
tystnaden. Att lyssna på honom 
ger viss hjälp att ta till vara på 
fastetidens möjlighet, också i 
år. 

Tomas menar att det finns olika 
slags tystnad. En tystnad som 
trycker ner och stänger inne. 
Men också en annan tystnad 
som öppnar upp nya världar. 
Han använder olika bilder för 

att hjälpa oss förstå. Som att du 
står på en brygga, låter fötterna 
lämna den till synes trygga 
avsatsen, låter kroppen dyka 
ner genom vattenytan, och 
upptäcker ett annat universum 
nere vid havets botten. Bilder 
som hjälper oss inse inte bara 
att tystnad kan vara skönt, att 
vi också behöver den för att 
växa, mogna och bli visa. 

I en av mina favoritpsalmer 
sjunger vi ”Du som gick 
före oss längst in i ångesten, 
hjälp oss att finna dig, Herre i 
mörkret.” (SvPs 74) Fastan lär 
oss också att vi inte är ensamma 
i öknen. Någon är där med oss. 
Och prövas liksom vi prövas. 
Och i fastetiden riktar vi också 
blicken fram mot påsken där 
dramat tätnar. Ett drama som 
slutar i en seger som blir oss 

given, som vi får ta emot som 
en nåd. Och vi förstår att även 
när fastetiden är slut, och 
pandemin kanske fortsätter, så 
finns den kärleksfulla närvaron 
kvar.

Ta hand om er!
Hans Leander, präst i Mjöbäck-
Holsljunga församling

Vad händer i kyrkorna?
Maxgräns på 8 personer 
innebär att det är svårt att fira 
gudstjänster. Detta är vad som 
gäller i skrivande stund:
• Digitala andakter publiceras 
regelbundet på Facebook och 
Instagram.
• Morgonmässa firas varannan 
onsdag kl 9 i Överlida kyrka. 
•Öppen kyrka i Mjöbäck och 
Holsljunga varje söndag kl 10-
12 resp 14-16.

För aktuell information, se 
• Kyrkans annonser i STT 
• Tidningen Livsviktigt som 
kommer i STT som en inlaga. 
• Hemsidan
www.svenskakyrkan.se/kind
• Facebook 
@MjobackHolsljunga 
• Instagram: 
mjobackholsljungaforsamling
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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

ÖVERLIDA BYALAGÖVERLIDA BYALAG
Nytt år , nya utmaningar och 
som vi ser det nya möjligheter 
att utveckla vår landsbygd 
ännu mer.
Vi hoppas alla att 2021 kommer 
bli ett år där vi får plocka fram 
allt som lagts på hyllan under 
föregående år.
Förra året skulle cykelfesten 
haft 20-årsjubileum men fick 
ju ställas in. Vi hoppas därför 
att vi i år kan göra en riktigt 
dunderbrakfest tillsammans 
med Mjöbäck!
Vi är just nu i en lugnare period 
vad gäller våra projekt och 
det är skönt så även vi hinner 
samla lite kraft. 
Vi har dock lite att informera 
om:

Belysning till anslagstavlan 
i byn
I dagarna kommer Johannes 
Gabrielsson att sätta upp 
de lampor som vi köpt in 
genom byalagsbidraget på 
anslagstavlan i byn vid Susanns 
blommor.
Där är alla välkomna att sätta 
upp informationsblad som de 
vill skall nå ut till allmänheten. 
Sätter man upp en lapp ansvarar 
man också för att ta ner den när 
den inte längre är aktuell.

Fontänparken
I vår kommer röjgruppen 
att bjuda in till röjning 
och försköning av 
fontänparksområdet.
Håll utkik på vår facebooksida.

Trivselbygdskalendern
Vi vill tacka alla som köpt en 
kalender och därmed stöttat 
Överlida Byalag.
Vi tackar också ”trivselbygden” 
och Mjöbäcks Sparbank för 
detta trevliga initiativ.

Pyttebanan
Som ni säkert har läst i STT 
så har Överlida byalag och 
Holsljunga Byalag ingått 
ett avtal om att tillsammans 
fixa till banvallen mellan 
Holsljunga och Gräne gruva.
Det skall anläggas en gång/
cykel och ridled som förbinder 
våra två orter ihop. Detta är en 

fortsättning av Pyttebanan som 
redan är klar från Tranemo till 
Svenljunga.
Dessvärre har vi stött på ett 
mindre hinder på vägen och 
projektet har nu tagit en liten 
paus i väntan på klara direktiv.
Vi återkommer i nästa MÖT då 
vi garanterat vet mer.

Fiskekort
För de som vill prova lyckan 
ute på våra vackra sjöar i vår/
sommar/höst så kan man enkelt 
köpa fiskekort på 
www.ifiske.se
Där fyller man i vilken sjö 
man vill fiska i så dyker all 
information upp. Man betalar 
enkelt med swish.
Det går även att köpa fysiska 
kort på Överlida Camping, 
Susanns Blommor och 
Presenter och Monicanders.
I stora Hallången finns en båt 
att låna gratis för den som vill 
det. 
Kontakta då Bengt Jacobsson 
på tel nr 0730446048
I lilla Hallången kan man hyra 
båt vid Campingen.

Årsmöte
Årsmötet den 25 mars sker 
digitalt i år.
Se separat inbjudan. Se annons 
sid. 3
Varmt välkomna att deltaga vid 
detta möte! 

Vi vill som vanligt rikta ett 
STORT TACK TILL ALLA 
som engagerar sig i byalagets 
projekt, stora som små, genom 
ideellt arbete, sponsring eller 
genom att delta i de tävlingar 
som vi skapar.
Vid tangentbordet 
Roxana Guzman 

Kontaktinfo
Överlida Byalag- styrelsen@
overlida.nu
Hemsida  www.overlida.se
Facebook- www.facebook.se/
overlida
Bankgiro 5267-5899
Swish 1236492888



20 21

BOKTIPSBOKTIPS
Jag for ner till bror av 
Karin Smirnoff
”Jag for ner till bror. Tog bussen 
längs kusten och hoppade av 
vid efyran. Sedan gick jag 
mot byn. Snön föll tät och 
vägen blåste igen. Flingorna 
vältrade sig innanför de låga 
kängorna och anklarna frös 
som i barndomen. Bilar hade 
kunnat stanna för min tumme 
men ingen bil kom. Det var 
ett par kilometer till min brors 
hus och vägen gick uppåt. För 
att underhålla mig själv sjöng 
jag everttaube. Våra föräldrar 
älskade everttaube och sedan 
dog de.”
Karin Smirnoffs debutroman 
är ett nutidsdrama i 
glesbygdsmiljö. Den handlar 
om livet. Kärleken, våldet, det 
vackra och det som är trasigt. 
Svårast av allt är förlåtelsen.
Den är första delen av en 
trilogi, vilket är tur. För  har 

man börjat läsa Karin Sminoff 
och kommit in i hennes unika 
stil, vill man bara läsa mer och 
mer! Vi for upp med mor och 
Sen for jag hem heter del två 
och tre.
Huvudpersonen heter Jana 
Kippo och böckerna handlar 
om hennes och tvillingbroderns 
svåra uppväxt och liv. Med 
fadren, som misshandlar både 
folk och fä, modren som tyst 
genomlider tillvaron, kärlek, 
arbete, religion och mycket 
annat som vävs in i handlingen. 
Karin Smirnoff skriver korta 
meningar, egennamn med 
gemer, blandar in norrländsk 
dialekt mm, och ändå är 
böckerna lättlästa.
Karin Smirnoff var också 
sommarpratare 2020, så 
här säger hon själv om sitt 
sommarprat: ” Mitt program 

följer ingen mall, inget tema 
eller musikalisk matchning. 
Det börjar i en skog utanför 
Södertälje och slutar vid 
ett nedlagt gruvschakt i 
Västerbottens inland. Eller så 
blir det något helt annat.”

Jeanette

Tips-
promenad
Mjöbäcks byalag genomför 
en alternativ tipspromenad. 
Tipsfrågor för både vuxna 
och barn kommer att sitta 
uppe mellan 20 mars och 
5 april. Start och mål vid 
Monicanders. Se mer info 
under byalagets info. 
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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 1.899.000 krFrån 1.899.000 kr

Följ våra kunders husbyggen 
#mjöbäcksvillanfirstchoice 
#mjöbäcksvillan 
#minmjöbäcksvilla

@mjobacksvillan
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”Vad har Elvis, Beatles, The Supremes och 
Chubby Checker gemensamt i Mjöbäck?”
 Återigen fick jag ett hedervärt uppdrag av MÖT, nämligen att göra ett reportage om 
”Mandy´s Inn”.  Där finns den gemensamma nämnaren till rubriken.

 Om du förflyttar tankarna från 
”Route 66” i USA till ”154:an” 
i Sverige, kör den söderut 
från Svenljunga, så kommer 
du genom Mjöbäck. Kyrkan 
på höger sida och till vänster 
har vi Rock´n´Roll motellet 
”Mandy´s Inn”, beläget i gamla 
prästgården. Kan det bli bättre, 
tänker jag. Bara anblicken av 
det pampiga huset och den 
stiliga trädgårds entrén gör att 
jag har höga förväntningar. Jag 
går gången fram till entrén, 
upp för de tre trappstegen, 
fram till dörren och ringer på. 
Jag slås av att det känns som 
en amerikansk veranda jag står 
på. Dörren öppnas, jag bjuds in 
och mina förväntningar infrias 
direkt och en ny gnista av 
nyfikenhet väcks.

 Jag blir varmt mottagen av 
Ingegerd och Peter, ägarparet 
till ”Mandy´s Inn”, i deras 
privata del av huset, vilken 
är inrett på nedervåningen. 
Vi sätter oss i köket som är 
pastellfärgat och inrett i en 

50–60 tals stil. Kaffe med 
hembakta bullar serveras 
och min första fråga kan 
ställas: ”Hur hamnade ni här 
och satsade just på motell 
verksamhet?”
 Vi backar tillbaka i tiden. Båda 
kommer från Göteborgstrakten. 
Peter, stadskille med stort 
intresse för yankeebilar och 
ägare av bensinstation med 
bilverkstad möter Ingegerd, 
landsortstjej, som är utbildad 
sjuksköterska med ett genuint 
intresse för matlagning, 
retroprylar samt 50–60 tal. De 
bosätter sig i Överlida, Ingegerd 
jobbar som sjuksköterska i 
Svenljunga och Peter tar över 
bensinmacken i Älvsered, 
runt 2002, med tillhörande 
verkstad. 2008 började 
oljebolagen rationalisera bort 
bensinstationer som var för 
små för att installera etanol 
och Älvsered macken var en 
av dem. Då väcktes idén om 
att skapa en sommarkrog i 
amerikansk 50–60 tals stil vad 
det gäller mat, inredning och 

musik. Sagt och gjort 2009 
öppnade ”Mandy´s Diner” i 
den ombyggda verkstadsdelen. 
Eftersom både Ingegerd 
och Peter har intresse av 
yankeebilar så visste de att 
det fanns en efterfrågan, av 
likasinnade, för denna typ av 
krog. Både ”Mandy´s Inn” 
och ”Mandy´s Diner” har en 
Mercury-53 på sin logga som 
givetvis ägs av Ingegerd och 
Peter. Den bilen har en alldeles 
egen spännande historia som 
Peter säkert berättar om när 
du/ni gästar ”Mandy´s Inn”. 
På sommaren ser man många 
fina gamla yankeebilar och mc 
på parkeringen i Älvsered. Det 
har blivit ett cruising-mål för 
fantasterna av 50–60-tals stilen 
och utflyktsmål för många 
andra. Idag franchisar Torbjörn 
och Linda från Svenljunga 
”Mandy´s Diner” i Älvsered 
som inte bara har sommaröppet 
utan även har helgöppet 
vintertid. Ingegerd och Peters 
barn har öppnat ”Mandy´s 
Diner”, restaurang i Töreboda, 

i Falköping och Skene valde 
de att öppna ”Mandy´s Fast 
Food” en enklare variant likt 
ett gatukök men med samma 
genuina koncept av äkta 
amerikansk 50–60 tals anda 
och god mat gjord från grunden 
med egna recept av Ingegerd.

Under tiden Ingegerd och 
Peter drev ”Mandy´s Diner” 
i Älvsered fick dom ofta 
förfrågan om boende i närheten, 
så nu närmar jag mig kärnan 
med mitt besök, nämligen att 
få veta hur ”Mandy´s Inn” 
skapades.

2014 bodde Ingegerd och Peter 
fortfarande i sitt lilla parhus 
i Överlida, vilket de insåg 
började bli för litet för alla barn 
och barnbarn när de kom på 
besök. En dag på väg ner till 
Älvsered fick de syn på en ”Till 
salu”-skylt utanför prästgården 
i Mjöbäck. De tog sig en ”kik” 
genom fönstren och tyckte om 
vad de såg men fortsatte ner till 

Forts. nästa sida
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arbetet på restaurangen. Under 
dagen gick tankarna runt och 
plötsligt insåg de…”det är 
klart vi ska ha ett motell!” 
Nu påbörjades budgivningen 
av prästgården i Mjöbäck. 
Rätt snart insåg de att de var 
överbjudna sitt topp bud, 
så lågan slocknade. För att 
plötsligt tändas då mäklaren 
ringde en tidig morgon till 
Peter och tillkännager att 
”ni vann budgivningen på 
prästgården.” Det visade sig 
att säljaren valde Ingegerd och 
Peter som köpare före högsta 
budet. Finns viss förståelse för 
barnens reaktion när Ingegerd 
och Peter förklarade att de 
hade köpt ett större hus. ”800 
kvadratmeter? Nu tar ni väl 
i?”. Konceptet hade de redan 
klart för sig så nu påbörjades 
ett stort renoveringsarbete på 
fastigheten med siktet inställt 
på att ”Mandy´s Inn” skulle 
öppnas 2016. Invigningen 
blev mycket riktigt 2016 med 
pompa och ståt.

Såhär långt har vi suttit i köket 
men nu börjar rundvandringen. 
Jag slås av den detaljrika, 
fantasifulla och minutiöst 
genomtänkta inredningen. 
Först visas den magnifika 
matsalen med gott om plats 
även nu i Corona tider. Vi 
fortsätter uppför trappan för 
att se gästutrymmena. Ett 
samlingsutrymme med olika 
soffgrupper, ljust och fint och 
givetvis med mycket att titta 
på. Musiken som strömmar ur 
högtalaren harmonierar med 
det jag ser. Här är det inga 
kopior som gäller utan äkta 
vara helst med äkthetsintyg. 
Ingegerd och Peter har 
knutit goda kontakter på sina 
inköpsresor till USA och sitt 
sökande på auktionshus med 
en fast vilja av att skapa ett 
unikt ”Rock´n´Roll motel” 
i Mjöbäck. Nämnas bör att 
alla ”Mandy´s Diner” har 
samma koncept av äkthet och 
inga kopior i inredningen. 
Ett gediget och kostsamt 
arbete har bedrivits med 

tanke på tapetval, textilier, 
belysning, möblemang 
alla inredningsdetaljer och 
inte minst på föremål som 
har tillhört artister som 
Elvis Presley, Mickael 
Jackson och The Beatles, 
med flera. Intresset för 
musik och bilar tas upp i 
namngivningen av rummen: 
”Garagerummet”, ”Motown-
rummet, ”Beatlesrummet”, 
”Rock´n´rollrummet och 
”Elvisrummet”. Det är en 
fröjd för den som har intresse 
för tiden och retro att titta på 
alla detaljer. Musiken som 
strömmar ut och förstärker 
känslan av 50–60 tal är noga 
utvald, likaså alla skivomslag 
och affischer som klär 
väggarna. ”Det har förekommit 
nån enstaka gäst som inte 
har kunnat förstå tjusningen 
med allt gammalt skräp på 
väggarna”, säger Ingegerd och 
skrattar. Hon berättar gärna att 
de har haft gäster från många 
länder exempelvis: USA, 
Schweiz, Sydafrika, England 
och Frankrike. Det som 
lockar är de unika rummen 
med originalsaker som inte 
återfinns någon annanstans.

 Nu har det ju inte bara varit 
framgång för Ingegerd och 
Peter. 2019 fick de ett rejält 
bakslag när Svenljunga 
kommun och brandskyddet 
stängde verksamheten efter 
en anonym anmälning. Det 
visade sig att detaljplanen var 
A-klassad och verksamhet inte 
fick bedrivas på fastigheten. 
Verksamheten som har 
bedrivits har hela tiden varit 
med öppen insyn och med 
korrekta tillstånd så beslutet 
om nedstängning kom som en 
chock. Det var ett långt, tufft 
och smärtsamt år men alla 
tillstånd har hela tiden varit i 
ordning och i september 2020 
har de fått godkänt från alla 
distanser för fortsatt drift. Nu 
ser Ingegerd och Peter framåt 
med gott mod, trots Corona 
restriktioner och välkomnar 
gamla som nya gäster och 
företag välkomna. 

”Mandy´s Inn” er-bjuder konfe-
renser, dagmöten för företag, 

överraskningsfester och 
ordinär övernattningsvistelse. 
Det finns dessutom en extern 
stuga att hyra. Ett paket som 
låter lockande erbjuder: 
övernattningsvistelse i valfritt 
rum, ett glas ”bubbel” i väntan 
på limousine-färden ner till 
”Mandy´s Diner” för en 
trerättersmeny, återfärd med 
limousine för en natt i det 
valda rummet med påföljande 
frukost. Vilken flärd och lyx. 
Limousinen är en Lincoln 
Continental 1976 och ägdes av 
Beyoncé innan den övertogs 
av Ingegerd och Peter.

 Framtiden skall bedrivas i 
något lugnare omfattning men 
med en önskan om att företag, 
stamgäster såväl som nya 
gäster hittar hit. Jag kan bara 
önska Ingegerd och Peter lycka 
till och går med ett leende 

därifrån. När jag kommer ner 
på grusgången som, likt ett 
gods, omringar en grönyta för 
att göra det lättare för bilarna 
att köra runt kommer jag att 
tänka på limousinen. Tänk 
att den gick mellan Hilton 
hotell och casinon i Las Vegas 
innan den köptes av Beyoncé. 
Undra om Frank Sinatra och 
Sammy Davies Jr har suttit i 
den. Hm…jag kanske skulle 
boka ett paket, bli skjutsad till 
Älvsered sjungandes ”I did it 
my way”.         

Pia Zielke-
Dahlberg 

Forts. från fö-
reg sida:
Mandys
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Avfall och återvinning
Avfall är en resurs och det är allas vårt ansvar att se till att avfallet 
tas om hand på rätt sätt. Här kan du bland annat läsa om hur du får 
ditt hushållsavfall hämtat, hur du källsorterar och hur du gör för att 
få din enskilda brunn tömd.
Mål: minimera avfallet
Det bästa för miljön är om 
det blir så lite avfall som 
möjligt. Du kan minimera 
avfallet genom att vara en 
medveten konsument och göra 
genomtänkta val. Välj varor 
med lång livslängd och bra 
material, lämna saker för att 
återanvändas och sortera för 
återvinning.

Det avfall som ändå blir är 
det viktigt att du lämnar till 
rätt ställe så vi kan ta hand 
om det på bästa sätt med så 

lite påverkan på miljön som 
möjligt.

Sophämtning - enkel 
återvinning för bättre 
miljö
För att göra det enkelt för 
sig att källsortera har vi 
fyrfackskärl. Det är som att ha 
en återvinningsstation i mini-
format på den egna tomten.
Återvinning - för att förlänga 
livet av naturresurser
Det finns flertalet återvinnings-
stationer runt om i kommunen. 
Här kan du slänga dina 

tidningar och förpackningar 
så att de kan bli nya saker. Vi 
har även återvinningstationer 
för trädgård där du kan lämna 
trädgårdsavfall som löv, gräs 
och grenar.

Har du till exempel grovavfall 
eller farligt avfall är du 
välkommen till Moga Returen. 
Här får du hjälp av vår kunniga 
personal.

Källa: Svenljunga 
kommun

Lilla Tussilago

Lilla tussilago, lilla 
tussilull
har du målat kjolen 
din
i solens klara gull

Då du ler emot mig 
uppå dikeskant
lyser det som våren 
själv
så gult och nytt och 
grant

Lilla tussilago, vill du 
lära mig
sprida lite solsken,
söka likna dig

Text: Tyra Macfie 
Musik: Bertil Wallin
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Överlidaprofilen 
Namn: Majliss Andersson

Familj: 
Maken Rune, 3 vuxna barn 
och deras familjer.

Arbete: 
Pensionär sedan 2009. Jobbat 
som barnflicka, telefonist 
på Mjöbäcks Telefonstation, 
kontoret på Texrep, Nordiska 
textilgarner, dagmamma, 
hemtjänst i Högvad och de 
sista 20 åren på demensboende 
i Östra Frölunda.

Intressen: 
Trädgård, bär- och svamp-
plockning långa promenader, 
gym, umgänge med familj 
och vänner, bakning och 
matlagning.

Favoritmat och dryck: 
Lax, skaldjur, grillmat. Rött 
eller vitt vin.

Vad är det bästa med 
att bo i Överlida: 
Alla vänner vi har och har 
haft , många finns inte med 
oss längre. Den underbara 
naturen, närheten till sjöar, 
badstränder, skogen och 
många fina promenadstigar 
och vägar.
Vad kan bli bättre i 
Överlida: 
Fler företag, mer unga 
familjer som kan engagera 
sig och hjälpa våra eldsjälar 
som jobbar i föreningar och 
byalag och bidrar till trivsel, 
fritidssysselsättning och 
gemenskap.

Om du vann mycket 
pengar, vad skulle du 
göra då? 
Dela med våra barn.

Favoritcitat/motto: 
Att hjälpa någon annan ger 
den största glädjen.

Mjöbäcksprofilen
Namn: Pia Zielke-Dahlberg 
Familj: Make Mikael och två 
utflugna söner Jon och Aron. 
Arbete: Just nu arbetar 
jag som specialpedagog på 
Drottning Blankas Gymnasie-
skola i Falkenberg. Efter 31 
år som musiklärare på alla 
stadier varav de sista 16 åren 
på det estetiska programmet 
på Falkenbergs gymnasieskola 
vidareutbildade jag mig 
till specialpedagog. Den 
karriären startade på 
Naturbruksgymnasiet i Sven-
ljunga. Sedan januari 2020 är 
jag tillbaka i Falkenberg och 
trivs som fisken i vattnet.
Intressen: Förutom musik-
en som jag utövar i ett 
fantastiskt musikrum tillbyggt 
i huset på Villavägen älskar 
jag trädgårdsarbete. Skapande 
i alla dess former, från frö 
till planta, tyg till kläder, 
foto till fotoböcker, glasbitar 
till skapelser i ugn(tekniken 
kallas glasfusing), drivved till 
konstverk, festfixare, skog/
natur, loppis/antikt och resor. 
Ändå fick jag inte in allt. Jag 
kommer inte att ha långtråkigt 
när jag blir pensionär. 
Favoritmat och favorit-
dryck: Genuin husmanskost 
såsom kåldolmar, kalops och 
stek. Gärna ett gott rödvin till. 
Ett glas bubbel kan inte bli fel. 
Vad är det bästa med 
att bo i Mjöbäck: Mikael! 
Jag hade nog aldrig hamnat 

så långt utanför Falkenberg 
om jag inte träffat honom. Nu 
älskar jag lugnet och skogen 
som omsluter mig, vilket 
jag inte hade trott då jag är 
uppfödd vid havet i Malmö 
och alltid bott nära det även i 
Falkenberg. 
Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck: Jag skulle så gärna 
vilja se aktivitet på Hagalund. 
Gammeldanskvällar, allsång, 
spontangympa från utescenen, 
grillkvällar, knytkalas med 
dans. Tänk vad det skulle göra 
för sammanhållningen men det 
är svårt att få uppslutning. Jag 
vet att Byalaget har försökt. 
Eloge till dem. 
Om du vann mycket peng-
ar, vad är det första du 
skulle göra då: Köpa ett 
renoveringsobjekt vid en sjö 
som kan bli en samlingsplats 
för oss, barn och barnbarn. 
Favoritcitat/motto:
“Allting har sin tid!” det 
mottot håller. Vi rusar lätt iväg 
eller drömmer om något annat 
istället för att bida sin tid. 
Övrigt: Jag har lite fund-
eringar kring att erbjuda 
lektioner i sång, piano samt 
röst- och personlig framtoning 
vilket jag har lång erfarenhet 
av genom mitt arbete med 
föreställningar på estetiska 
programmet. Det är en viktig 
del i såväl jobbintervjuer som 
föredragshållande.
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Tack 
för att du 

handlar lokalt!

Monicanders
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Dags att ge Dags att ge 
vintern sparken!vintern sparken!


