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Ljuständning i Överlida
Första advent, visst har vi längtat till Första advent, då mörkret lyses upp av alla ljus i och 
runt våra hus. I år kom också den första snön alldeles lägligt och i skrivande stund har det 
kommit ännu mer snö. 
Sedan några år tillbaka har det 
blivit en tradition i Överlida att 
tillsammans tända upp i byn, 
arrangerat av Överlida Byalag. 
Vi bjuds på glögg, sång 
och musik av Johannes och 
Mattias, Räddningstjänsten 
delar ut reflexer och kalendrar 

till alla barn och man har 
också möjlighet att rida ponny. 
Dessutom är det trevligt att 
bara gå runt och mingla och 
byta några ord lite här och där, 
kanske köpa en blomma hos 
Susanne eller ljus av Helena. 
Byalagets ordförande, Roxana, 

håller tal och tackar alla som 
engagerar sig, tillsammans 
kan vi hjälpas åt att hålla 
Överlida levande. Sedan tänds 
granen, ljusstaken och trädet 
upp. Nytt för i år är den nya 
ljusstaken som Tore Löfström 
snickrat ihop och som Christer 

Johansson, Star Trading, 
skänkt lamporna till. Vi bor 
i en vacker by med ett aktivt 
byalag och många engagerade 
människor som vi inte nog kan 
tacka eller uppskatta. 

Eva Berndtsson
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Om jag är din baby - 
berör mig                                                               

Jag behöver din beröring på ett sätt du 
kanske aldrig förstår. Inte bara tvätta mig, 
byta mina blöjor och mata mig utan vagga mig, 
pussa mitt ansikte och stryk min kropp. Din 
lugna ömma beröring ger mig trygghet och 
kärlek.

Om jag är ditt barn - berör mig.                                                            
Även när jag kanske är vrång 
och till och med tar avstånd 
från dig. Ge inte upp - hitta ett 
sätt att fylla mina behov. Din 
godnattkram hjälper mig att 
sova gott. Din dagliga beröring 
säger mig hur du verkligen 
känner.

Om jag är din tonåring - berör 
mig.
Tro inte - att bara för att jag är 
nästan vuxen så behöver jag 
inte känna att du bryr dig om 
mig. Jag behöver dina ömma 
händer och kärleksfulla röst. 
När det stormar i livet är jag 
fortfarande det lilla barnet.
Om jag är din vän - berör mig.                                                                                  
Inget visar så mycket att du 
tycker om mig som en varm 
kram. En helande beröring när 
jag är nere betyder att jag är 
älskad. Det försäkrar mig att 
jag inte är ensam. Din beröring 
kanske är den enda jag får.
Om jag är din livspartner - 
berör mig.
Du kanske tror att passionen 
är tillräcklig men endast dina 
armar håller rädslan borta. Jag 
behöver din mjuka, tröstande 
beröring för att komma ihåg - 
att jag är älskad som jag är.
Om jag är ditt vuxna barn - 
berör mig.
Även om jag har en egen 
familj, behöver jag pappas 
och mammas armar när jag är 
svag. Som förälder själv ser jag 
på ett nytt sätt, jag förstår att 
uppskatta er för det ni är.
Om jag är din åldrande förälder 
- berör mig.
Så som jag berörde dig när 
du var mycket liten. Håll min 
hand, sitt tätt intill mig - ge mig 
styrka, värm min kropp, trött 
med din närhet, fast min hud 
är skrynklig vill den gärna bli 

smekt.

Var inte rädd! Berör mig!

Författare; okänd. Översatt 
från engelska av 

Lena Jelvéus.

Jultraditioner
Änglaspelet
1948 uppfanns Änglaspelet av 
Eric Boberg, en rund ljusstake 
i mässing med fyra små ljus 
och tre änglar som dansar runt 
av värmen. Änglaspelet ger 
ifrån sig ett litet plingande 
ljud. Många miljoner änglaspel 
plingar runt om i hela världen.

Adventsstjärnan
Adventsstjärnan är en symbol 
för Betlehemsstjärnan som 
visade vägen till Jesus i 
stallet. Den tros ha uppfunnits 
i Tyskland på 1880-talet, då 
elever på en internatskola 
gjorde pappersstjärnor med en 
lampa i.

Adventskalendern
De första adventskalendrarna 
i papper med luckor att 
öppna, uppfanns i Tyskland på 
1920-talet. När  Gerhard Lang, 
som uppfinnaren hette, var 
liten undrade han hela tiden 
när julen skulle komma. Hans 
mamma bakade då 24 kakor, 
med siffror på och  Gerhard 

fick äta en varje dag och kunde 
då räkna själv hur många dagar 
som var kvar. När han senare 
blev vuxen utvecklade han idén 
med kakorna till en kalender 
med 24 luckor.
1932 kom adventskalendern till 
Sverige. Det var flickscouterna 
som sålde de första för att samla 
in pengar till sin verksamhet.

Julkort
I Sverige blev det vanligt med 
julkort i slutet av 1800-talet. 
1878 införde Posten halverat 
porto för privata brevkort 
och då satte julkortssändadet 
fart ordentligt. På de första 
julkorten fanns inga tomtar, de 
kom senare när Jenny Nyström 
(1894-1946) började illustrera 
julkort.
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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  
E-post: helenejansson7@gmail.com - www.hogbad.org

Julbasar i Mjöbäck
Efter ett års uppehåll var vi 
äntligen tillbaka med vår 
traditionsenliga julbasar. 
Extra kul att kunna bjuda in 
till denna gamla tradition i 
Mjöbäcksgården. Tyvärr har 
pandemin återigen tagit fart 
runt om och kanske var det 
därför det var lite glesare bland 
besökarna. Men de som var där 
bjöds på glögg och pepparkakor 
och lotter i mänger. Tomten 
och tomtenissen kom även i år 
på besök och bjöd alla barnen 
på godispåsar. 
Mjöbäcks byalag och 
bygdegårdsförening vill tacka 
alla företag som är med och 
sponsrar och som möjliggör 
vår julbasar. Tack även till 
tomten!

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

PRO 
Gympa
PRO Högvads gympagrupp 
har nu uppehåll till den 11 
januari då vi åter igen samlas 
på samma ställe och samma 
tid som alla tidigare säsonger. 
Vi har nu blivit så många att 
vi tyvärr måste säga nej till 
nyintresserade.
Tack alla som deltagit under 
hösten och berikat vår tillvaro 
och tack också till Monicanders 
och Överlida Bageri som 
bidragit med gott kaffebröd 
Välkomna åter och en God jul 
och ett Gott nytt år till Er alla!
önskar

Ann-Mari och 
Carl-Robert

Lasse och Pelle 
spelade Hasse & Tage
I mitten av november var Lasse Sörbom och Pelle Jageby i 
MjöbäcksGården för att tolka Hasse & Tages låtar. 
Denna föreställning skulle 
egentligen ägt rum förra 
hösten, men som så mycket 
annat fick det skjutas på 
framtiden p.g.a Corona. Men 
nu äntligen kunde de 30-talet 
i publiken njuta av några av 

låtarna från Hasse & Tages 
kulturskatt. Mellan låtarna 
berättades det historier om 
Hasse & Tages liv och det blev 
många skratt i bygdegården 
denna eftermiddag. Efter 
föreställningen serverades det 

kaffe och det var trevligt att 
återigen kunna träffas och prata 
en stund. Tack till Svenljunga 
kommun som anordnade detta 
arrangemang. 

Marie



8

ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

God jul & gott 
nytt år!

Under året har vi hjälpt våra kunder med stort och 
smått, så som att nå sina drömmar och utveckla 
sina verksamheter. Vi har stöttat föreningar så de 
kan bedriva sina viktiga verksamheter. Vi arbetar för 
en levande bygd och strävar efter att vara en positiv 
kraft i Trivselbygden. Tack för detta år, vi ser fram 
emot 2022. Vi är Trivselbygdens bank, vi fi nns för dig. 

 

0325-327 00 | info@mjobackssparbank.se
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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!
  

Avfall och återvinning 
- 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.
Har du till exempel grovavfall 
eller farligt avfall är du 
välkommen till Moga Returen. 
Här får du hjälp av vår kunniga 
personal.
Återbruk öppnar på Moga 
Returen 1 oktober
Den 1 oktober öppnar vi vårt 
återbruk på Moga Returen. 
Där kan du lämna sådant du 

inte längre har användning för, 
men som kan vara till glädje 
för någon annan. Du kan även 
hämta saker som andra har 
lämnat. Återbruket har samma 
öppettider som Moga Returen.
Vill din ideella organisation bli 
samarbetspartner för att kunna 
hämta saker på återbruket? 
Då kan du ansöka via blankett 
under Självservice.

svenljunga.se
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Mjöbäcksprofilen - Matilda
Namn: Matilda Andreasson 

Familj: Bor ihop med min  
sambo Tobias Claesson, två 
katter och  två hästar på vår 
nyköpta gård i Moghult. 

Arbete: Jag jobbar på 
skogskojans förskola i 
Älvsered sen snart 5 år tillbaka. 

Favoritmat och dryck:
En god grillad köttbit med 
rotfrukter i ugn med ett gött 
rödvin eller en kall bärs. 

Vad är det bästa med 
att bo i Mjöbäck? Att jag 
har nära till naturen och min 
familj. 

Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck? Hade varit gött 
med belysning på järnvägen 
mellan Mjöbäck och Överlida. 

Om du vann mycket 
pengar, vad skulle du 
göra då? 
Hade rest till USA och bilat 
längst kusten. Sen kan man ju 
aldrig ha för mycket hästar. 

Favoritcitat/motto:
Livet är som en brustablett, 
allting löser sig. 

God jul och gott nytt år /

 Matilda 
Önskar
alla

God Jul och
Gott Nytt

År!
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En hälsning från kyrkan
Fred på jorden. 
Orden stockar sig i munnen. 
Hör det varje jul. 
Men hoppet och historien 
rimmar så illa. 
Så vad är det värt? 
Detta fred på jorden?

Så sjunger Bono, fritt översatt, 
i U2s låt Peace on Earth. Låten 
skrevs efter ett bombattentat på 
Nordirland då 29 människor 
dog. Det hade lika gärna 
kunnat handla om tornen på 
Manhattan, om Afghanistan 
eller Syrien.

Ja, vad är det värt när hoppet 
inte stämmer överens med 
historien? När en av de 
mest lukrativa branscherna i 
världen är vapenhandeln. När 
kärnvapenhotet ökar. När vi 
hör om allt fler dödsskjutningar 
i Sverige.

Men då undrar jag: har hoppet 
någonsin stämt överens med 
historien? Är det inte själva 
hoppets idé, att det är något 
annat än det som nu råder? 

Om historien är en ångvält så 
kanske hoppet är en fågel som 
viskar att så här måste det inte 
vara, en annan värld är möjlig. 
Och fågel rimmar som bekant 
illa med ångvält. 

Visst kan det vara svårt ibland 
att känna hopp. Orden kan 
stocka sig i munnen, som Bono 
sjunger. Ändå vet vi att det 
knappast skulle det bli bättre 
om viskningen tystnade och 
ångvälten fick rulla fram helt 
ostörd av diverse fåglar. 
Vi får också påminna oss om 
att när fåglarna blir många kan 
de med gemensamma krafter 
faktiskt påverka ångvälten 

så den blir mindre brutal, 
mer lyhörd, mänsklig och 
framförallt, möjlig att styra. Så 
även när våra röster är svaga 
och brustna får vi stämma in 
i änglakörens rop: Fred på 
jorden.

God Jul!

Hans Leander
,präst i Mjöbäck-Holsljunga 
församling

Vad händer i kyrkorna?
Måndagar kl 09:00 – 11:00 
Öppen förskola i Holsljunga 
församlingshem 

Torsdagar, efter skolan
Kyrkfritids i Överlida

Gudstjänster i
Mjöbäck-Holsljunga
19/12 14:00 
Musikgudstjänst Mjöbäck
24/12 11:00 Julbön 
Överlida
25/12 08:00 Julotta 
Holsljunga
26/12 18:00 Mässa 
Mjöbäck

31/12  15:00 Nyårsbön 
Överlida
2/1  16:00 Mässa med 
musik Holsljunga

Detta är endast ett urval. När det 
gäller andra gudstjänster och 
verksamheter såsom scouter, 
körer, med mera hänvisar vi till 
kyrkans annonser i tidningen 
STT. Se även

• Tidningen Livsviktigt som 
kommer i STT som en inlaga. 
• Hemsidan www.
svenskakyrkan.se/kind
• Facebook @
MjobackHolsljunga 
• Instagram: 
mjobackholsljungaforsamling
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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

STUDIO CLASSON PRESENTERAR

ANEKDOTER • FAKTA
RYKTEN • MUSIKEN

KRISTER
CLASSONS 

BEATLES

”EN OFÖRGLÖMLIG 
MUSIKUPPLEVELSE” 

”JAG SÄGER BARA, GÅ OCH SE”

”HELT MAGISK BEATLESHYLLNING”

”JAG SKA SE DEN 
MINST EN GÅNG TILL!”

”BANDET OCH KRISTER HELT SUVERÄNA”

NY LP och CD med 14 av BEATLES LÅTAR
info@studioclasson.com

ALL YOU NEED IS

BENJAMIN ÖNNHED

JENS CLASSON

HANS SCHAKONAT

JOHAN LJUSLIN

Julklappstips - Krister Classons 
Beatlesföreställning kommer till Mjöbäcksgården 
'16 september 2022 kl 19.00 Boka biljetter redan nu 

hos Marie 070-622 81 87 eller 
byalagetmjoback@gmail.com. 

Biljettpris 320 kr

Välkomna på nyårsgrill 
på Näset

 31 december kl. 12.00 
Grillen är tänd, ta med egen mat 

och dryck. Överraskning till barnen.  
Hoppas vi ses! 

Byalaget i Överlida

Återvinning - för att förlänga 
livet av naturresurser
Det finns flertalet återvinningsstationer runt om 
i kommunen. Här kan du slänga dina tidningar 
och förpackningar så att de kan bli nya saker. 
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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

Jul- och nyårsblommor i stor sortering!
Vill ni skicka blommor, så ordnar vi det!

 

 
 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
 
Hösten är här på allvar. Träden har tappat sin gula skrud och står nu nakna i väntan på vinter 
och snö. Världen är så smått på väg tillbaka efter en omfattande pandemi, på både gott och 
ont. Något som dessvärre återgått till samma nivåer som innan pandemin är världens utsläpp 
av fossila koldioxider och man räknar med att utsläppen i år förväntas hamna på samma nivå, 
kanske högre än under rekordåret 2019.

Vi måste ta lärdom om 
vad vi gått igenom under 
coronapandemin och hur vi ska 
agera om när nästa pandemi 
anländer.
Vi befinner oss nämligen i en 
tid där klimathoten hänger 
över oss som en blöt filt, och 
det faktum att både epidemier 
och pandemier blir ett resultat 
av hur vi lever. Vi måste börja 
tänka på hur vi agerar gentemot 
vår jord.
Hur kan vi vandra genom 
livet utan att lämna för många 
avtryck, avtryck som våra 
efterlevande varken kan radera 
eller sopa undan? För som det 
är just nu så lämnar vi för djupa 
spår efter oss, konsekvenser 
som kommande generationer 
inte kommer kunna hantera i 
framtiden.
Personligen så har jag tvingats 

inse att människan är extremt 
liten när vi ställs inför jordens 
revolt och naturens starka 
krafter. Ensam är definitivt inte 
starkast, men tillsammans kan 
vi förändra och vi kan arbeta 
för vår planet istället för emot 
den.
Jag tänker klimatsmart utifrån 
mina möjligheter och resurser. 
Hur kan jag bidra till en mer 
hållbar framtid och en positiv 
utveckling för klimatet och 
för kommande generationer? 
En fråga vi alla bör ställa oss 
själva.
Snart stundar julen, en högtid 
som ofta är ohållbar när det 
kommer till klimatets väl. 
Julmat, julklappar, belysningar, 
bilresor och presentsnören 
innebär konsumtion, 
elförbrukning, utsläpp och 
berg av sopor. "Glädjedödare" 

tänker ni. Men det vill jag 
absolut inte vara, jag älskar 
julen och den mysfaktor som 
faktisk kan infinna sig om 
man slipper stressen, pressen 
och det dåliga samvetet. Det 
finns alternativa vägar att gå, 
mer genomtänkta och kloka 
riktningar att styra sin släde för 
klimatets skull.
Några tips! Välj lokal-
producerat kött och mer grönt 
på julbordet. Använd led-ljus 
till din belysning och välj med 
omsorg hur mycket som måste 
vara upplyst. Kanske måste 
du inte tävla med grannen om 
vem som belyser sin trädgård 
mest med pynt och ljusslingor 
i kulörta färger. Skippa 
presentsnören i plast, det finns 

bättre alternativ. Julklapparna 
kan man antingen köpa på 
loppis eller tillverka själv, 
både bättre för plånboken och 
klimatet. Och varför inte fira 
en jul hemma, skippa resandet 
och flängandet mellan mostrar 
och kusiner. Skapa egna 
traditioner på hemmaplan, och 
bonusen du får blir en mindre 
stressig jul och mindre utsläpp 
i atmosfären.
Önskar er alla en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt År med 
detta budskap, "Ingen kan 
göra ALLT men alla kan göra 
NÅGOT"

Josefina Kronberg



Hjulius har julledigt

Från måndagen 

den 20 december 

till fredagen 

den 7 januari 

har Hjulius julledigt. 

Ni är då varmt 

välkomna att besöka

biblioteket i

Svenljunga.

God jul & Gott nytt år önskar Hjulius med

personal.

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

Hjulius har julledigt

Från måndagen 

den 20 december 

till fredagen 

den 7 januari 

har Hjulius julledigt. 

Ni är då varmt 

välkomna att besöka

biblioteket i

Svenljunga.

God jul & Gott nytt år önskar Hjulius med

personal.
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På gång i Överlida IK
Hösten är här, vilket innebär att det är full aktivitet i Överlida IK.

Mattcurlingen är igång på 
allvar med såväl träning som 
seriespel. 
Positivt är att antalet spelare 
har ökat och vi är mellan 18-
20 spelare vid många tillfällen. 
Seriespelet är också i full gång 
och båda lagen har visat sig 
från den positiva sidan. Det 
känns som att vi har två jämna 
lag, så därför kan vi alternera 
mellan lagen. Vi välkomnar nya 
spelare till onsdagsträningen, 
som är ett bra tillfälle att testa 
på spelet.
Pingisen rullar på och måndag-
arnas ungdomsträningar har 
fyllts på med nya spelare. 
Några av dem ska testa att 
spela tävling för första gången 
i början av december. Spelarna 

som hängde kvar genom 
pandemin tar kliv framåt, 
vilket gjorde att Överlida IK 
fick med sig flera medaljer vid 
senaste DM. Mycket glädjande 
att en tjej från Mjöbäck är en 
av de bästa fjortonåringarna i 
västsverige!
Serielaget i pingis har hamnat 
i en intressant serie, där 
serieomgångarna spelas som 
sammandrag. Detta innebär 
att alla lagen träffas ungefär 
varannan månad och spelar 3 
hela serieomgångar på en dag, 
vilket kan innebära 12 matcher 
för varje spelare. Överlida IKs 
lag kommer möta lag från tex 
Karlsborg, Trollhättan och 
Svanesund. Det blir spännande 
att se hur vårt blandade vuxen- 

och ungdomslag klarar sig, 
men om ungdomarna fortsätter 
ta för sig kan det bli riktigt bra!

Överlida IK önskar alla i 
byarna en god jul och riktigt 
gott nytt år!

Martin Kahnberg

God Jul och 

Gott Nytt 2022!
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070-860 34 99
ÖVERLIDA

                         

Försäljning och
reparation av bilar!

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

Trivab
För oss i Trivab är det som vanligt full fart inom flera olika områden. Vi försöker delta i 
möten och event som vi tycker gynnar bygden på ett eller annat sätt. Vi har också märkt att 
Trivselbygden och Trivab har vuxit som varumärke och allt fler utanför vår bygd vet vad vi är 
och vad vi gör – så roligt!
Jag kommer snart att 
påbörja arbetet med nästa 
års turistbroschyr och då ta 
kontakt med er som har företag 
och föreningar för att se vilken 
information som ska vara med. 
Har det tillkommit något eller 
några nya företag i Överlida 
och Mjöbäck? Tipsa mig i så 
fall gärna. 

Vad har vi då jobbat med sen 
senast?

Vi har fortsatt vara aktiva i våra 
sociala medier (Facebook och 
Instagram) och inlägg kommer 
ut minst två dagar i veckan. 
Det är roligt att så många gillar 
och delar våra inlägg så att 
fler får möjlighet att se dem. 
Har du, ditt företag eller din 
förening något ni vill få med i 
vårt flöde? Hör gärna av er till 
mig eller tagga #trivselbygden 
@trivselbygden så jag får 
information om det. Det händer 
mycket så det är lätt att missa 
något. Löpande producerar vi 
också film med olika teman. 
Mycket fokus har varit på 
att besöka företagare inom 
olika branscher. Nu i slutet på 
november och under december 
kommer vi göra ett par kortare 
filmer med tema på rekrytering 
och HR. Hur ska man som 
arbetsgivare locka till sig rätt 
kompetens och hur får man sina 
anställda att stanna kvar? Vilka 
krav har dagens arbetskraft 

på sin arbetsgivare vad gäller 
förmåner, arbetstider, lön, 
vidareutbildning etc? Vi tar 
hjälp av Sophia Haglund, Östra 
Frölunda för att lära oss mer.
För dig som inte har Facebook 
eller Instagram finns alla våra 
filmer att se på Youtube. Sök på 
Trivselbygden så hittar du oss!

Vi är också mycket glada över 
att bygdens företag generellt 
verkar gå bra trots en fortsatt 
orolig värld. Företagen mår 
bra och flera expanderar och 
söker mer personal. Bl.a. 
tävlade Texrep om utmärkelsen 
Entrepreneur Of The Year som 
utses av EY. Texrep vann inte 
men gick hela vägen till final. 
De har också blivit omnämnda 
i Borås Tidning som det bolag 
i Svenljunga Kommun med 
störst tillväxt under 2021. 
Riktigt roligt och ett kvitto på 
att våra företagares satsningar 
lönar sig! 
Under vintern och våren tror 
och hoppas vi också att det åter 
kan komma i gång ordentligt 
med praktik hos företagen. 
Praktik är en bra inkörsport 
för att visa ungdomar vilka 
jobb som finns på hemmaplan 
och ett bra sätt att lära känna 
varann som arbetsgivare och 
arbetstagare. Det är också 
snart dags för våra ungdomar 
att välja gymnasieskola. 
Trivab medverkar med jämna 
mellanrum på möten för att 

samverka mellan skola och 
näringsliv, vilket vi tycker är 
ett viktigt arbete. 

Projekten med byggnation i 
Älekulla och Holsljunga går 
framåt. I Älekulla är bygglovet 
godkänt och det är nu nära att 
grävmaskinerna är i gång. I 
Holsljunga pågår fortfarande 
markarbete och tomterna 
planeras att komma ut till 
försäljning vid årsskiftet. Vad 
gäller Solhöjden i Överlida har 
vi under hösten satsat mycket 
på marknadsföring, vilket 
också gett ett ökat intresse 
för området. I skrivande 
stund finns flera intressenter 
på tomterna och vi hoppas 
givetvis att det ska gå i lås!
Har du koll på vilka som sitter i 
Trivabs styrelse? Nedan kan du 
se vilka som är med och vem du 
kan kontakta på din ort om du 
har några förslag, information 
eller synpunkter. 

Christer Everås, Överlida 
ordförande 
e-post christer@trivab.se
Kristoffer Arvidsson, Öxabäck 
vice ordförande 
e-post kristoffer@trivab.se
Lena Ferm Hansson, Älekulla 
sekreterare 
e-post lena@trivab.se
Johan Aronsson, Håcksvik 
ledamot e-post 
johan@trivab.se
Andreas Björklund, Östra 

Frölunda ledamot 
e-post andreas@trivab.se
Helena Hafstrand, Älvsered 
ledamot 
e-post helena@trivab.se

Det är mycket på gång i 
Trivselbygden och det är 
spännande att vara en del av 
hela detta stora projekt. Bara 
fantasin sätter gränserna för 
vad vi kan göra här.

Trots att det bara är november, 
God Jul och Gott nytt 2022!

Sofia Lindgårde

Administrativt stöd, Trivab
sofia@trivab.se
0702-219359



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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                     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 
 

Motionsdans våren 2022 i Älvsereds Bygdegård
söndag 16/1 Kent  & Henke, söndag  20/2 Kenneth & Classe söndag  20/3 Orient 

måndag 18/4 Kalle & Stefan (annandag påsk)

Kl 18-21. Entrè 120 kr fika ingår

Älvsereds Bygdegårdsförening - Birgitta & Sture 0707-154660
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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

 
    

 

 

    

 

  Vid köp av butiksvaror för 500.- får ni en julgåva. 

                      (gäller 29 nov- 23 dec) 

            Vi vill passa på att önska våra kunder en 

             God Jul o Ett Gott Nytt År! 

                Välkomna! 

                  Öppettider 

               Måndag - fredag kl. 7.30-17.30 

                     lördag kl. 9.00-13.00 

         Julafton, Juldagen, Annandag Jul stängt. 

                 Nyårsafton, Nyårsdagen stängt. 

OBS! Måndag 3 januari har vi stängt för inventering. 

            Trettondagsafton öppet 9.00-13.00 

               Trettondagen 6 januari stängt. 

         

           

 

 

 

RECEPTRECEPT
Svärmors pepparkakor
Bästa receptet på klassiska pepparkakor, 
lagom knapriga och kryddiga. Min svärmor 
Solveig gjorde alltid massor med pepparkakor 
och delade med sig till barn och barnbarn. 
Tradition var också att barnbarnen fick komma 
till farmor och baka pepparkakor. En tradition 
jag nu för vidare till mina egna barnbarn. Med 
samma recept och samma pepparkaksformar.

1 dl vatten
1 dl sirap
½ msk ingefära
1 msk kanel
1 msk nejlika
250 g smör
225 g strösocker
Koka upp och ställ att svalna
500 g vetemjöl
1 ½ tsk bikarbonat

Röres i till en jämn deg
Låt degen vila övertäckt och 
svalt minst över natten.
Kavla och stansa ut 
pepparkakor, grädda i mitten 
av ugnen i 175 grader ca 6-8 
minuter.

Jeanette
Sophämtning 
- enkel återvinning för bättre miljö
För att göra det enkelt för sig att källsortera har 
Svenljunga kommun fyrfackskärl. Det är som att 
ha en återvinningsstation i miniformat på den 
egna tomten.
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Texrep – 
Svenljunga kommuns tillväxtföretag 2021
En regnruskig kväll i november träffar jag Christer Andersson och Magnus Wahlgren på 
Texrep. Jag har läst om och är lite nyfiken på utmärkelsen som de fått. Vi sitter och pratar 
en stund om ditt och datt och sedan går Magnus och jag till hans kontor och pratar vidare.
Jag har förberett mig med några 
punkter och jag ber Magnus 
berätta lite om Texrep och dess 
historia. Texrep grundades 
1948 av Sten Isaksson som 
drev företaget fram till 1984 
då Bertil Johansson tog över 
fram till 2017 då han gick bort. 
Då fick Christer och Magnus 
förfrågan om att köpa bolaget. 
Vi hade ett gott hjärta till 
företaget, berättar Magnus, så 
den 16 maj 2017 tog vi över. 
Magnus började på Texrep 
redan 1997. Han och hans 
syster Marion hade då drivit 
Watex, 87-97, ett företag som 
deras pappa startat.  Watex 
köptes upp av Texrep och 
Magnus följde med.  
Christer har jobbat på Texrep i 
två omgångar och 2014 valde 
de att tillsammans starta upp 
verksamhet i Kinna under tre 
år. 2017 var de alltså tillbaka 
på Texrep igen. 
I Sverige har bolaget 50 
anställda, 39 i Överlida och 11 
i Sjuntorp, Trollhättan. Vi har 
också ett dotterbolag i Riga i 
Lettland med fem anställda, 
berättar Magnus. Sjuntorp 
är ett gammalt företag som 
grundades 1813 och köptes 
upp av Texrep 2000. Som en 
liten kuriosa berättar han att 
halva fabriken brann upp första 
dagen i Texreps ägo. 
På Texrep tillverkar de 
bland annat textila band till 
persiennlinor, flagglinor, 
lyftselar, resårband till 
konfektion, band som 
tillverkar påssnus. Under 
Coronapandemin har vi haft 
fullt upp med att skära tyg 
och tillverka resårband till 
munskydd. Vi har också 
tillverkat knytband till 
skyddskläder. Magnus berättar 
att Texrep är uppdelat i olika 
avdelningar. Ett vanligt år kan 
det vara en avdelning som 
hackar men under Corona har 

det varit fullt överallt och det 
har varit stor efterfrågan. Vi har 
nog tillverkat 35 miljoner meter 
resår, så det var bara att trycka 
på gasen då det heller inte 
behövdes några omställningar i 
vår fabrik. Det har gått väldigt 
bra sen vi tog över och vi hade 
en topp förra året. Vi är måna 
om personalen och har oerhört 
bra medarbetare här. 
Magnus tycker att Överlida är 
ett bra samhälle att växa upp 
och bo i. Magnus, som kallar 
sig själv Överlidason, tycker 
att Överlida och alla byar runt 
omkring har en så bra anda. 
Alla talar så gott om sina byar. 
Här är vackert, speciellt med 
våra sjöar. Vi kan inte tänka 
oss ett bättre ställe att driva ett 

företag på.
Men nu till priset. I år har 
Texrep fått ta emot priset 
som Svenljunga kommuns 
Tillväxtföretag. De har ökat 
mest i omsättning i hela 
kommunen. Ett tillväxtbolag 
ska ha 5-249 anställda, 5-500 
Mkr i omsättning, positivt 
rörelseresultat och sunda 
finanser. Tillväxten ska i allt 
väsentligt ha skett organiskt. 
Grattis säger vi till det! 
Magnus poängterar att priset 
inte bara beror på Christer 
och honom, utan också på 
alla anställda som de har här. 
Jag märker att Magnus gärna 
vill lyfta sina medarbetare, att 
han tycker det är viktigt att jag 
skriver att alla har bidragit till 

företagets framgång. Men det 
är inte det enda priset vi har 
fått, säger Magnus stolt.  Vi var 
i regionsfinal i Entrepreneur of 
the year också, som ett av tio 
företag i Västsverige. 
Till sist pratar vi lite om 
framtidsplanerna. Vi har en 
förhoppning att Texrep ska 
finnas kvar lika länge som det 
har funnits, även om det inte 
blir med oss. Vi vill att det ska 
vara en trygg arbetsplats för de 
som bor här på orten och runt 
omkring. Vi vill bidra till att 
Överlida finns kvar och växer. 
Det här var så fina slutord, 
tycker jag, vad mer behöver 
man skriva? Vi vill också att ni 
ska finnas kvar i Överlida.

Eva Berndtsson
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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

Halloweenfest i 
Mjöbäck
Det har de senaste åren blivit mer och mer 
populärt med Halloween som har sitt ursprung 
från Irland och delar av Skottland. I bl.a 
Irland, USA, Kanada, Mexico och flera andra 
Latinamerikanska länder firar man detta 
stort.
Det gjorde man också i 
Mjöbäcks bygdegård under en 
söndagseftermiddag.

Mjöbäcks byalag hade verk-
ligen pyntat fram en riktigt 
spöklik stämning redan i 
entrén och det var fullt av barn 
som var utklädda till häxor, 
vampyrer och mycket annat 
både läskigt och kreativt.

Utsmyckningen i lokalen var 
pumpor med sina arga och 
glada ansikten, ballonger, 
spindelväv med stora spindlar 
i, skelett som hängde och 
dinglade, m.m.

Byalagets medlemmar var 
också utklädda och hälsade oss 
välkomna när vi anlände. 

Musiken strömmade från 
högtalarna, och många barn 
kände såklart lusten till att 
springa runt och leka, andra 
kunde sitta i lugn och ro vid 
borden och prata. 

De barnen som vågade fick 
ställa sig på ett led och i tur 
och ordning för att få sticka ner 
händerna i en låda och gissa 

vad det var däri (ryktet sa att 
det var kokt, kall spagetti... 
eller var det maskar?)

Sedan var det dansstopp (alla 
dansar hejvilt till musiken och 
när den stoppar måste man stå 
HELT still).

Slutligen samlade byalaget alla 
barn sittandes i en stor cirkel 
och en fladdermus kastades 
mellan barnen. Fick man 
en fladdermus till sig kunde 
man gå till köket och ta emot 
en mugg med godis, en låda 
popcorn och en liten present 
som värmer halsen nu när det 
börjar bli kallt.

Det var omöjligt att försöka 
räkna hur många barn som 
var där men 42 st hämtade ut 
sin godisgåva och man får väl 
anta att alla barn ville ha godis, 
så vi säger att det var 42 barn 
där och några föräldrar som 
hängde på kalaset.

Ett härligt party med läskig och 
rolig stämning 

Susanne Relan
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BOKCIRKELN TIPSARBOKCIRKELN TIPSAR
Vi är några tjejer i Överlida som har en bokcirkel sen en tid tillbaka. Ungefär var sjätte 
vecka träffas vi hemma hos varandra och diskuterar 1–3 böcker som vi har läst. Sen så äter 
vi och dricker gott också, förstås. Sist vi träffades hade vi läst Allt jag fått lära mig av Tara 
Westover
På en gård vi bergets fot i 
Idaho bor Tara Westover med 
sina föräldrar och sex syskon. 
På somrarna hjälper hon sin 
mamma att koka örter och 
på vintrarna arbetar hon i sin 
pappas skrotverkstad. När hon 
får ett stålrör genom benet åker 
familjen inte till sjukhuset, 
såret behandlas med örtomslag. 
Familjen är mormoner och 
lever isolerade från övriga 
samhället. Tara känner varken 
till John F. Kennedy eller 
Martin Luther King. 
Allt jag fått lära mig är den 
amerikanska författaren Tara 
Westovers internationella 
bästsäljare om en uppväxt där 
hon lär sig att förbereda sig 
för domedagen i stället för att 
umgås med andra barn. Hennes 
möte med skolans värld i sena 

tonåren förändrar henne på 
djupet och hennes svåra resa 
mot ett nytt liv tar sin början.

Vi blev alla fängslade av 
berättelsen och vi kunde inte 
sluta att läsa den. Tara har en 
stark personlighet och trots 
hennes tragiska ungdom har 
hon lyckats så bra i livet. Det 
är imponerande. Det är också 
en informativ berättelse om en 
värld man inte vet så mycket 
om. Vi gillar självbiografiska 
böcker och vi hoppas, så klart, 
att det kommer att komma en 
fortsättning. Boken fick 24 
poäng av 25 av oss. Missa inte 
denna bok.

Sofie, Lena, Jennie, 
Hanna och Eva
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Smart, tryggt och smidigt!

Följ våra kunders husbyggen 
#mjöbäcksvillanfirstchoice 
#mjöbäcksvillan 
#minmjöbäcksvilla

@mjobacksvillan

www.mjobacks.se

Det kloka steget in i eget hus

Nyckelfärdigt från 
2 039 000 kr

FIRST
CHOICE

14 husmodeller
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Högvad har haft en bra säsong
Högvad hade en väldigt bra säsong i år trots att vi slutade lika med 
5 vinster och 5 förluster. Störst fokus i år låg på att göra mer mål 
varje match. 
Tidigare år har vi anförtrott 
oss vår fantastiska defensiv 
för att vinna matcher, men det 
fungerar bara delvis att arbeta 
så. Vi spenderade därför hela 
säsongen på att förbättra vår 
offensiv, genom att vara aktiva 
och aggressiva när vi anfaller. 
Det har dock varit lite svårt att 
få oss att bryta gamla vanor 
med att försvara först och 
sedan anfalla, men i år ville 
vi verkligen anfalla först. Det 
har dock synts i våra matcher 
att vi har lyckats bryta dessa 

gamla mönster och fokuserat 
mycket på anfallet. Om det inte 
vore för våra oturliga skador 
som laget drabbades av den här 
säsongen så hade vi lätt placerat 
oss i toppen av tabellen. Turligt 
nog hade vi flertalet nya killar, 
och framförallt yngre som tog 
steget upp och gjorde det grymt 
bra vilket hjälpte till att bidra 
till bra spel. Samtidigt hade 
vi flertalet äldre som spelade 
viktiga nyckelroller i år genom 
deras stabilitet. 
Jag tycker vi har potentialen 

till att vara ett väldigt farligt 
lag att möta, vilket redan börjat 
visa sig den här förgående 
säsongen.
Vi kan inte kontrollera alla 
skador som sker, men om vi 
kan hålla oss mer skadefria 
och friska nästa säsong så har 
jag inga tvivel på att vi kan nå 
divison 5 framöver.
Jag ser framemot vad nästa 
säsong har att erbjuda.

Kyle Karagitz

Fortsätt att tvätta händer och håll 
avstånd!

Viktigare än någonsin nu under 
vinterhalvåret!
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ÖVERLIDA BYALAGÖVERLIDA BYALAG
Efter en härlig sommar och färgstark höst ser vi fram emot att restriktionerna lättar och vi i 
styrelsen och kommittéer kan ta vid aktiviteter som pausats ett tag.

 I vintermörkret är vi många 
som uppskattar belysningen 
runt Näset som gett oss större 
möjligheter att njuta av vår 
fina by.
Vi har under hösten lagat 
bänkar på badplatsen, satt upp 
plexiglas runt grillstugan och 
röjt/städat vid sjökanter.
30 oktober genomförde vi 
en småläskig och uppskattad 
Halloween-promenad runt 
just denna runda. Omkring 
200 startande fick bland 
annat stoppa handen i okända 
hinkar, svara på gåtor och 
räkna ballonger, samtidigt 
som de klurade på tipsfrågor. 
I skogen lurade en och annan 
skrämmare.
Årets pumpatävling vanns 
i år av Klara Johansson, 
Elsa Johansson och Mattias 
Sörbom. 

I skrivande stund ser vi fram 
emot vår relativt nya tradition 
“advents-mys” då vi träffas 
kring glögg och musik för att 
se vår belysning tändas. Vi har 
förberett för juldekorationerna 
som ett tappert gäng kommer 
sätta upp på våra stolpar även 
i år.
Ni har väl inte missat att 
det numera också finns en 
mysig grillplats i slutet av 
kärleksstigen, mitt emot 
museet?

Aktuella frågor
Under hösten pågår upp-
byggandet av en cykelteknik-
bana mellan överlida el och 
Synvillan. Vi har även bildat 
en mountainbike-grupp som 
kommer planera kring even-
tuellt fler platser att utöva 
sporten på.

Etapp 2 på Näsetrundans be-
lysning planeras att starta till 
våren. Den kommer slutligen 
innebära att man kan fortsätta 
sin belysta promenad vidare 
bakom Lillsjön ända fram till 
campingen.
Kring pyttebanan har alla 
markägaravtal skrivits på av 
berörda markägare och nästa 
steg är markberedning. 
Vi arbetar på kring att 
anordna en frisbeegolfbana 
vid Näset och kommunen är 
positiva till projektet. Vi har 
fått beviljat byalagspeng på 
20.000 kronor. Trots tillskott 
är projektet kostsamt och 
vi är jättetacksamma om 
ni bybor vill vara med och 
sponsra med några kronor. 
Märk eran Swishinbetalning 
med frisbeegolfbana så blir 

pengarna öronmärkta till just 
detta.
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. Vi önskar er 
alla en fin och härlig jul och 
ett gott nytt år!
Överlida byalags styrelse
genom Cecilia Colliander

Kontaktinfo
Överlida Byalag- styrelsen@
overlida.nu
Hemsida  www.overlida.se
Facebook- www.facebook.se/
overlida
Bankgiro 5267-5899
Swish 1236492888
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”Arkeologisk utgrävning” vid GRÄNE GRUVA
Som tidigare aviserats så har vi planer på att under 2022 göra vårt Arbetslivsmuseum runt 
gruvan lite mer komplett och levande.
Vi har därför under hösten gjort ”arkeologiska utgrävningar” vid gruvan, citattecknen beror 
på att jag inte vet om det räknas som arkeologi när det inte är mer än ca 100 år gamla fynd.

Vi har grävt under 3 olika dagar 
med lite mellanrum för att 
sortera fynd och planera nästa 
dags utgrävning. Drivande 
har varit Lena Hammarstrand 
och Monica Blomqvist, Lena 
som trots att hon numera bor 
i Ulricehamn har ställt upp 
för bygden. Monica som är 
medlem i Kinds Forskarklubb 
har bidragit med sin entusiasm 
och kunskap.
Vi har haft tillstånd att 
använda metalldetektor och 
denna har Seppo Lappalainen 
och hans fru hanterat. Peter 
Hansson har bidragit med sitt 
kunnande om gamla smedjor 
och undertecknad har stått för 
markservice och matlagning.
Vi har haft fokus på området 
där den gamla smedjan låg, 
men Seppo har gått över ett 
mycket större område, runt 
gruvan, järnvägsbanken mm.
Vid smedjan har vi hittat 
100 tals fynd i form av 
huggmejslar, hammare, 
knivskaft, spänner, grytor för 
att inte tal om beslag, spik, 
syll mm.
Vid gruvan hittade vi 
ett gammalt fickur och 
inne i gruvan hittade vi 
en förlovningsring med 
inskriptionen CARIN 1/4 
2008, det sistnämna definitivt 
inget fornfynd. Ringen kan 
återfås mot beskrivning.
Under tiden för utgrävningarna 
var även Peter Hansson 
och undertecknad på besök 
hos Loricks Konstsmide i 
Vessigebro och diskuterade om 
vi med manshöga metallfigurer 
skulle kunna åskådliggöra 
några arbetsmoment vid 
gruvan. Hur man borrade och 
högg fram sten, hur flickorna 
rensade sten, hur smeden 
arbetade. 
Därefter var Lars och hans far, 
som jag tror var 84 år uppe 
och tittade vid gruvan, och 
vad vi så långt hade grävt fram 
av smedjan. Lars far gjorde 

sedan en modell av hur en 
figur skulle kunna se ut, och 
de är tänkt att göras i 4 mm 
Cortenstål så de blir hållbara 
och får en fin rostbrun färg.
Lars far skulle även gjort 
en skiss över hur han tror 
smedjan hade sett ut, men som 
han sa, ”jag är van att jobba 
med händerna så jag gjorde en 
modell i stället”.
Vi har även säkrat upp 
gammalt virke i form av 
träbalkar, bräder och tidsenligt 
plåttak från en ladugård och 
brygghus som skall rivas 
utanför Svenljunga till våren. 
Vidare så har Gjermund 
Aaberg lovat hjälpa till att 
mura upp själva rökgången, 
även om vi inte har ambitionen 
att få till en fungerande smedja 
utan mer en ”kuliss”.
Jag vill även nämna att vi 
har haft fantastiskt roligt 
och trevligt under våra 3 
arkeologidagar.
Kan vi sedan få hjälp av 
några duktiga snickare att 
få upp trästommen i vår, så 
hoppas jag att vi skall kunna 
inviga vårt nya och utökade 
Arbetslivsmuseum nästa 
Gruvans Dag den 7/8 2022.

Christer Johansson 

Ordförande i Styrelsen för 
den Ideella föreningen Gräne 
Gruva 1899.

Jultraditioner - 
Adventljusstaken
Stearinljus uppfanns i 
Frankrike på 1830-talet och 
1839 började Liljeholmens 
stearinfabrik i Stockholm 
tilverka ljus. Men i början var 
ljusen dyrbara och inget för 
vanligt folk. Adventljusstaken 
med fyra ljus omnämns första 
gången 1896 av pastor Nathan 

Söderblom.
Den första elektriska advent-
ljusstaken uppfanns 1934 av 
Oscar Andersson och 1939 
såldes de första 2000 ljus-
stakarna för 13 kronor styck. 
Nu finns elljustakar i en stor 
del av världen.



Om Tokabo och tre generationer 
Träsnindare
Som de flesta säkert känner till, är vår bygd känd för att det finns ett flertal stora 
husföretag. Det finns också många mindre företag, med skickliga trähantverkare. Man kan ju 
undra hur det kommer sig, att trähantverket har blivit koncentrerat just här. Kan det vara 
så, att orsaken ligger flera hundra år tillbaka i tiden? 
Det kanske kan vara så att folket, som bodde på gårdarna Ölsbo och Tokabo, som ligger några 
kilometer från Mjöbäcks by, har bidragit till bygdens stora intresse för trähantverk. 

Någon klok människa har 
sagt att; Man måste kunna 
sin historia för att förstå sin 
samtid. Så därför börjar vi 
långt tillbaka i tiden.
Tokabo, är en mycket gammal 
gård. Den har förekommit i 
olika historiska sammanhang. 
Om man tittar på by eller 
gårdsnamn, där man skrev 
”boda” i efterled, anser 
forskare att de är bland de 
äldsta, eftersom de användes 
under vikingatiden. Det anses 
också att förledet ”Toka 
eller Toke” kommer från det 
fornsvenska mansnamnet 
”Toke” Det finns belägg för att 
Tokabo, redan långt tillbaka 
i tiden omskrivits i form av 
Thokabodhum. På medeltiden 
år 1339 skrevs det om Tokebo 
i Miobeka sogn. År 1540 
skrevs namnet Tokaboda i 
mantalslängderna. 
År 1547 Skrevs det om Tore i 
Togebo. Han betalade skatt till 
Skara stift, vilket betyder att 
Tokabo var ett kyrkohemman, 
som betalade skatt till olika 
kloster Gudhem, Varnhem 
och Vadstena. Det var ett stort 
skattetryck, på skattebönderna. 
Tore skattade av det som 
producerades på gården och 
betalade i smör, malt, råg 
och dessutom i pengar. Enligt 
uppgifter från olika dokument 
i Riksarkivet, betalade han år 
1548, 1 ½ skäppa råg, vilket 
motsvarade ca 40 liter. Det 
låter kanske inte så mycket 
idag, men med tanke på den 
tidens sätt att bruka jorden, 
så kändes det säkert hårt, att 
lämna det som de själva så väl 
behövde på gården. Bönderna 
här i gränsbygderna var också 
hårt ansatta av det ständiga 
krigandet och plundringarna, 
ibland av danskarna med 

Daniel Rantzau i spetsen, 
men också av de svenska 
härarna som drog fram. Det 
verkar som Tore ändå klarade 
sig ganska bra på gården, 
eftersom man kan följa honom 
i skattelängderna under en 
längre tid. Under Tore`s tid på 
gården, avstyckades mark för 
fyra torp. År 1572 verkar det 
som att Tore lämnat Tokabo 
och det blir i stället någon 
som hette Björn, som brukade 
gården och fick betala skatt.       
Vid reformationens slutliga 
genomförande, under slutet 
av 1500-talet, hade Heliga 
Birgittas kloster i Vadstena 
blivit det rikaste klostret i 
Sverige. Det hade inte mindre 
än 957 gårdar till sitt underhåll, 
dessa var donerade av enskilda 
eller anslagna av kronan. I 
samband med reformationen 
upplöstes klostret, och såväl 
byggnader som all egendom 
indrogs till kronan.
År 1646 upprättades Vadstena 
krigsmanshuskassa, varvid 
en del av klosterbyggnaderna 
och gårdarna även som ”andra 
indelte hemman” avsattes 
till krigsmannakassa med 
uppgift att försörja och vårda 
krigsinvalider (trettioåriga 
krigets offer). En av dessa 
gårdar var Tokabo, i Mjöbäcks 
socken.
År 1770 upplöstes krigs-
mannahuset och gårdarna 
försåldes till enskilda personer. 
Den fond som uppstod, 
genom de många gårdarnas 
försäljning användes till 
pensioner och understöd åt 
uttjänt krigsfolk. 
Vid den här tiden brukades 
gården Tokabo, av Nämnde-
man Jean Persson och hans 
hustru Annicka Jönsdotter. 
Deras döttrar Kirstin och 

Bilden visar svarven som de använde till sina Bilden visar svarven som de använde till sina 
arbeten. arbeten. 

De gjorde sina egna verktyg och mallar De gjorde sina egna verktyg och mallar 



Anna hade stor betydelse för 
Tokabo och därmed också för 
begreppet ”Tre generationer 
Träsnidare”. 
(Tre av personerna heter 
Johannes och för att förenkla 
och hålla isär personerna, 
kallar vi dem Johannes I, II 
och III.
Johannes I Andersson föddes 
den 21 maj 1780 på en gård som 
hette Ölsbo, vilken låg några 
kilometer från Tokabo. Bönder 
fick inte äga gårdar förrän 
1789, så därför köpte 1778 
Johannes far, Anders Jönsson 
“Skatte och besittningsrätten” 
emot ett lån a’ 100 Riksdaler 
Specie ( Specie = silvermynt) 
till adelsmannen som ägde 
gården. Det innebar en 
arrendetid på 60 år och när som 
helst under dessa 60 år, kunde 
adelsmannen häva köpet och 
för samma summa, köpa 
tillbaka gården. Som tur var, 
skedde inte detta och Johannes 
I blev ägare till gården 1846. 
Johannes blev så småningom, 
lärling till träsnidaren Sven 
Nilsson Morin ifrån Gnosjö. 
Denne hade fått i uppdrag att 
tillverka en predikostol till 
Mårdaklevs kyrka. Detta blev 
starten på Johannes bana som 
träsnidare. Predikostolen i 
Mårdaklev invigdes år 1800 
och strax därefter fick Morin 
uppdraget, att även tillverka 
predikostol till Östra Frölunda 
kyrka. När den invigdes hade 
Morin avlidit och Johannes 
Andersson fick därför själv 
färdigställa predikostolen. 
Troligen var också Johannes 
far, Anders Jönsson en 
framstående snickare. På 
hembygdsmuseet i Tokabo, 
finns en 153 cm lång hyvel, 
som är märkt “ A. J. 1799”.  
Under första hälften av 
1800-talet ökade Sveriges 
befolkning markant, detta 
gjorde att de befintliga 
kyrkorna blev alldeles för små 
och trånga. Det beslutades 
därför att det skulle byggas 
nya kyrkor, samtidigt 
kom det nya stilidealet 
nyklassicismen, vilket kom 
i hög grad att sätta sin prägel 
på kyrkornas inredning. 
De gamla altaruppsatserna 
och predikstolarna byttes ut 

mot nya i nyklassicistiskt 
utförande.
Den 16/6 1805 ställdes det 
till med bröllop i Tokabo. Då 
gifte sig Johannes I Andersson 
med Kirstin Jeansdotter. Det 
nygifta paret bosatte sig på 
gården Ölsbo, där Johannes 
var född. Under de följande 
åren från 1806- 1824 fick 
de 8 barn, varav 7 nådde 
vuxen ålder. Det näst yngsta 
barnet, som föddes 1821 
hette Johannes II Johansson 
och det blev han som kom 
att gå i sin fars fotspår. Han 
fick tidigt hjälpa sin far med 
all korrespondens och annat 
administrativt arbete, eftersom 
varken hans far eller mor var 
så bra på att läsa. Johannes 
II lärde sig hantverket som 
bildhuggare och blev lika 
skicklig som sin far.  
I Tokabo blev det Kirstin´s 
syster Anna och hennes man 
Petter Arvidsson, som tog över 
gården, men de fick tyvärr 
inga barn. År 1845 skrev de 
ett gåvotestamente, där gården 
skulle tillfalla Johannes II 
Johansson vid deras död. Det 
skrevs också att de skulle få 
vara kvar på gården och få 
den hjälp de behövde så länge 
de levde. Samma år gifte 
sig Johannes II med pigan 
Johanna Christina och paret 
flyttade till Tokabo. Anna och 
Petter fick bosätta sig i en 
undantagsstuga, förmodligen 
den gamla stugan som ännu 
idag finns på gården. 
Sida vid sida arbetade fadern 

Johannes I och sonen Johannes 
II med alla beställningar på 
kyrkoinredning, som gjordes 
av socknarna runt omkring, 
från Knäred i söder till 
Alingsås i norr. Allt som allt, 
gjorde de kyrkoinredning till 
ca 42 kyrkor. Det blev många 
och långa resor, för de ville 
alltid själva montera ihop 
inredningen. All transport 
skedde med häst och vagn 
och det var säkert ett drygt 
och ibland riskfyllt företag, att 
ta sig så långa sträckor, med 
fullt lass. Då ska man också 
tänka på att dessa transporter 
skedde året om. Ett av breven 
angående transporten av en 
beställning från Frillesås 
1865, låter som följer;  
Jag tror säkert, att
församlingen sjelf hämta
predikstol och 
altardekorationer,
än betala10 st hästar; men här 
är ej
brukligt köra enbett, utan
med två hästar. Således är
det nödigt att få veta, huru
många parvagnar som
erfordras.
Genom brevet kan man få 
en liten känsla för hur stora 
dessa ”projekt” var. Men det 
var inte alltid lätt att få allt att 
stämma och att Frillesås hade 
det problematiskt med sitt 
kyrkobygge, kan man läsa i ett 
annat brev; 
 (Ur brev från Frillesås 1865)
Det ser sål. illa ut med
färdigblivandet till den
bestämda tiden! De supa för

mycket, slunta likaså, samt
gagna förlitet sina dagsverken,
derföre går det försagta.
Johannes I Andersson var 
en enkel man, en bonde som 
brukade sin jord, men han 
var också en mycket skicklig 
finsnickare och bildhuggare, 
som lät tala om sig, vida 
omkring. Höjdpunkten 
för honom var troligen 
när han fick uppdraget att 
tillverka utsmyckningar och 
altaruppsats till Caroli kyrka i 
Borås. Det måste varit en ära, 
Borås var en stor region och 
kyrkan var stor och mäktig.
Historien förtäljer dessutom 
följande:
Johannes var en liten man med 
låg profil och som inte gjorde 
så mycket väsen av sig.
När Caroli kyrkan skulle 
invigas kom det många stora 
män till textilstaden, berättas 
det.
Alla som jobbat med 
kyrkbygget var också med och 
alla var givetvis uppsträckta
i den bästa och senaste 
kostymmodellen.
Men bildhuggare Johannes 
han kom i sin vadmalsrock. 
Därför blev han tillfrågad av 
en av de fina herrarna vad han 
skulle vara med för.
- Jo, dä ä liasom ja som gjort 
den där altaruppsatsen, kom 
svaret på renaste Kindsdialekt.
Då blev det andra tongångar 
och Johannes fick sitta på 
hedersplats han med.
När Johannes I Andersson 
avlider 1860, flyttar 

En av de tre bilderna som visar Tokabo från tre En av de tre bilderna som visar Tokabo från tre 
tidsåldrar. Just denna bild från 1920-talettidsåldrar. Just denna bild från 1920-talet



Johannes II Johansson över 
snickeriverkstaden från Ölsbo 
till Tokabo. Att Johannes II 
J också var finsnickare kan 
man se på den fantastiska 
portalen som finns i Tokabo, 
men han gjorde även likkistor, 
vagnshjul och annat mer 
vardagligt snickeri.
Tokabo bestod egentligen av 
två huvudgårdar på den tiden 
och man levde ganska gott 
där. Johannes II och hans 
hustru Johanna Christina, fick 
fyra söner. Johannes II var en 
god man med gott anseende, 
precis som sin far och familjen 
hade det så pass bra ställt, så 
Johannes kunde bistå med 
ett lån på 39 kr, till en familj 
under nödåren 1865-69. 
Några år efter skolstadgans 
införande hölls det skola i 
Tokabo och även magistern 
inhystes på gården. Vid 
den här tiden fanns det 
också smedja och bastu för 
linberedning. Om man läser 
gamla husförhörslängder fanns 
förutom familjen ett stort antal 
pigor och drängar omnämnda. 
Dessa benämndes tjänstehjon.  
Den sista predikostolen gjorde 
Johannes II Johansson, till 
Sällstorps kyrka år 1880 
och året därpå avlider han i 
lunginflammation. 
Hans änka Johanna Christina 
och de tre hemmavarande 
sönerna, drev tillsammans 
de båda gårdarna i Tokabo. 
Därefter fick sonen Carl 
Johan Johansson överta 
Gård 1 (hembygdsgård idag) 
och brodern Johannes (III) 
Johansson fick överta den 
Gård 2 (västra gården).
I maj månad år 1883 kan man 
se i husförhörslängderna att 
det öppnats en handelsbod i 
Tokabo.
Handelsboden fick heta 
"Frejblads Handel". Den 
öppnades på Gård II, och till 
att börja med, drev bröderna 
Johannes III och Carl-Johan 
den tillsammans.
Denna handelsbod var troligen 
en av de första som startades 
inom Mjöbäcks socken. Så 
småningom blev det Johannes 
(III) Johansson som övertog 
denna handelsbod, samtidigt 
som han brukade jorden på 

Gård II. Tokabo blev vid 
denna tid genom utövandet av 
träsnideri och handel ett litet 
centrum i Mjöbäcks socken. 
I Tokabo var man också 
väldigt musikintresserade och 
det spelades både på fiol och 
orgel, dessa instrument hade 
naturligtvis byggts hemma 
på gården. Orgeln finns 
fortfarande kvar i Tokabo, 
numera hembygdsgård.  
Carl Johan Johansson 
gifter sig med Ida Gustava 
Petersdotter ifrån Mårdaklev, 
de får tillsammans fem barn. 
Gårdarna drivs i sambruk 
tills år 1906 då bröderna låter 
lantmäteriet, dela gårdarna 
till två hemman och år 1914 
bygger Carl-Johan ett nytt 
bostadshus och ladugård på ett 
c:a fyrtio tunnland stort jord- 
och skogsområde som långt 
tidigare avstyckats från gården 
Tokabo. Den nya gården fick 

heta Björkhaga och hit flyttade 
Carl-Johan
Johansson med familj. Carl-
Johan, som hjälpt sin far med 
en del kyrkoinredningar, blev 
även han en mycket duktig 
finsnickare, som tillverkade 
både klockfodral och möbler. 
Han har också gjort dopfunten 
i Mjöbäcks kyrka. Men han 
var intresserad av allt och blev 
redan som 25-åring ordförande 
i kommunalstämman. Han 
var också med om att starta 
Mjöbäcks sparbank och om 
det någon gång saknades 
organist i kyrkan, så hjälpte 
han till att spela där.
När järnvägen kom till 
Mjöbäck, byggde Johannes 
III ett hus, intill järnvägen 
och flyttade dit med sin affär. 
Den drevs vidare till 1970, 
då av sonen Ernst Johansson 
(Lövhem).
I Tokabo (gård 1) bosatte 

sig en ny familj, Johan 
Andersson och hans hustru 
Jenny Johansdotter. Deras 
dotter Gertrud m. familj, var 
den som blev kvar på gården 
till modern tid. År 1984 fick 
Mjöbäcks hembygdsförening 
chansen att ta över gården, 
som numera är hembygdsgård. 
Den består av fyra byggnader, 
huvudbyggnaden som är från 
1860, den gamla stugan från 
1700-talet, hönshuset som 
idag är utställningslokal är 
från 1940 och snickarverkstan 
som visar utställningen ”Tre 
generationer träsnidare”. I de 
olika byggnaderna visas också 
Björkhagasamlingen och 
Knapasjösamlingen.

Mjöbäcks hembygdsförening, 
genom 

Mariann 
Andersson Norrman   

En annan bild som visar Tokabo från tidigar tidsålder. Troligtvis En annan bild som visar Tokabo från tidigar tidsålder. Troligtvis 
kring 1912kring 1912

Tokabo i nutidTokabo i nutid



Stort 
utbud 

av 
jul-

grupper

Öppet alla dagar 
innan jul

+ mellandagarna
   

Mån-Fre 10-18
Lör & Sön 10-15
   Julafton och 

Juldagen STÄNGT

   Nyårsafton öppet 
9-13

   Nyårsdagen 
STÄNGT

   Nästa år
   Tis-Lör ÖPPET 

Sön & Mån STÄNGT

Telefonnr 
0736-373642

Årets Trivselbygdspris 2021
Priset tilldelas Christer Johansson för sitt arbete med Gräne gruva i 
Holsljunga. 

Prispengarna om 10.000kr 
har Christer valt att ge till 
den ideella föreningen Gräne 
gruva 1899 som ska ta över 
skötseln av gruvområdet när 
det är färdigbyggt.
Nominering: Christer 
har genom sitt enorma 
engagemang lyft fram 
en insomnad gruva till 
att ha blivit ett välbesökt 
utflyktsmål. Turister från 
hela Sverige har upptäckt 
de fina vandringslederna 
och den vackra naturen som 
lyfts fram med dammar och 
rhododendronodlingar som 
smälter in. Fikabord för alla 
och stort vindskydd med 
tak gör att många kan njuta 
av detta samtidigt och även 
barnen har en egen ”trollstig”.
Trivselbygdspriset är ett nytt 
pris som banken stiftat, det 
tilldelas en förening eller 
privatperson som har gjort en 
särskild insats under året för 
utveckling av byn och/eller 
Trivselbygden. Byalagen och 
privatpersoner har kunnat 
nominera till detta pris och 
Trivselbygdsjuryn har utsett 
vinnaren.

Marie
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