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Vår tid är nu

Det har verkligen varit en 
speciell och lite overklig tid 
som vi sällan glömmer, dessa 
två år som nu passerat. Allt som 
hänt påverkar oss och vi bär 
med oss minnen varav en del 
jobbiga och sorgliga. Tänker att 
vi också lärt oss en hel del nytt, 
och inte bara om oss själva. 
Kanske har vi kunnat utvecklas 
i en ny riktning? Kommit till 
nya insikter och vanor? Jag har 
funderat en hel del på hur vi 
använt oss av tiden under dessa 
år då mycket av vårt sociala liv 
föll bort. 
Funderar också över den tiden 
vi har till vårt förfogande här 
och nu. Och framförallt, hur 
kriser påverkat och påverkar 
det som vi prioriterar, hur vi 
särskiljer det viktiga från det 
mindre viktiga? Ofta gör vi 
någon form av planering för 
den närmaste framtiden. Hur 
tänker jag, och hur tänker du 
när du planerar? Ibland tar 
rutinerna över och det är lätt 
att inte ens stanna upp och 
reflektera. Skapar du utrymme 
för dina närmaste och för dig 
själv? Vad är viktigast för dig 
och vad innebär ”lagom” för 
dig? Vad gör du för dig själv för 
att må så bra du kan? Hur ser 
det ut i din agenda för våren? 
Ibland tänker jag att vi är lite 
sämre på att prioritera det allra 
viktigaste, och säger hellre ja 
än att vi drar en gräns när vi 
egentligen skulle behöva göra 
det. Ofta så finns det så otroligt 
mycket att ta hänsyn till. Andra 
människor, jobb, ekonomin 
och mycket annat. Faktiskt inte 
alltid så särskilt lätt att göra 
prioriteringar kan tyckas.
Någonstans stannar vi ändå 
upp då och då, för att vila och 
tanka upp. Tanka och tänka. 
Givetvis är detta individuellt 
hur vi hittar sätt att leva som 
funkar och känns någorlunda 
balanserat. Ett enkelt sätt att få 
in mer balans i livet är att skapa 
lite mer rymd i agendan har jag 
upplevt. Lite rymd kan också 
innebära tid för reflektion och 
övergångar. Det minskar också 

negativ stress. En resa behöver 
till exempel förberedas, det tar 
en viss tid. Att se till att vara 
förberedd gör att man inte 
behöver jäkta. Lite rymd kan 
också kallas ställtid.
En tom sida i agendan betyder 
inte att du inte gör något eller 
har trist och tråkigt. Den 
tomma sidan ger möjlighet till 
kvalitetspauser som du kan ge 
ett fint innehåll.
I vardagslivet återkommer vi 
ofta till orden ”balans” och 
”lagom” har jag lagt märke 
till. Hur detta går till att skapa 
balans är egentligen ingen 
som kan lära oss. Vi behöver 
alldeles säkert försöka hitta 
svaren i oss själva, i vår egen 
tillvaro och i samvaro med 
andra. 
Ett tydligt tecken på att vi har 
för mycket i agendan är när 
det uppfattas motigt att även 
göra roliga grejer. Kanske har 
du under en tid sett framemot 
en utflykt, en resa, eller en 
träff med vänner? Och när du 
väl börjar närma dig datumet 
då detta ska ske, känns det allt 
mer som en börda? Om sånt 
inträffar, är det ett bra tillfälle 
att stanna upp en stund och 
fundera. Har jag bokat in för 
mycket? Hur sätter jag gränser? 
Är jag tidsoptimist? 
Gamla vanor eller nya beslut?
Det är intressant att se på oss 
själva lite utifrån, då det är så 
lätt att bara gå på autopilot. 
Det är oftast vanorna och 
impulserna som styr oss, 
och inte motivationen i 
första hand. Många vanor 
underlättar självklart livet och 
ger trygghet, andra vanor kan 
bli rätt enformiga, trista och 
behöver kanske ifrågasättas 
och revideras. Det är rätt kul 
att diskutera sina olika vanor 
med någon närstående. Se och 
känn efter om det finns något 
som du vill förändra med tanke 
på sådant som betyder mycket 
i ditt liv. Små förändringar 
kan förenkla livet och skänka 
glädje!
Eller så blir det fråga om en 

större förändring. Jag har 
en bekant som jobbat som 
distriktssköterska i många år. 
Säkerligen hade hon kunnat 
fortsätta med det till sin pension. 
Men för något år sedan började 
hon fundera på hur hon ville 
utforma resten av sitt liv. Hon 
reste till Afrika då det fanns 
en längtan till att arbeta med 
bistånd. Väl där besökte hon 
ett projekt i Senegal där unga 
mödrar och deras nyfödda får 
hjälp och stöd. Numera samlar 
hon ihop pengar till både mat 
och barnkläder och åker ner 
med jämna mellanrum. Delad 
glädje är dubbel glädje!
Våra personliga värden som 
kompass
Vanans makt är ofta starkare 
än våra ambitioner. För att 
förtydliga för oss själva vad 
vi prioriterar medvetet eller 
omedvetet, måste vi klura ut 
vilka värden som är viktigast 

för oss. Är det till exempel 
jobb, familj, kärlek, karriär, 
vänner, välstånd, idrott, balans 
i tillvaron, boende, miljö, 
välgörenhet mm?
Här kommer en liten övning för 
den som vill. Sätt dig bekvämt, 
ta några sköna andetag och 
koppla av en stund. Skriv 
sedan ner, i lugn och ro, så 
många värden du kommer 
på som du anser är viktigast i 
livet. Ta därefter en paus och 
titta på din lista igen. Känn in 
och välj sedan ut tre av dessa 
som är Allra viktigast för dig.  
Vad får då dessa tre värden för 
konkret betydelse för dig? Hur 
skulle dessa i så fall kunna bli 
till en form av kompass i ditt 
liv? 
Ge varje dag en chans att bli en 
underbar dag!

Glad vår önskar 
Elske

Mjöbäcksprofilen 
Didrik
Namn: Didrik Gullander men 
kallas Diddan.
Familj: Min dotter, sambo 
och hennes två barn.
Arbete: VD på Gullanders 
Bil & Mek AB, nyöppnad 
verkstad i Öxabäck.
Intressen: Veterantraktorer, 
jordbruk, jänkebilar och jakt.
Favoritmat och dryck: 
Spagetti och köttfärsås med 
fem stora glas mjölk.
Vad är det bästa med 
att bo i Mjöbäck? 
Liten lugn by med trevligt 
folk. Har allt man behöver 
såsom förskola, skola och affär 
lokalt.
Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck? Finns nog inget 
mer man kan önska av 
Mjöbäck då jag tycker att vi 
har allt här.
Om du vann mycket 
pengar, vad är det 
första du skulle göra 
då? Köpa ännu mera 

veterantraktorer och 
entreprenadmaskiner än jag 
redan har.
Motto? Har någon byggt 
ihop det en gång i tiden så kan 
väl jag plocka isär och laga 
det.

Livet är och förblir spännande! En skön vår ligger framför oss och vi har öppnat upp igen för 
ett liv i större frihet. 
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Matlagning utomhus
När man är ute i naturen, är det ju alltid gott med lite att äta. Oftast tar man med sig lite 
mackor, eller gör en brasa och grillar lite korv, men ibland kanske det kan vara roligt att 
göra något annat. Här kommer några tips, på hur man kan göra. Det behöver inte vara så 
komplicerat. 
Ett Stormkök (Trangiakök), 
är väldigt användbart. Det 
är lätt att använda och består 
oftast av 2 grytor, 1 stekpanna, 
vindskydd övre och undre, 
brännare, tång(handtag) och 
rem. Man behöver inte göra 
någon brasa och om man är 
försiktig går det att använda, 
även om det är lite torrt 
ute. Stormköket är avsett 
för flytande bränsle, men 
går att komplettera med en 
gasolbrännare. 

Brinnande kärlek, 
kallas en rätt som med fördel 
kan göras på stormkök.

Ingredienser, förbereds 
hemma.
Potatismospulver, så det räcker 
till antalet portioner. Mäts upp 
och läggs i burk eller påse.
Bacon, klipps i bitar.
Lök, hackas.
Champinjoner burk eller 
färska.
Vatten

Tillagning  
Först börjar man med att steka 
bacon, när de är färdiga, lyft 
över dem i ett annat kärl. 
Låt fettet vara kvar i pannan 
och lägg i löken, stek den mjuk 
och glansig. 
Sedan steker man champin-
jonerna, lägg tillbaka baconen 
och löken och låt allt steka ihop 
en stund.
Därefter kokar man upp vattnet 
och gör potatismoset. Blanda 
bacon, lök och champinjoner 
med potatismoset. 
Smaklig utemåltid!

Om man vill laga mat 
till flera personer kan jag 
rekommendera att man skaffar 
sig en stekhäll. Stekhällen är 
ett mycket användbart redskap 
för utomhusmatlagning och det 
passar till många maträtter. 
Nästan allt som du bruka laga i 
en stekpanna på spisen kan du 

laga på stekhäll över öppen eld! 
Flytta söndagsmiddagen ut i 
skogen. Tänd en brasa och laga 
en mättande, god och hederlig 
pannbiff mellan granarna eller 
på stranden vid havet. Tänk 
bara på brandrisken och elda 
med förnuft och tänk på att i 
naturreservat finns det speciella 
regler för eldning, så kolla upp 
vad som gäller.
Här får du ett bra recept.

Pannbiff utomhus smakar 
himmelskt.
Pannbiff med stekt 
potatis 4 port
Pannbiff
Ca 500 g köttfärs
1 ägg
Ströbröd
Salt
Peppar
Ev. hackad persilja
Förbered hemma:

Förbered det du kan hemma i 
värmen.
Blanda köttfärs, ägg, ströbröd, 
salt och kryddor. Forma färsen 
till biffar. 
Lägg biffarna i burk med 
smörgåspapper mellan.

Tillbehör till pannbiff
Ca 8 potatisar
1 lök
Ev. vitkål
Lingonsylt
Pressgurka
Så lagar du ute på stekhällen
När ni kommer ut och har 
startat elden, Värm stekhällen 
långsamt för bästa resultat. 
Skiva potatisen och stek den 
mjuk i smör på stekhällen, 
salta. Medan potatisen mjuknar 
steker du en skivad lök. Även 
stekt vitkål är gott till!
När potatisen börjar bli klar, 
steker du pannbiffarna.

Servera pannbiffarna med 
potatis, lök, pressgurka och 
lingonsylt.

Bröd är också gott att göra på 
stekhällen. Det finns många 
bra recept att välja mellan. Ett 
bröd som är lite roligt att göra, 
är magbrödet.

Förberedelser inomhus
Magbröd ca 6 portioner
3,5 dl vetemjöl
2,5 dl grahamsmjöl
0,5-1 paket torrjäst
En nypa salt
0,5 påse brödkrydda
Värm upp vatten och häll på 
termos (om man har stormkök 
med ut värmer man vattnet ute) 
vattnet ska vara ganska varmt 
ca 50o , när man häller det på 
mjölet i påsen.

forts. sid 15
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Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck  Tel: 0325-18616

En byggvaruhandel för alla!
Vi erbjuder 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

Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att 
kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din 
familj. Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se. Villor & FritidshusVillor & Fritidshus      ·  ·   Tel 0325-18620 Tel 0325-18620

SMARTA
PLANLÖSNINGAR
& VACKRA EXTERIÖRER

Husmodell:

Karisma 22
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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

Tradition 78 
VästkustStuga med fem rum och kök

F
Ö

R
ÄNDRA

S
O

M
 DU VILL



6

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

Ett nytt år, en ny vår!
Forskning, enkäter och intervjuer visar på att vi har ägnat oss mycket mer åt friluftsliv under 
pandemin. Restriktioner som inneburit mer hemarbete, karantän och mer hemmavistelse över 
lag har gjort oss mer benägna att ta oss ut i naturen och utforska våra gröna närområden. 
Vi har valt att umgås mer 
utomhus, födelsedagskalas 
och middagar har förlagts ute 
i naturen för att minska risken 
för smitta. Barn och pedagoger 
på skolor och förskolor har 
varit ute mer vilket lett till 
friskare elever och lärare.
När pandemin förhoppningsvis 
klingar av mer och mer och 
när covid-19 inte längre 
räknas som en samhällsfarlig 
sjukdom, vad händer då? 
Kommer vi smyga tillbaka in 
i våra hus och återgå till livet 
som det var innan pandemin? 
Ska vi börja umgås inom 
fyra väggar igen och andas 
syrefattig luft på våra kontor?
Jag hoppas att så många som 
möjligt väljer att fortsätta 
knyta på sig skorna, hänga 
ryggsäcken på ryggen och 
ta sig ut i skog och mark för 
att syresätta sina lungor och 

bygga upp sin hälsa med 
hjälp av naturen. Forskning 
visar nämligen att vistelser 
i naturen minskar negativa 
känslor och stress, och ökar 
positiva känslor, mental 
återhämtning och prestation.
Nu möter vi en ny vår med 
nya möjligheter. Träd och 
buskar vaknar, grässtråna 
sträcker på sig, solen börjar 
värma och fåglarna håller 
dagliga konserter. Friluftsåret 
2022 har bara börjat!
 

Josefina Kronberg
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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

Byalaget får bidrag
Leader Sjuhärad har beviljat en projektansökan från Överlida byalag om att förlänga och 
tillgänglighetsanpassa byns motionsslinga, samt ansluta den till andra slingor i området. 
– Det är en helhetsgrej, där vi kommer att knyta ihop hela 
Högvad, säger Markus Johansson från byalaget.
 Överlida
Sedan tidigare finns en runda 
runt Näset i Överlida, som 
häromåret fick belysning och 
nu utnyttjas flitigt även under 
den mörka årstiden. Byalaget 
vill förlänga rundan, så att den 
löper förbi ett bostadsområde 
och vid Överlida camping 
ansluter till andra slingor i 
området.
– Det finns redan en stig, 
men den behöver breddas 
och grusas upp för att bli 
tillgänglighetsanpassad, säger 
Markus Johansson, som är den 
i byalaget som hållit i arbetet 
med projektansökan.

Projektet har nu beviljats 
300 000 kronor i bidrag från 
Leader Sjuhärad. Det återstår 
dock ett formellt beslut från 

Jordbruksverket innan byalaget 
kan få bidraget utbetalt.
– Det är en handläggningstid 
på ungefär sju månader, så vi 
skulle kunna komma igång 
i september-oktober, och då 
skulle det kunna ske en hel del, 
om vi gör en del förberedande 
arbete innan dess. Och det 
finns en hel del ideellt jobb 
man kan göra, som att ta bort 
buskar och sly för att förbereda 
för grävning.

I projektet ingår också 
anläggandet av en mount-
ainbikenedfart i byns tidigare 
slalombacke.
– Där samarbetar vi med 
Överlida IK, som gör en 
mountainbikeled i det gamla 
elljusspåret. Den leden ansluter 
till slalombacken, och fortsätter 

man sedan att cykla kommer 
man till Gräne gruva.

Från Gräne gruva till 
Holsljunga kommer det också 
snart att bli en gc-led. Där 
står Svenljunga kommun med 
medel, mot att byalagen i 
Överlida och Holsljunga utför 
arbetet.
Så småningom kommer det 
även att bli cykelväg hela 
vägen mellan Överlida och 
Mjöbäck. Kommunen har 
färdigställt sin del av sträckan, 
och Trafikverket planerar 
att färdigställa den sista 

biten, mellan Ekbacken och 
Draglycke, med byggstart 
troligen 2023. 
När allt är klart knyts hela 
Högvad ihop, något som blir 
positivt både för de boende och 
för turisterna, säger Markus 
Johansson.
– Att få bort folk från vägarna 
när de är ute och promenerar 
skapar en ökad trygghet, 
och turistmässigt blir det en 
ökad attraktivitet, när man 
kan vandra och cykla på ett 
lättillgängligt sätt.  Jag tror 
jättemycket på detta!

Lokal att hyra i Mjöbäcksgården
Kan användas till kommersiell verksamhet eller 

som lager m.m. Ytan är ca 64 kvm. Tillträde 
enligt överenskommelse. Vid intresse kontakta 

Marie Mårtensson på 070-622 81 87 eller 
på byalagetmjoback@gmail.com
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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

Mer information och villkor finns på vår hemsida.
mjobackssparbank.se/erbjudandenybyggnation

Lidavägen 1, Överlida  |  0325-327 00  |  info@mjobackssparbank.se

Trivselbygdens egen bank

Erbjudande 
nybyggnation{

Skanna QR-koden 
och kom direkt till 
hemsidan!

Bygg i 
Trivselbygden!

Erbjudande nybyggnation
Vi har tagit fram ett erbjudande till 
dig som vill bygga villa för 
permanentboende i Trivselbygden. 

Bolån
Villahemförsäkring
Nyckelkund
Värdecheck 

Nyfiken på erbjudandet?
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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!
  

På gång i Överlida IK
Mattcurlingen är igång med full verksamhet 
igen även om det är med lite försiktighet. 
Vi spelar måndagar kl. 09.30, 
tisdagar kl. 18.00 (inte 22/3) 
och onsdagar kl. 09.30 då vi 
välkomnar nya spelare att 
prova på. Ta med inneskor 
och egen fika till pausen. 
Mattcurlingens seriespel håller 
på och båda våra lag ligger bra 
till i respektive serie.
Bordtennisintresset ökar och 
nu har ungdomarna fått delas 
upp för att alla skall få mer 
speltid. Måndagar kl. 16.30-
18.00 och kl. 17.30-19.00 får 
ungdomarna spela. Måndagar 
kl. 19.00-20.30 är det vuxna 
som spelar. Även bordtennisen 
har seriespel och lördagen 26 
mars är det ÖIK:s tur att ordna 
seriesammandrag. Då får vi 
ta med borden till Överlida 
Idrottshall för att det skall 
fungera med sex lag som spelar 
matcher samtidigt. Det ger 
även utrymme för publik att 

komma och titta.
Söndagen 27 mars bjuder vi in 
till vårt årsmöte på Långehall 
kl. 14.00

Ulla-Britt Lidrot

Mary Karlssons små 
tänkvärda dikter

Vi möttes
Du log 
och dagen blev ljus
….
Vad värmer
ord kan också värma
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Tel: 0325-311 08
Mårdaklevsvägen 22, 311 63 Älvsered  

www.alvseredslantman.se

ÖPPETTIDER
Vardag 7.30-17.30

Lördag 9.00-13.00

5 4
Vi bjuder på 

den billigaste.

JORD
f
ö
r

Fritt val!

5 4
Vi bjuder på 

den billigaste.

FRÖER
f
ö
r

Fritt val!
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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. 

För ett par veckor sedan var 
det dags för näringslivsfrukost 
i Ullared igen. Extra roligt för 
oss då två av ”våra” företagare 
var med och höll företag. Anna 
Mann från Sävekulla Juridik, 
Älvsered och Göran Nergården 
från Mjöbäcksgruppen hade 
två riktigt bra föredrag! 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!
När detta skrivs har 
Trivselbygdens alla byalag 
träffats i Älekulla och 
planerat inför årets upplaga av 
Trivselbygdstidningen. Det var 
roligt att träffas fysiskt igen 
och även i år hittade vi bra 
idéer till innehåll i tidningen! 
Mjöbäck kommer i år vara 
ansvarig utgivare. Inför årets 
säsong kommer också alla 
tidnings- och broschyrställ att 
bytas ut.
Jag kommer snart att påbörja 
arbetet med årets 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.
Vi och många andra aktörer 
strävar mot att förlänga 
turistsäsongen, då den ofta är 
väldigt centrerad till sommar-
månaderna. Många av våra 
besöksmål i Trivselbygden gör 
sig lika bra resten av året också. 
Innan den stora turistsäsongen 
drar igång har Trivab för 
avsikt att anordna en fysisk 
träff för våra turistföretag, mer 
information kommer. 
Trivab planerar också för 
nätverksträffar i de gamla 
k o m m u n i n d e l n i n g a r n a ; 
Kindaholm, Högvad, Svansjö. 
Dessa skulle ägt rum våren 
2020 och har sedan dess legat 
vilande med hopp om bättre 
tider. Nu när restriktionerna 
släpps hoppas vi kunna 
genomföra dessa träffar 
under våren, mer information 

kommer om detta också. 

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. 
Har du, ditt företag eller din 
förening något ni vill få med i 
vårt flöde? Hör gärna av er till 
mig eller tagga #trivselbygden 
så jag får information om det. 

Det händer mycket i bygden 
så det är lätt att missa något. 
Vi har senaste tiden försökt 
lyfta fram nybyggnationer 
som görs i våra byar. Det 
kan vara sommarstugor, hus, 
maskinhallar, industrilokaler 
etc. Vi lägger gärna upp detta i 
våra sociala medier för att visa 
att här byggs det minsann och 
satsas på framtiden! Löpande 
producerar vi också film med 
olika teman. Mycket fokus har 

forts. sid 12
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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

varit på att besöka företagare 
inom olika branscher. 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 och 
förhoppningsvis lättar trycket 
för många i samband med att 
restriktionerna hävs. Under 
våren tror och hoppas vi också 
att det åter kan komma igång 
ordentligt med praktik hos 
företagen. Praktik är en bra 
inkörsport för att visa bygdens 
ungdomar vilka jobb som finns 
på hemmaplan och ett bra 
sätt att lära känna varann som 
arbetsgivare och arbetstagare.

Byggprojektet i Älekulla 
har kommit långt. I början 
av januari kom första huset 
och vi var på plats för att 
dokumentera detta. Andra 
huset kom i början på februari. 
Så roligt att det blir verklighet! 
Inflytten är planerad till slutet 
på sommaren. I Holsljunga 
pågår fortfarande markarbete 
och tomterna planeras att 
komma ut till försäljning 
snart. I och med att de statliga 

investeringsstöden är slopade 
sedan 1/1 2022 är det oklart 
om Trivbo har möjlighet bygga 
där, då det är en viktig del av 
kalkylen. Vad gäller Solhöjden 
i Överlida har ett par tomter 
blivit sålda. 
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. Trivab håller 
bolagsstämma i början på mars 
och då väljs en ny styrelse för 
kommande år. 
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 j
ohan@trivab.se
Andreas Björklund, Östra 
Frölunda ledamot e-post 
andreas@trivab.se
Helena Hafstrand, Älvsered 
ledamot e-post 
helena@trivab.se

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

Forts. från sid 11
Trivab...Vi har valt att pausa cafet i år. 

Eventuellt kommer vi att ha öppet 
någon helg under sommaren. 

Håll utkik



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!

 

 
 

Övriga Europa
I övriga Europa varierar 
möjligheterna att vistas i 
naturen. Att tälta, plocka 
blommor, svamp
och bär är ofta förbjudet.
Källa: Naturvårdsverket

Mariann
Andersson Norrman

13

Vi finns på 
facebook och 

Instagram 
- gilla oss där!

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

Nu är det inne att vara ute
Om allemansrätten
De sista åren har intresset för den svenska naturen och hemmaturismen ökat kraftigt. 
Allt fler ägnar sig åt friluftsliv och semester i Sveriges natur när andra delar av samhället 
har stängt ner. Naturvårdsverket uppskattade det till 300 000 fler besökare i våra 
nationalparker under 2020. Samtidigt rapporteras i medierna om överfulla parkeringsplatser, 
trängsel, nedskräpning och en hotad allemansrätt.

Pandemin har tydliggjort 
naturens betydelse för många 
människors välbefinnande, 
men visar samtidigt sam-
hällets brister i arbetet med att 
främja förutsättningarna för 
ett hållbart friluftsliv.

Friluftsliv definieras som 
”vistelse utomhus i natur- 
eller kulturlandskapet för 
välbefinnande och natur-
upplevelser utan krav på 
tävling”
Sverige är fullt av vackra 
leder och strövområden, och 
variationen av upplevelser 
är näst intill oändlig. 
Allemansrätten ger oss möjlig-
heten att röra oss i alla dessa 
unika miljöer så länge vi inte 
överträder de få restriktioner 
som finns. Principen ”Inte 
störa – inte förstöra” innebär 
i stort sett endast att vi följer 
vårt sunda förnuft. Att inte 
göra någon skada på marken 
vi rör oss på, ta hänsyn till de 
boende i området, respektera 
djur, natur och medmänniskor, 
och att inte heller lämna spår 
efter oss.
Allemansrätten är unik i 
Sverige och finns inskriven 
i Svensk grundlag sedan 
1994, men den är inte en 
lag, utan är inskriven som ett 
kapitel om grundläggande 
fri – och rättigheter. Det som 
vi idag kallar Allemansrätten 
är en blandning av gamla 
landskapslagar och sedvänjor 
tillsammans med hederligt 
sunt förnuft. Begreppet 
”Allemansrätten” är däremot 
relativt nytt och användes 
först på slutet av 1930-talet 
i samband med statens 
utredning för att främja 
friluftslivet för tätorternas 
befolkning. 
Allemansrätten stödjer sig 

egentligen på angränsande 
lagar och skulle likväl kunna 
heta ”Allemansskyldigheten”, 
t.ex. Om en bilist vill köra in 
från en allmän väg i terrängen 
till exempel för att parkera bilen 
eller ställa upp en husvagn är 
möjligheterna begränsade. I 
terrängkörningslagen förbjuds 
all privat körning på barmark 
i terrängen med motordrivna 
fordon.
Allemansrätten är därför inte 
alltid helt lätt att tolka då 
rättsfallen har varit få. Men 
i takt med ett ökat tryck på 
friluftslivet är det sannolikt 
att fler tvister kommer att 
följa, och för att vi även i 
framtiden ska ha förmånen 
att kunna utnyttja den unika 
allemansrätten, gäller det att 
vi alla respekterar, vårdar och 
förvaltar detta kulturarv.
För mer information:  https://
www.naturvardsverket.se/
allemansratten#E530445663

Länder i Europa med någon 
form av allemansrätt:

Finland
Mycket likt Sverige, men 
bland annat inte tillåtet att elda 
eller tälta på annans mark utan 
tillstånd. Vissa begränsningar 
när det gäller plockning av 
hjortron och åkerbär.

Norge
Skiljer på inmark (nyttjad, 
odlad mark) och utmark. På 
utmarken gäller allemansrätt 
till stora delar. Plockning av 
hjortron är ofta förbehållen 
lokalbefolkningen.

Danmark
Tätt befolkat och det mesta av 
marken är uppodlad. Bär får 
plockas i mindre omfattning.

Island
Någon allemansrätt finns 
inte men allmänheten har rätt 
att färdas i naturen, helst på 
markerade stigar och leder. På 
icke inhägnad privat mark får 
du uppehålla sig tillfälligt och 
färdas på stigar och vägar om 
det inte begränsas av grindar 
och staket.

England och Wales
Sedan år 2000 har allmänheten 
fått större möjligheter att vistas 
i naturen.

Skottland
Införde 2003 allemansrätt som 
är lik den norska.

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



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

MJÖBÄCKS BYALAGMJÖBÄCKS BYALAG
Tipspromenad
Våra tipspromenader har varit 
uppskattade så vi tänker köra 
en tipspromenad igen vid 
påsk. Frågorna kommer att 
sitta uppe 11 – 24 april. Start 
och mål vid Monicanders som 
vanligt.

Hagalund
Till våren kommer vi att byta 
ut alla våra plexiglas runt 

dansbanan mot nya. Detta 
kommer Mikael Dahlberg att 
hjälpa oss med. Vi ska även 
försöka byta alla glödlampor 
både inomhus och utomhus 
mot ledlampor. Vi kommer 
även att behöva måla en 
del och till detta kommer vi 
behöva lite hjälp.
Skräpmarschen 23-24 
april
Vi hoppas att många vill hjälpa 

till att städa upp i Mjöbäck 
längs vägar och dikeskanter 
helgen 23-24 april. Mjöbäcks 
Sparbank lottar ut fina priser 
till de som deltar och ger även 
en sponsring till byalagen. 

Medlemsavgift
Byalagets och bygdegårds-
föreningens medlemsavgifter 
är oförändrade för 2022. Det 
vill säga 25 kr/person eller 
100 kr/familj för byalaget och 
50 kr/person för bygdegården. 
Vi är tacksamma för ert stöd.

Pantinsamling
Vi fortsätter med vår 
pantinsamling. 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.  
Fortsätt ta hand om och var 
rädda om varandra

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

Mjöbäcks 
hembygdsförening
Nu går vintern snart mot sitt slut och våren 
kan börja spira. Äntligen verkar det, som vi 
kan se fram emot en ”vanlig” säsong, utan en 
massa corona restriktioner. 
Programmet för årets aktiviteter 
startar med ett årsmöte den 30 
mars. Det blir tyvärr ingen 
påskbuffé i år, men däremot 
satsar vi på viltbuffén i oktober 
och grötfesten i december. 
Vi kommer även att ha en 
”Mat och kulturvandring” 
den 11 juni, det kommer mer 
information på hemsidan 
mjobackhembygd.se. Den 3 
juli blir det friluftsgudstjänst 
och alla onsdagar i juli blir det 
som vanligt våffelcafé, med 

utställningar och underhållning, 
i hembygdsgården i Tokabo. 
Det ska bli så roligt att komma 
i gång igen och alla är varmt 
välkomna. 

Mjöbäcks hembygdsförening 
genom 

Mariann Andersson 
Norrman
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Blanda ihop dessa torra 
ingredienser och fördela dem i 
plastpåsar ca 1 dl i varje, så det 
blir en påse till varje person. 
Dela ut dem en stund innan 
brödet ska gräddas.  
Gör en påse med extra 
vetemjöl, används när man ska 
knåda ihop och platta ut degen. 
Utomhus
Ca 45 minuter innan brödet 
ska gräddas. Häll lite vatten 
i taget i påsen med de torra 
ingredienserna.
Knyt ihop påsen löst och knåda 
sedan försiktigt ihop till en 
smidig och formbar deg, som 
släpper påsens kanter. Om den 
verkar kletig, tillsätt lite mer av 
det extra mjölet. 
Stoppa sedan påsen innanför 
tröjan, gärna längst in mot 
kroppen och låt degen jäsa i ca 

30 min.
När det är dags att grädda, 
tag en degklump och tumma 
ut dem som en liten tunn 
pizzabotten och grädda några 
minuter på var sida. Ät dem 
gärna med smör och ost.

Pannkakor går att göra både på 
stormköket och på stekhällen. 
Innan man går ut förbereder 
man pannkaksmeten och 
häller den i en flaska, eller en 
termos. Det man vill ha till sina 
pannkakor, packas i täta burkar. 
Ner med allt i ryggsäcken och 
så är man färdig att ge sig ut i 

naturen. När man börjar bli lite 
hungrig, är det bara att ordna 
med brasan och ta fram flaskan 
el. termosen och börja grädda 
pannkakorna. Naturligtvis 
går det även bra att grädda 
pannkakor på stormkök också. 
Det märks att det på senare 
tid har blivit väldigt populärt 
att laga mat utomhus, för på 
marknaden finns det numera 
en uppsjö av olika spisar, 
hällar, stekpannor, grytor och 
andra tillbehör och saker som 
passar för friluftsliv. 
Smaklig utemåltid!

Mariann

forts. från sid 3
Matlagning utomhus...
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070-860 34 99
ÖVERLIDA

                         

MOTIONSDANS
Våren 2022

Söndag 20/3 Orient
Måndag 18/4 Kalle & Stefan (annandag 

påsk)

Kl 18-21. Entre' 120 kr, fika ingår.

Älvsereds Bygdegårdsförening
Birgitta & Sture 0707-15 46 60

Älekullavägen 1, 512 65 Mjöbäck
info@btac.se • www.btac.se

Telefon 0325-341 70

SKATT • DEKLARATIONER • RÅDGIVNING
AUKTORISERADE REVISORER

Henrik Ahlgren - Malin Karlsson - Johan Persson

GODKÄND REVISOR

Sören Ramnevall

Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå är en del av Baker Tilly Ahlgren & Co KB 
med kontor även i Falkenberg och Varberg, tel 010-498 3600

Mjöbäcks  
Bokförings- & Revisionsbyrå

Kvalitets-
kontrollerad
och auktoriserad av

Författarbesök av Kristina Appelqvist
Kristina Appelqvist debuterade som författare 2009 med sin bok “Den svarta löparen”, som 
även var starten på en serie av kriminalromaner med Emma Lundgren som huvudkaraktär. 

År 2014 skrev hon boken 
“Minns mig som en ängel” 
som var början på en ny 
serie med Helena Waller som 
huvudkaraktär. I början av 
2022 gav Kristina ut boken 
“Klänning för korta kvinnor”. 
Även denna bok är starten på 
en ny serie. I boken får vi följa 

Nina Storm som återvänder till 
den lilla byn Mjöbäck, för att 
ta hand om prästgården hon 
nyss fått ärva av sin moster. 
Men det är först när hon hittar 
en kartong fylld med kontanter 
gömd i en garderob, som det 
verkliga mysteriet börjar. 
“Klänning för korta kvinnor” 

skiljer sig från hennes 
tidigare romaner. Kristina 
själv beskriver boken 
som en “underhållande 
spänningsroman” och de 
tidigare böckerna som 
“traditionella pusseldeckare”. 

I samband med hennes 

bokturné fick vi möjligheten att 
få lyssna på Kristina Appelqvist 
i Mjöbäcks bygdegård, vilket 
var ett kärt återseende för 
många i vår by. Kristina 
berättade att hon förutom att 
huvudkaraktären befinner sig 

forts sid 23



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 
 

PRO Högvads gympagrupp 
PRO Högvads gympagrupp 
har som så många andra 
tvingats till uppoffringar på 
grund av pandemin och har till 
dags dato haft träffar endast 

under 2 måndagar i januari. 
Därefter har vi tvingats att 
pausa verksamheten. Vi kör nu 
igång igen om allt utvecklas 
som det ska den 21 februari 

på sedvanlig plats och tid Var 
rädda om Er. Måste också 
nämna vår generösa sponsor
ICA Monicanders som så fri-
kostigt bjöd oss på supertårta 

såväl den 10:e som den 17:e 
januari. Vi bugar och tackar 
som vanligt. Vi hörs.

Ann-Marie och 
Carl-Robert
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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

Mjöbäcks förskola
”Vi går på promenad, vi går på promenad. Hej 
hopp trallallala, vi går på promenad.”
Varje vecka går vi till skogen på 
utflykt. Barnen har varsin liten 
fikaryggsäck på ryggen och 
alla håller i promenadbandet. 
Det är viktigt att räkna alla 
barn och vuxna innan vi går, 
ett perfekt tillfälle för praktisk 
matematik. Vi räknar på olika 
språk, vi räknar addition mm. 
Och så vandrar vi iväg på 
Gamla Järnvägen. Vi fortsätter 
sjunga, ”Till skogen ska vi 
gå, till skogen ska vi gå...” 
och ”Tillsammans ska vi gå, 
tillsammans ska vi gå...”

Längs vägen tittar vi och 
lyssnar på bäcken. Är det is 
eller inte? Är det mycket eller 
lite vatten, kanske till och med 
översvämning? Vi tittar på vår 
ek, som vi märkt ut med ett 
band. Hur ser den ut idag? Är 
löven gröna eller bruna? Finns 
det ekollon? När kommer ekens 
höstlöv att falla? Så vandrar vi 
vidare med alla sinnen öppna, 
barnen upptäcker hela tiden 
nya saker. Ibland ser vi ekorren 
eller spår av olika djur. I skogen 
finns oändligt med spännande 

saker att upptäcka!

Snart är vi framme vid vår plats, 
där vi sätter oss på en stock, 
sjunger lite, samtalar och lär 
oss tillsammans om naturen. 
Höjdpunken är matramsan och 
att få njuta av frukt, mackor 
mm. Sedan leker vi en stund, 
skogen ger möjlighet till att 
träna motoriken på ett naturligt 
sätt. Barnen klättrar, hoppar och 
balanserar. Fantasin stimuleras 
och det finns krokodilträsk, 
eld, sjörövarskepp och skatter. 
Bara på låtsas naturligtvis, men 
kul är det. Efter en härlig stund 
i skogen är det dags att vandra 
tillbaka. ”Till förskolan ska vi 
gå, till förskolan ska vi gå. Hej 
hopp trallallala, till förskolan 
ska vi gå.” Och lagom till 
att vi hunnit nerför backen, 
så kommer Anna-Kajsa med 
matbilen och vår goda lunch!

Personalen på 
Mjöbäcks förskola, 

genom Jeanette

Vår egen koja är ett spänn-
ande ställe att leka i och vid.

”Håll i er, nu styr vi mot nya 
äventyr!”

Kan du?
Kan du säga förlåt?
Törs du visa din gråt?
Tål du komma i underläge?

Kan du medge din del
i att något blev fel?
Då har du ett 
förhandlingsläge.
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Anna säger: ”Du offrade dig 
själv för min skull”
Då utbrister snögubben käckt 
(en lustig figur i filmen): ”En 
äkta kärlekshandling kan tina 
ett fruset hjärta!”
Det är en Disneyfilm, en  
sagovärld som är glättig och 
tillrättalagd. Ändå blir jag 
berörd. Jag tror det är för att 
scenen pekar mot något som 
vi alla vet, djupast sett, är sann 
kärlek. Att ge av sig själv för 
någon annan.

Det kan vara kärleken till ett 
syskon som i filmen, eller till 
en partner, sitt barn, en vän, 
eller till någon som jag aldrig 
träffat förut, men som behöver 
mitt stöd.
Den där osjälviska själv-
utgivande kärleken.
Om detta handlar fastetiden 
som vi är inne i när den här 
tidningen når dig.
Kärleken till medmänniskan. 
Den kan komma till uttryck i 
små enkla handlingar.

Som att lämna sin plats för 
någon som har svårt att gå på 
bussen.
Att inte spela med i krigshetsen 
som omger oss
Eller genom ett bidrag till 
fasteaktionen som i år heter 
”Dela lika under samma 
himmel”.
Men fastetiden handlar kanske 
mest av allt att öppna sig för 
den kärlekskraft som alltid 
finns där,
oberoende av hur duktiga vi är. 

Den kärlek som strömmar från 
Gud och som visar sig i Jesus 
Kristus.
Det är den kärlek som skildras 
i den text som vi brukar kalla 
”Kärlekens lov” (1 Kor 13:1-
13). Den kan du slå upp i din 
Bibel och läsa!

Hans Leander, 

präst i Mjöbäck-Holsljunga 
församling

svenskakyrkan.se/act

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021)

Hälsa, jämställdhet och tillgång till näringsriktig mat är 
en mänsklig rättighet, ändå riskerar 45 miljoner människor
att hamna i akut hungersnöd.* 

Dela med dig genom att swisha halva beloppet för något 
du köper.

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

*Källa: FN (nov 2021)

Vad händer i kyrkorna?
Öppen förskola 
Överlida 
måndagar 09:00 

Barnkören 
Östra Frölunda 
onsdagar 17:30

Kyrkfritids 
Överlida torsdagar 
14:30 – 16:30

Kyrkokören 
Onsdagar 19:00 
Olika platser, för aktuell 
info kontakta Ann-Christine 
Aronsson tel 0325-61 20 43

Gudstjänster i Mjöbäck-
Holsljunga, se: 
• Tidningen Livsviktigt som 
kommer i STT som en inlaga. 

• Hemsidan
www.svenskakyrkan.se/kind
• Facebook @
MjobackHolsljunga 

• Instagram: 
mjobackholsljungaforsamling

Några speciella 
satsningar:
27/3  17:00 I have a dream. 
ABBA-musik om ensamhet, 
längtan och kärlek. Mjöbäck

10/4  14:00 Gudstjänst med 
små och stora Överlida 
14/4 18:30 
Skärtorsdagsmässa Överlida
15/4  10:00 
Långfredagsgudstjänst 
Mjöbäck
17/4  11:00 Gudstjänst 
påskdagen, musikalen 7 ord 
med kören, Holsljunga
18/4  Pilgrimsvandring, 
inleds 13:00 i Östra Frölunda 
och avslutas med mässa 18:00 
i Överlida.

En hälsning från kyrkan
Har du sett filmen Frost? Den handlar om Anna och Elsa, två systrar som i grunden tycker 
mycket om varandra. Men av olika skäl har deras relation blivit frostig. I slutscenen är Anna i 
nöd, hon hotas till livet. Elsa går in och avvärjer hotet med risk för sitt eget liv.

I HAVE 
A DREAM 

ABBA-musik 
om 

ensamhet, 
längtan och kärlek 

Mjöbäcks kyrka
27 mars kl 17:00

Medverkande:
Håcksviks

 Revyorkester 
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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

Skräpmarschen 
Byalaget i samarbete med Mjöbäcks 

Sparbank bjuder in till en skräpmarsch 
Vi vill uppmuntra till motion och en tanke på miljön och bjuder därför in till 

en skräpmarsch. 

 
 
 
 
 
 

 
• Utlottning sker av värdecheck på 500kr* till individuell 

deltagare 
• Byalaget erhåller en värdecheck på 2500kr 
 

När: Lördag-söndag 23-24 april  

Hur: Anmäl ditt deltagande till byalaget för att 
vara med om utlottning av pris. Ta med en 
soppåse på en promenad under helgen och 
plocka skräp på vägen. Ta gärna en bild och lägg 
upp på instagram med #skräpmarschen2022 
för chans till fler priser  

Anmälan till :  

byalagetmjoback@gmail.com 070-622 81 87 
info@overlida.se 070-320 15 20 

 

 

 

 

 
         

  

 

Tillsammans bidrar vi till ett 
renare Trivselbygden! 

*Banken betalar 500kr mot erhållet kvitto från inköp i valfri butik i Trivselbygden. 



20 21

BOKTIPSETBOKTIPSET
Ljudet av fötter av Sara Lövestam

”Jag vill bara veta vem jag är. I glappet mellan universitetsläraren jag spelar och barnet jag 
hittills inte fått vill jag hitta pusslet där jag passar.”
Monika Bengtsson föddes i en 
familj och växte upp i en annan. 
Av ren duktighet har hon klarat 
skolan, undvikit det närmast 
genetiska alkoholberoendet, 
doktorerat i mytologi och fått 
en forskartjänst på Stockholms 
universitet. Hon skulle – till 
skillnad från sin riktiga mor – 
bli en bra mamma. Om hennes 
kropp någonsin blir gravid.
I krisen som sammanfaller 
med hennes sista provrörs-
befruktning börjar Monika 
nysta upp historien om sin 
biologiska familj. Vem är 
hon? Och om hon får ett barn, 
vad kommer det att brås på? 
En släkthistoria som ingen 
någonsin berättat för Monika 
tar henne till platser hon aldrig 
tänkt sig och tankar hon aldrig 
haft. Blir till mytologin om 

henne själv.

Ljudet av fötter – Första 
Monikabok är del ett i 
romansviten om Monika och 
författarens nionde roman. 
Det är en fängslande berättelse 
om det sociala arvet, om 
föräldraskap och svek, hopp 
och meningen med livet, 
berättad med Sara Lövestams 
karaktäristiska humor och 
värme. Sara Lövestam är 
författare, språkvetare, lärare 
och föreläsare. Hon har 
skrivit romaner, barn-  och 
ungdomsböcker och böcker om 
grammatik.

Jeanette
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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



23

Senaste nytt från Överlida byalag angående utökad sträckning av 

”Näsetrundan”, etapp 2

Vi är väldigt glada att ”Näsetrunden” har blivit så uppskattad och flitig använd som promenad 
och motionsrunda. Som ni säkert hört och läst har byalaget ambitioner om att utöka den 
belysta rundan till att också omfatta en sträckning av ca 500 meter från Östra-Frölunda 
vägen fram till Överlida camping (stigen nedanför Ringvägen och på nordostsidan av Lillsjön). 

Önskemål och ambitioner finns 
sedan också om att få till en 
belysning på Kärleksstigen 
som då blir etapp 3 i projektet. 
Då kan vi totalt få ihop en 
belyst runda som är hela ca 3,2 
kilometer.
Angående etapp 2 så har de 
berörda markägarna vänligt 
signerat arrendeavtal med oss, 
finansieringen är vi trygga 
med, välvilliga entreprenörer 
utsedda samt att arbetsgruppen 
för de ideella insatserna lovat 
att fortsättningsvis ställa upp. 
Eftersom det inte bara handlar 
om att anlägga den belysta 
rundan utan också att trygga 
ett långsiktigt underhåll 
så behöver vi undvika att 
belasta Byalagets egen kassa 
i möjligaste mån. Vi är därför 
fortsatt väldigt beroende av 
välvillig sponsring och bidrag 
från företag, privatpersoner 
andra organisationer. 
För den som vill och har 
möjlighet med ett ekonomiskt 
bidrag så har vi lite olika 

sponsringspaket att erbjuda 
men alla bidrag är lika 
välkomna oavsett storlek och 
det går givetvis bra att få vara 
anonym.

Alternativ 1: Valfritt belopp.

Alternativ 2: Minst 2 000 kr. 
Då ingår skylt på stolpe med 
bidragsgivarens namn. I detta 
alternativ delar man på stolpen 
med andra bidragsgivare.

Alternativ 3: Minst 6 
000 kr. Då sponsrar ni en hel 
stolpe och får då en skylt med 
bidragsgivarens namn på en 
egen stolpe.

Alternativ 4: Minst 10 
000 kr. Samma som alternativ 
3 men då har ni möjlighet att 
som företag också får sin logga 
på skylten. I detta alternativ 
önskar vi också er logga till 
ovanstående e-postadress.
Självklart är det tillåtet att 
sponsra mer än en stolpe.

Om du har något att framföra 
eller vill ställa fråga 
angående projektet så sänd 
ett e-postmeddelande till 
nasetrundan@overlida.se så 
återkopplar vi. 
 

Hälsningar från

Överlida Byalag 
genom Arbetsgruppen 

Näsetrundan

forts från sid 16
Författarbesök av...
i just Mjöbäckstrakterna, även 
har hämtat inspiration från sin 
egna uppväxt i prästgården. 

Vi tackar Kristina för ett härligt 
och efterlängtat besök och 
hoppas att vi får läsa mer om  
Mjöbäck och Nina Storm i 
hennes kommande böcker. 

Carolina Sandblom
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ÖVERLIDA BYALAGÖVERLIDA BYALAG
Pågående projekt

Fortsättning av 
Näsetrundan med 
belysning bakom Ring-
vägen. 

Då vi beviljats bidrag från 
Leader Sjuhärad kan vi nu 
genomföra fortsättningen av 
Näsetrundan som knyter ihop 
första sträckan med sträckan 
bakom Ringvägen. 

Vi öppnar nu också upp 
för sponsring från företag 
och privatpersoner till 
detta projekt precis som på 
förra då man kan köpa sig 
en sponsorskylt till varje 
belysningsstolpe. 
Vi kommer erbjuda olika 
sponsorpaket precis som förra 
gången. 

Pyttebanan
Grävningen är igång och har 
kommit en bra bit på vägen 
mot Holsljunga. Det har 
avverkats skog utmed banan. 
Stubbar grävs upp och banan 
förbereds för grusning. 

Cykelteknikbana
Teknikbanan är påbörjad och 
Tore Löfström kommer att 
fortsätta med arbetet under 
våren.

Frisbeegolfbana vid 
Näset
Vi hoppas att kunna påbörja 
och färdigställa discgolfbanan 
under våren/sommaren 2022. 

Mountainbikeled
Byalaget har ansökt och 
fått beviljat ett stort bidrag 
från Leader Sjuhärad och 
tack vare det kan vi nu på 
allvar börja planera för 
mountainbikenedfarten vid 
Överlidabranten.

Årsmöte
Årsmöte för Överlida bya-
lags styrelse är bestämt till 
torsdagen den 24 mars kl 18 i  
Överlidaskolans matsal.
Vi bjuder på fralla och kaffe. 
Anmäl gärna ditt deltagande 
så vi kan beställa rätt antal 
frallor. Varmt välkomna! 
Vi välkomnar också nya 
styrelseledamöter då några 
av de gamla skall avgå. Vill 
du veta mer om hur vi arbetar 
och vad det innebär att vara 
med i styrelsen så hör av dig 
antingen via mail eller ring 
Roxana på nr 0703201520. 
Vi hjälps alla åt med våra 
projekt, det skall aldrig kännas 
betungande att vara med i 
styrelsen. 
Meddela oss innan mötet om 
du vill gå med i styrelsen 
så vi kan förbereda de olika 

posterna. 

Under våren kommer 
Röjgruppen att kalla till 
städning av Näset och 
även av Kärleksstigen och 
Fontänparken.  Håll utkik efter 
datum på vår facebooksida 
och Instagram.

Alla våra projekt kostar 
pengar! Vi tar tacksamt emot 
alla bidrag vi kan få, små som 
stora.
Vill du öronmärka ditt 
bidrag skriv projektnamn vid 
inbetalningen.

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

Loppis
och

secondhand
inne i butiken

Lys upp
våren med 
underbara

penséer  

Mån-Fre 10-18
Lördag 10-15

   Sön och Må STÄNGT

Telefon: 
0736-373642

Hämtat från svenljunga.se
SMS från din kommun

Du kan få viktig information 
från oss via SMS. Det är 
ett snabbt och smidigt sätt 
för oss att nå dig direkt 
med viktig information om 
vatten, avlopp, sophantering 
och samhällsstörningar. 
På denna sida kan du 
ändra eller registrera sina 
kontaktuppgifter.
När vi skickar ett SMS till 
dig står det Svenljunga som 
avsändare. Då vet du att 
SMS:et kommer från oss. 
Meddelandet kan innehålla 
information om:

• ändringar i sophämtning, 
till exempel att vi tömmer ditt 
sopkärl på helgen

• avbrott i dricksvatten, till 
exempel vid en vattenläcka
• en samhällsstörning eller kris

Kom ihåg att du inte kan svara 
på SMS-utskicket. Har du 
frågor, kan du antingen vända 
dig till den kontakt som anges 
i meddelandet eller till vårt 
Kontaktcenter på 0325-180 00 
eller kommun@svenljunga.se
Om vi behöver nå ut med 

information via SMS väljer 
vi vilka adresser som berörs 
av informationen och skickar 
automatiskt SMS till alla 
telefonnummer som finns 
registrerade på den adressen.
Via formuläret kan du registrera 
eller ändra information om 
dig. Du kan också lägga till 
din e-postadress. Du kan lägga 
till flera fastigheter som du 
vill få information om, till 
exempel sommarstugan där 
du inte är skriven, eller lägga 
till fler mobilnummer som ska 
få informationen. Om du inte 

längre behöver eller vill ha 
information av oss via SMS 
kan du avregistrera dig från 
utskicken via formuläret.
När du loggar in för första 
gången kan det ta några 
minuter innan du får ett SMS 
med din bekräftelsekod.

Det finns mycket mera 
kärlek
i vår karga värld
än du tror
fast den ofta är 
fumlig och tafatt
och går i för trånga skor
Alla dikter av läraren 
Mary Karlsson.
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Överlidaprofilen Suzy Greaves
Familj: Två barn, Christian 
26 år och Annie 24 år, båda bor 
och arbetar i Storbritannien. 
Jag bor i Överlida med min 
sambo Morgan, Cocker-
spanieln Lottie, kanin och 
fyra hönor. Lyssna gärna efter 
vår tupp, han är Överlidas 
väckarklocka.

Bakgrund: Jag har bott och 
arbetat över hela Storbritannien 
men Merseyside har alltid 
varit min familjs hem. När 
jag var barn tävlade jag för 
mitt distrikt i trampolin, en del 
inom gymnastik, och dansade 
omkring och uppträdde på 
lokala teatrar. Jag har alltid 
älskat sport och har också rest 
mycket, speciellt till Fjärran 
Östern. Jag grundade och 
drev ett företag under 14 år, 
som tillhandahöll näringslära 
och livsmedelskunskap i 
workshops till skolor över 
hela Storbritannien och var 
finalist i tävlingen ”årets 
kvinna” i grevskapet Cheshire 
2008. Jag har aldrig varit 
rädd för nya utmaningar och 
möjligheter. Jag har alltid varit 
en äventyrlig själ och även 
fört över det till mina barn.

Hur hamnade du i 
Överlida?
Jag flyttade till Överlida 
2017 av kärlek efter att ha 
mött Morgan i en musikbar 
i Liverpool ett år eller så 
tidigare. Vi reste och träffades 
på olika europeiska platser till 
dess att dagen för beslut kom 
och jag valde att låta mitt liv 
ta en ny vändning, vilket ledde 
mig hit och resten är, som man 
brukar säga, historia. 

Arbete: Just nu skriver jag 
en serie av bloggar för www.
thenewbieguide.se, ett svenskt 
företag som erbjuder hjälp 
till nyanlända. Jag driver 
marknadsföringskampanjer 
på Instagram för ett brittiskt 
försäkringsbolag. Jag arbetar 
också som vikarie när jag kan 
och hjälper traktens underbara 
barn i skolan. -Jag kämpar 
fortförande med språket! Just 

nu jobbar jag online med en 
svensk lärare i Spanien. 

Intressen: Jag älskar att 
resa, upptäcka och fotografera, 
allt det som Sverige har att 
erbjuda. Allt väl dokumenterat 
på mitt instagramkonto @
suzygreaves1. Jag tycker om 
att laga mat, gå på gym, vandra 
och att läsa. Jag har precis läst 
färdigt de fyra enastående 
Vilhelm Moberg-böckerna 
(på engelska) och jag ser fram 
emot att se musikalen Kristina 
från Duvemåla i Malmö om 
några veckor.

Vad är det bästa med 
Överlida? 
Det är långt hemifrån men det 
känns som hemma för mig! 
Jag kommer från en fantastisk 
halvö i nordvästra England 
som heter Wirral  med massor 
av märkesaffärer, livliga 
caféer, barer och restauranger. 
Det jag älskar med Överlida är 
den starka kontrasten till detta. 
Sjöarna och skogarna här gör 
detta till den perfekta platsen 
att njuta av den fantastiska 
svenska naturen. Jag tror 

att det är rimligt att säga att 
jag har hamnat på en av de 
vackraste platserna på jorden. 

Vad kan bli bättre i 
Överlida?
Absolut ingenting! Möjligtvis 
kanske en direktbuss till 
Göteborg åtminstone på 
helgerna. 

Favoritmat och dryck?
Jag älskar ett glas rödvin eller 
två och jag kräver indisk mat 
oupphörligen. Vi britter älskar 
en god curry. 

Vad har varit min största 
utmaning efter att ha 
flyttat hit? 
Att få ett personnummer, 
avsluta vår husrenovering, 
pandemin (att inte få träffa 
min pappa och mina barn på 
två år), bli förstådd! Ibland 
försvinner viktiga saker som 
personlighet, intelligens och 
humor i översättningen. 

Favoritmotto: If it makes you 
happy it doesn´t need to make 
sense to anyone else.

Mjöbäcks
hembygdsförening

Program 2022

Årsmöte
 Onsdagen 30 mars kl 18.30
 Hembygdsgården Tokabo. 

Årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika 

****** 

 Mat och kulturvandring 
Lördag 11 juni kl 11.00
För vidare information, 

se affischering och www.
mjobackhembygd.se eller, 

mjoback.snabber.se
Anmälan senast 29 maj
Info och anmälan: tel. 
0706170004, Mariann, 
tel. 0703591231, Evy

*****
  

 Friluftsgudstjänst
Söndagen 3 juli kl 15.00

Hembygdsgården Tokabo. 
Medtag kaffekorg.

******
    

Sommarkafé
Onsdagarna i juli: 6, 13, 20, 

och 27
kl 18.00-20.00

Hembygdsgården Tokabo.
Utställningar, underhållning 

och lotteri, 
visning av samlingarna. 

Servering  
******

 
Viltbuffé                                                             

Onsdagen 5 oktober kl.18.30. 
Hembygdsgården Tokabo.

Anmäl till Kerstin Bertilsson 
tel 0325-34219 el. 

0706370489 senast 30 sept.
Begränsat antal platser.

******
Grötfest

Onsdagen 7 december kl 
18.30

Hembygdsgården Tokabo. 
 

Anmäl till  Kerstin Bertilsson 
tel 0325-34219 

eller 070-6370489. 
Senast 30 november.

 Begränsat antal platser.
******

För mer information, 
se hemsidan  www.
mjobackhembygd.se

eller  mjoback.snabber.se
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Öxabäcksvägen 7, 512 65 Mjöbäck

Tack 
för att du 

handlar lokalt!

Monicanders
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Vinterbad – vilken grej
Redan förra vintern började Martin och jag prata om att vinterbada, en trend som har vuxit 
stort i Sverige. Att börja i februari kändes så där, så vi bestämde att efter sommaren så 
slutar vi inte att bada utan vi fortsätter på hösten och hela vintern igenom, en gång i veckan, 
för att liksom vänja sig. 

Sagt och gjort, i höstas 
fortsatte vi att bada varje 
söndag på Näset i Överlida. 
Vi hade termometer med oss 
och för varje vecka sjönk 
temperaturen. Det gick bra, 
vilken fantastisk upplevelse 
det var. När man kliver i 
tappar man först nästan 
andan men det gäller att inte 
tveka och koncentrera sig på 
andningen. Det är viktigt att 
slappna av och efter en stund 
andas man lugnare och det 
känns riktigt okej. När den 
första chocken lägger sig kan 
man nästan börja njuta av 
det. Det skönaste är förstås 
efteråt när vi kommer upp. 
Det är konstigt men vi fryser 
inte det minsta utan tvärtom 
börjar det pirra i kroppen och 
då kommer belöningen. På 
med morgonrocken och hem 
igen och kroppen mår toppen. 
I december blev det betydligt 
kallare och runt jul låg isen på 
sjön och bryggorna på Näset 
var sen länge uppdragna. 
Då hade vi börjat bada vid 
vår fantastiska camping där 
bryggorna alltid ligger i och 
där de har en liten pump som 
sprutar vatten så att isen aldrig 
lägger sig. Vid några tillfällen 
har det varit tio grader kallt 
och noll i vattnet, en riktig 
utmaning, men det är konstigt, 
den upplevelsen är mycket mer 
behaglig än två plusgrader och 
lite snålblåst. Varje söndag 
har Martin varit flitig men 
själv har jag missat två gånger 
pga. covid och då saknade jag 
faktiskt vårt söndagsbad. Vem 
vet, till nästa vinter kanske 
det är fler som vill hänga på 
för detta är något som jag 
verkligen vill rekommendera.

Eva Berndtsson

Studier visar att hälsoeffekterna 
är många vid vinterbad
• Adrenalinet stiger vilket 

medför en känsla av triumf, 
både under och efter doppet.

• Antalet endorfiner ökar – ett 
hormon som får oss att må bra 
och kan minska smärtor.
• Dopaminet ökar – ett 
hormon som kan minska 
stress.

• Kallbad upplevs motverka 
trötthet och utmattning, 
förbättra humöret och stärka 
självförtroendet.

• Blodtrycket sänks, även i 
vila.

• Blodcirkulationen ökar.

Har man hjärtproblem eller är 
osäker på sin hälsa ska man 
alltid rådfråga läkare.




