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Överlida IK
Säsongen 2021-2022 går mot sitt slut och vi kan summera en bra start efter pandemins 
nedstängningar. 
Mattcurlingens pausade serie-
spel kunde återstarta. Lag 
2 vann sin serie med Borås 
Södra som tvåa. Lag 1 belade 
en fin andra plats i division 1 
efter en jämn fight med såväl 
Horred som Rosenlund. De två 
nämnda lagen har dominerat 
mattcurlingen i många år men 
nu är vi i kapp och petade ner 
Rosenlund till tredje plats i 
serien. 
2020 planerades det för ett 
klubbmästerskap för att 

fira 10-årsjubileum med 
mattcurling i Överlida IK. 28 
april 2022 kunde vi äntligen 
spela detta klubbmästerskap. 
Många jämna matcher 
spelades under dagen och 
efter finalspelet stod Ulla-Britt 
överst på damernas prispall, på 
herrarnas prispall tog Urban 
första platsen.
Pingissektion håller fortsatt 
hög fart. Klubbmästerskapet 
strax före påsk lockade 16 
deltagare, där Saga Källid 
tog hem ungdomsklassen 
(födda 2009 och senare) och 
Martin Kahnberg tog hem 
vuxenklassen och Urban 
lyckades även här och tog 
andra platsen. Det var många 
jämna och hårda matcher i båda 
klasserna! I skrivandes stund 
tränas det hårt mot säsongens 
största tävling - Ungdoms-
SM i Uppsala i slutet av maj, 
dit både Disa Zeybrandt och 
Tindra Källid kvalificerat sig 
i F14. Naturligtvis blir det 
en svår utmaning, men att 
spela mot de bästa i Sverige 
ger bra träning och de kanske 
kan överraska i dubbelspelet. 
Tjejerna har gjort det bra på 
vägen till USM, och det är inte 
alla som lyckas kvala in till ett 
Ungdoms-SM.
I slutet av sommaren är det 
dags att återuppliva den gamla 
pingistävlingen Överlidaträffen 
- nu i skepnad av breddtävlingen 
Trivselträffen, då våra lokala 
spelare kommer från hela 
Trivselbygden. Tävlingen går 
av stapeln lördagen 27 augusti, 
och om du är intresserad av 
hjälpa till på något sätt (sätta 
upp eller ta ner bord och 
barriärer, baka, hjälpa till i 
kiosken, vara speaker, hjälpa 
till att hämta domarprotokoll 
från borden, koka kaffe 
eller något helt annat) är du 
välkommen att ta kontakt med 
Ulla-Britt ( lidrot@telia.com / 
070-6240624 )  eller Martin ( 
kahnberg@gmail.com / 070 - 
321 35 46). Förhoppningsvis 
blir det ett 80-tal spelare som 

kommer hit och spelar, där de 
flesta förmodligen spelar en 
klass på förmiddagen och en 
annan på eftermiddagen.
De vanliga träningarna har nu 
sommarlov, men vi kör igång 
igen i augusti - måndagen 
den vecka skolorna börjar. De 
som vill vara med och spela 

1:a Urban Lidrot, 2:a Sven Nordström, 3:a Göran Larsson och 
Hasse Folkesson

1:a Ulla-Britt Lidrot, 2:a Gerd Larsson, 3:a Berit Folkesson 
och Margith Arvidsson

Trivselträffen har möjlighet 
att börja träna lite tidigare i 
augusti om de vill (ta i så fall 
kontakt med Martin).
ÖIK önskar alla medlemmar 
och aktiva en härlig sommar!!!

Martin Kahnberg
Ordförande

Stort tack till 
Mikael Dahlberg
som fixat så fina fönster till 
Hagalund.

Stort tack även till 
Kevin Jacobsson 
som återigen hjälpt oss att 
måla.

Vi tackar även 
Evy och 
Carl-Eric Andreasson 
som klippt träden vid 
dammarna. 

Tack även till 
Ari Sipilä 
som varje år ordnar så att 
fontänen kommer på plats.
Mjöbäcks byalag

Ett fång rosor vill vi ge 
till alla föräldrar 
som hjälpte till att fixa på vår 
gård och till alla som bidrog 
med material!

Barn och personal på 
Mjöbäcks skola, förskola och 
fritids

Människor stammar från 
aporna. Gamla människor 
stammar ännu mer från 
aporna. Dssutom känner 
jag en pojke som stammar. 
Pojke 5 år
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Mjöbäcks-
gården 

har två lediga lokaler 
för kommersiell 
verksamhet. 

Den ena är på 
ca 60 kvm och finns 
möjlighet till tillträde 
omgående (lokalen 
jämte blomsteraffären)

Den andra lokalen är 
där blomsteraffären 
idag håller till och den 
blir ledig från 1/8. Den 
är på ca 50 kvm och 
innehåller även ett litet 
pentry. 

Vill du veta mer 
kontakta Marie på 
byalagetmjoback@
gmail.com 
eller 070-622 81 87

Högvads BK tar över Hallevi idrottsplats
Efter sammanslagningen av fotbollslagen i Mjöbäck/Överlida och Holsljunga 2001 som då 
tillsammans bildade Högvads BK har Mjöbäcks GF levt en alltmer avtagande tillvaro där den 
återstående uppgiften till slut blev att driva Hallevi idrottsplats och dess anläggningsfrågor.

Detta mynnade ut i 
svårigheter att engagera 
nya styrelseledamöter till 
föreningen så vi gick mot en 
tid då MGF en dag skulle sakna 
styrelse.

Styrelsen kom fram till att vi 
behövde undvika att personer 
utan kännedom om föreningens 
historia längre fram ändå skulle 
behöva ta detta beslut. Vi 
förutsatte också att förståelsen 
för beslutet från medlemmarna 
skulle vara större när sedan 
många år tillbaka gamla 
och trogna MGF:are har 
kommit fram till att ta detta 
nödvändiga beslut som den 
bästa försäkran om framtida 
skötsel och tillvaratagande 
av idrottsplatsen Hallevi som 
ligger oss alla så varmt om 
hjärtat. Denna insikt ledde 
under hösten 2020 fram till 
diskussioner i styrelsen om en 
upplösning av MGF.

Under 2021 drev vi frågan 
om upplösning i enlighet med 
Riksidrottsförbundets stadgar 
som innebar att frågor skulle 
ombesörjas i en fastställd 

ordning. I december 2021 
kom så bekräftelsen från RF, 
SvFF och Västergötlands 
fotbollsförbund att föreningen 
var upplöst.  Den 12 april 
2022 höll vi ett avslutande 
möte där de i MGF sista, 
trogna och engagerade 
personerna var inbjudna och 
blev uppmärksammade av 
styrelsen. Representanter från 
Högvads BK:s styrelse hedrade 
oss också med sin närvaro.

Nu är Hallevi idrottsplats 
med tillgångar och inkråm 
överlämnat till Högvads BK 
i sin helhet och Mjöbäcks 
GF är avvecklad. Vi är glada 
över det engagemang kring 
idrottsplatsen vi ser från 
Högvads BK efter övertagandet 
då vi nu ser att det blev en 
fantastiskt bra lösning för alla.  

Vi är också glada och tack-

samma för den förståelse 
vi upplevt från gamla och 
trogna medlemmar för denna 
slutgiltiga lösning.

Mjöbäck GF:s sista styrelse 
bestod av följande personer:
Anders Trulsson, Sören 
Ramnewall, Gert-Ove 
Nordling, Jan Berndtsson och 
Leif Litzell.

Vi sätter därmed punkt för 
Mjöbäcks GF:s 85 åriga 
historia och önskar Högvads 
BK ett stort lycka till med 
sin förening där nu Hallevi 
har införlivats för att ge HBK 
ytterligare möjlighet i sin 
fortsatta föreningsutveckling.

För Mjöbäcks GF

Leif L

Väldigt gamla människor 
var faktiskt apor när de 
var små. 
Pojke 4 år

När man gifter sig spelar 
organismen en sorgmarsch 
medan bruden går mot 
mannen. 
Flicka 6 år

Om man gifter sig med fel 
äkta man får man skilja 
sig och då visar det sig att 
mannen var oäkta.
Pojke 6 år
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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
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 DU VILL



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  
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E-post: helenejansson7@gmail.com - www.hogvad.org

Mjöbäcks förskola
Ett säkert vårtecken är vår Skräpplockardag. Vi plockade flera påsar fulla med sopor, som vi 
sedan hjälptes åt att källsortera. Våra små skräphjältar fick varsin medalj och belöning från 
Mjöbäcks Byalag, vindruvor och vattenmelon blev det i år.

En annan tradition är Förskolans 
dag, som vi i år firade med en 
kompispromenad. Vi gick i 
smågrupper och fick olika 
uppdrag, tex ”Hur kan man 
trösta en kompis som är 
ledsen?”, ”Dansa en rolig dans 
med en kompis”, ”Hoppa ett 
glädjeskutt tillsammans!”... 
Målet var vid dammarna och 
där passade vi på att titta på 
grodyngel. På eftermiddagen 
bjöd vi vårdnadshavarna på 
dropin-fika, med hembakade 
kakor som Snickerboa-gruppen 
bakat.
Tyvärr sker det fortfarande 
skadegörelse på kvällar och 
helger. Vi hoppas verkligen att 
detta ska upphöra, barnen blir 
lika ledsna och upprörda varje 
gång något är förstört. För 
ett tag sedan var takfönstret 
på lekstugan sönderslaget, 
glassplitter överallt, både på 

marken, på taket och inne i 
lekstugan. Farligt för barnen 
och också farligt för de som 
varit uppe på taket och förstört.

Som tur är finns det också 
positiva krafter i Mjöbäck, tack 
till alla föräldrar som fixade 
mycket fint på utegården! Nu 
är cyklarna servade, bänkar 
lagade, diskbänk monterad och 
mycket annat.

Jeanette
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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

Leva livet i tacksamhet
Samtidigt som det råder mycket osäkerhet och oro i vår värld, existerar en annan 
sida av livet. Utan att förringa svårigheterna är livet också fantastiskt! 
Det är lätt att ta förgivet allt 
som är bra och allt det som 
faktiskt fungerar. Ibland är 
det nästan förunderligt att så 
mycket fungerar i vår vardag! 
Men visst är vår värld i 
gungning. Det finns stor 
anledning till oro för en massa 
saker som skulle kunna hända 
framöver, även i vårt land. Det 
vi hör och ser tar mycket av 
vårt fokus. De flesta av oss blir 
starkt berörda och påverkade 
av otäcka bilder, ondska, våld, 
lidande och död. Anledning 
nog att försöka hjälpa där vi 
har möjlighet. Kanske genom 
att stötta de människor som 
flytt från krig och har det svårt 
på olika sätt. Kan ju hända att 
vi själva behöver hjälp någon 
gång i framtiden? Vi lever 
inte i en skyddad ankdamm 
precis. Livet är sårbart och på 
ett ögonblick kan vår tillvaro 

ändras hundraåttio grader. Då 
vore det tacksamt om vi kan 
förvänta oss hjälp från andra 
(länder). För utan varandra är 
vi ingen. 

Vad behöver vi då 
fokusera på? 
Jag tänker att det är som att 
hitta en blandning av balans, 
ödmjukhet och styrka i oss 
själva. En styrka som gör 
att vi inte ger oss, att vi kan 
ta ansvar och fungera i våra 
familjer, i våra jobb och i våra 
sociala nätverk. Huvudsaken 
är att vi fortsätter att jobba 
på och stötta varandra, i 
stället för att sitta och älta alla 
möjliga saker som kanske inte 
går att lösa precis just nu. Det 
är ganska lätt att falla tillbaka, 
bli deppig, rädd, orolig och 
energilös. Att fokusera på det 
som är bra och konstruktivt 

kräver lite disciplin. Allt vi 
tränar på blir vi också bättre 
på. Livet är fullt av kontraster 
och en portion humor och 
lättsamhet kan behövas här 
och där? 
Ett annat sätt att uttrycka det 
är att alla yttre konflikter inte 
nödvändigtvis behöver bli 
till inre konflikter och stress, 
förstöra vår sinnesro och vår 
känsla av trygghet. Vi kan 
åtminstone försöka se att vissa 
delar sker parallellt. Vi kan 
välja att använda oss av vårt 
”rationella jag”, utan att låta 
känslorna ta över helt. Inte 
minst i förhållande till barn 
och barnbarn är det av stor 
betydelse att skapa en känsla 
av trygghet och därigenom 
också förmedla tillit till att 
mycket kommer att ordna sig 
på sikt.

Leva i tacksamhet
Varje dag i vårt liv är en gåva, 
varje möte med en annan 
människa är också en gåva. Vi 
kan inte ta något förgivet och 
vi har inte varann för alltid. 
Det bästa borde därför vara 
att leva med stark närvaro 
och genom att ge varandra 
utrymme. Tänk om vi kan ta 
in detta helhjärtat. Tänk om vi 
vågar låta bli att se saker och 
ting enbart utifrån våra krav, 
rättigheter och förväntningar. 
Tänk om vi lyssnar mer än 

att hävda våra åsikter, upprepa 
våra ”sanningar” och bete 
oss tvärsäkra. Tänk om vår 
grundkänsla är tacksamhet. 
Tacksamma människor 
utstrålar energi och värme, de är 
generösa och ger lätt till andra 
utan att kräva något i gengäld. 
Även tacksamma människor 
går genom svårigheter och 
stora prövningar ibland. Såsom 
någon sa i serien Skam: ”Alla 
du möter utkämpar en kamp 
som du inte vet någonting om. 
Var snäll Alltid!”

Hur kan en början till 
förändring se ut? 
En tanke kan vara att öva 
tacksamhet genom att börja 
leva mer medvetet och börja 
se dig omkring på ett nytt 
sätt. Börja med de små tingen 
eller det uppenbara, maten på 
tallriken, dina kläder du har 
på dig. Ditt hem, med en säng 
att sova i. Tillgång till vatten 
och el. Naturen runt omkring 
dig och solen som värmer. 
Liljekonvaljerna som blommar, 
persiljan som växer, fåglarnas 
sång, och så vidare. Utifrån den 
grundkänslan påverkar du även 
din omgivning och hjälper 
andra på vägen. Så småningom 
blir det mer givande att ge än 
att ta emot. Öva dig i ett liv 
fyllt av tacksamhet.  Ju mer du 
övar på detta, ju mer får du att 
vara tacksam över.

Elske

Foto:ElskeFoto:Elske
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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

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

Då har vi ett erbjudande till dig! Hör av dig så berättar vi mer.

Funderar du på 
solceller? 

Trivselbygdens egen bank
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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!
  

Foto:ElskeFoto:Elske
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Mjöbäcksprofilen
Namn: 
Madelen Pettersson Carlander

Familj: 
Sambon Samuel Andreasson 
i Snärsås och sonen Lasse 2,5 
månader.

Arbete: It-koordinator 
på MANN+HUMMEL i 
Svenljunga.

Intressen: 
Våra djur, skog och natur, 
jakt. Sen är det ju alltid 
trevligt att umgås med familj 
och vänner.

Favoritmat och dryck: 
Fläskkotletter, fläsk och 
löksås, revben, ja det 
mesta på grisen egentligen, 
husmanskost. Men även 
viltkött är gott. Sen ska det 
såklart vara svenskt och så 
lokalproducerat som möjligt. 
Det finns inget godare än 
råvaror som inte fraktats 

över hela världen och som 
kommer från djur och mark 
som har det bra. En god 
whisky framför brasan en 
fredagskväll kan också 
vara skönt att avsluta en 
arbetsvecka med.

Vad är det bästa med 
att bo i Mjöbäck? 
Det bästa med att bo i 
Mjöbäck är samhället, 
människorna och det lugn 
som finns här. På landet men 
ändå ganska nära till det 
mesta. Vi har en fantastisk 
fin mataffär så man behöver 
inte åka långt för att handla. 
Jag har inte bott så länge i 
Mjöbäck, knappt ett år, det 
var kärleken som förde mig 
hit, fast jag har tillbringat 
ganska mycket tid här ett 
par år innan. Jag och min 
sambo köpte ett ställe 2020, 
rev huset som stod där då det 
inte gick att renovera, och 
så byggde vi vårat drömhus. 

En upplevelse och resa vi 
kommer att minnas för alltid, 
det var mycket jobb och 
många val, men nu trivs vi 
bra. Självklart har det gått upp 
och ner men vi har haft hjälp 
från vår familj, vänner och 
omgivning. Det bästa med 
vårt hem är stillheten, lugnet 
och ensamheten i naturen. Att 
inte ha folk inpå knuten utan 
bara skogens djur. 

Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck? 
Eftersom jag inte tycker 
något är dåligt så kan jag inte 
komma på något som kan bli 
bättre så då är allt nog väldigt 
bra.

Om du vann mycket 
pengar, vad är det 
första du skulle göra 
då? 
Oj, jag vet inte, jag skulle 
lägga undan så det finns 
pengar i framtiden också och 
donera till välgörenhet. Sen 
skulle jag vilja skämma bort 

min familj lite extra.

Favoritcitat/motto?  
Behandla andra som du själv 
vill bli behandlad och tryck 
inte ner andra för att förhöja 
dig själv.
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Rapport från Gräne Gruva
BREDDNING AV 
INFARTEN FRÅN 
154:AN
I allt vad vi gör i och kring 
Gräne Gruva så försöker vi 
hålla säkerhetstänket högt. 
Med det ökande antalet bil 
och husbilbesökare till gruvan 
har vi sett ett behov att bredda 
infarten från 154:an. Detta 
arbete är nu klart.

”GRUV MUSEÉT” TAR 
FORM
Själva gruvan är ju navet som 
verksamheten kretsar kring 
även om vandringsleder, 
grillplatser, trolltorg mm 
kanske är större publikdragare.

Vi är även med i föreningen 
NAV-Arbetslivsmuseér i 
Västra Götaland och därifrån 
har vi blivit inspirerade att visa 
hur driften vid gruvan gick till 
en gång i tiden.
Malmrännan och 
järnvägsvagnarna som vi satte 
upp tidigt har visat utflödet av 
malmen. Under förra året gjorde 
vi en arkeologisk utgrävning 
av smedjan/värmestugan som 
var den enda byggnaden utöver 
dynamitkällaren som fanns på 
området.
Vi har nu byggt en kuliss av 
smedjan på den plats där den 
en gång låg. Där har vi placerat 
en smed i cortenstål samt lite 
tillbehör för att åskådliggöra 
hur arbetet där kunde gå till 
när smeden vässade borr eller 
annan service till de som högg 
ut malmen ur berget.
Fler manshöga figurer i 
cortenstål visar han som höll i 
borren respektive han som höll 
i släggan. Men även de flickor 
som rensade malmen och körde 
ut den till malmrännan.

TROLLTORGET UTÖKAS 
OCH KOMPLETTERAS 

MED EN PULKABACKE
Att vi skulle ha aktiviteter 
för alla åldrar var tidigt en 
ambition när vi började 
renovera gruvan. Trolltorget 
och trollstigen är välbesökt och 
vi utökar nu detta område med 
lite fler aktiviteter så att barnen 
kan bli av med allt spring man 
har i benen och föräldrarna kan 
få grilla i lugn och ro. Lugn 
och ro lär det förmodligen 
inte bli i pulkabacken där vi 
har lite speciella planer som 
vi kommer att återkomma med 
lite senare.

ÅTERSTÄLLNINGEN 
AV ”TORES 
GRUSGROP” TILL ETT 
POLLINERINGSOMRÅDE
Arbetet med återställningen av 
”Tores Grusgrop” är påbörjad 
och alla gamla maskiner är 
bortforslade. Ambitionen är 
att vi där skall anlägga ett 
pollineringsområde för vildbin, 
humlor, fjärilar, sandödlor mm. 
Vi har även stuckit ut hakan 
och sagt att vi skall bygga 
Sveriges högsta insektshotell 
där. Det högsta vi vet om idag 
är ca 7 meter högt.
Vi har även utökat området 
med den redan återställda 
grusgropen på andra sidan 
vägen så totalt kommer 
pollineringsområdet att omfatta 
4-5 hektar. För att området skall 
bli botaniskt och biologiskt 
anpassat till de insekter som 
idag lever i området så har 
vi beställt en förstudie av en 
erkänd biolog. Detta utöver 
den kunskap som Kurt och 
Birgit Johansson bidrager med 
och det är även de som satt ut 
det lilla insektshotellet som ni 

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

ser på bilden.
Vi avvaktar nu rapporten och 
det innebär att vi fortsätter 
att återställa området men 
kommer förmodligen inte att 
plantera några växter innan i 
höst och nästa år.

VI SER NU FRAM EMOT….
-Att se hur rododendronen 
blommar i år när de nu växt 
till sig ytterligare ett år.

forts. från sid 12
Gräne Gruva...

-Att området fortsatt får 
många besökare trots att den 
sk pandemieffekten avtagit.
-Att ni skriver in nästa Gruvans 
Dag i almanackan, det är 
den 7/8 i år. Även i år har vi 
Trollparad och välkomnar alla 
barn som kommer utklädda 
till troll. Övrigt program 
kommer senare

Slutligen vill jag tacka alla 
frivilliga som har oljat bord, 
skyltat leder, huggit ved, 
planterat växter och mycket, 

mycket annat.

Christer Johansson
Ordförande för den ideella 
föreningen Gräne Gruva 1899

Om man gifter sig med fel 
äkta man får man skilja 
sig och då visar det sig att 
mannen var oäkta.
Pojke 6 år

Om fröet från pappan inte 
träffar mammans ägg blir 
det bara en vanlig omelett 
av det. 
Pojke 6 år

Äldreomsorg är att dela 
sina sorger med de äldre. 
Pojke 7 år

När man blir gammal får 
man en liten kropp med 
mycket skinn. Man är som 
en liten sophög om man 
ramlar ihop. 
Flicka 8 år

När man blir gammal blir 
det svårare och svårare 
att röra på kroppsdelarna 
och att skilja dem från 
varandra. 
Pojke 9 år

Håret blir grått för att 
hjärncellerna skrumpnar 
ihop. 
Pojke 6 år
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Mjöbäcks hembygdsförening
Efter flera år med pandemi och restriktioner, kan vi äntligen komma igång med våra 
sommarkaféer i hembygdsgården Tokabo. Vi kommer att ha öppet alla onsdagar i juli månad 
mellan 18.00-20.00. Det blir som vanligt försäljning av kaffe, våfflor och lotterier, samt 
utställningar i Hönshuset och musikunderhållning. 
Vi hälsar alla välkomna och 
hoppas naturligtvis på många 
glada gäster i sommar.
6 juli.   Utställning: Tekannor, 
Marie Nyman Hansson.  
Musik: Bertil med comp.
13 juli. Utställning: Toviga 
tanten och Birgits betong, Lena 
och Birgit.  Musik: Mårdaklevs 
spelmän.
20 juli.  Utställning: Mias 
hemslöjd. Miriam Johansson. 
Musik: Pettersson o Berger. 
(durspel)
 27 juli.  Utställning: Trslöjd, 
Benny Johansson och Träaskar, 
Kjell Bertilsson. Musik: Jan 
Olof Bengtsson.

Hembygdsföreningen har på 
sista tiden fått flera fina gåvor, 
vilket vi är mycket tacksamma 
för. 
Vår hembygdsförening får 
inga bidrag till drift eller andra 
utgifter. Det enda vi får är en 
liten del av medlemsavgiften, 
eftersom en del går till 
Hembygdsförbundet.

Så utgifterna för t.ex 
hembygdsgården betalas med 
det vi får in på aktiviteterna, 
som vi gör med ideellt 
arbete. De senaste årens 
pandemirestriktioner, har 
gett föreningen ett stort 
inkomstbortfall, så därför är 
dessa gåvor väldigt välkomna.  
När Kattarps släktförening 
upphörde, skänkte de sin 
brudkrona tillsammans 
med en förteckning över 
dem som burit kronan till 
hembygdsföreningen. Vi fick 
även en summa pengar, som 
vi använt till inköp av en ny 
flaggstång, vilket var behövligt, 
eftersom den gamla trästången 
var i ett bedrövligt skick. 
Brudkronan kommer att visas i 
hembygdsgården Tokabo under 
sommarens kafékvällarna och 
övrig tid är den i säkert förvar. 

Mariann Andersson 
Norrman

BOKTIPSETBOKTIPSET
De bortglömda namnens bok 
av Kristin Harmel

Hon räddade hundratals barn 
under nazisterna…

De bortglömda namnens bok 
är baserad på en sann historia. 
Den handlar om en ung kvinna 
som, tillsammans med en präst 
och en motståndsman, lyckas 
hjälpa hundratals judiska barn 
att fly undan nazisterna under 
andra världskriget. Det är en 
stark berörande berättelse om 
mod, hopp och kärlek. 

En bok som jag varmt kan 
rekommendera

Eva Berndtsson

Sommarkafé med musikunderhållning i hem-Sommarkafé med musikunderhållning i hem-
bygdsgården Tokabobygdsgården Tokabo

Brudkronan överlämnas av Britt Sandblom Brudkronan överlämnas av Britt Sandblom 
(Kattarps släktförening till ordförande Erland (Kattarps släktförening till ordförande Erland 
SvenssonSvensson



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
Hagalund
Under våren har vår festplats 
fått sig en rejäl ansiktslyftning. 
Mikael Dahlberg har bytt ut alla 
glasrutor till nya fina plexiglas. 
Kevin Jacobsson har sedan 
varit behjälplig med målning. 
Alla glödlampor i och utanför 
dansbanan är även utbytta till 
ledlampor. Vid vårstädningen 
hade vi bra uppslutning så vi 
fick städat och fejat ordentligt. 

Stort tack till alla som på 
något sätt hjälpt oss och göra 
Hagalund så fint. 

Grisfest
För att återinviga Hagalund 
igen kommer vi den 13 augusti 
att anordna fest med helstekt 
gris och musik till Deesel. Nu 
hoppas vi på stor uppslutning 
till festen. Ska verkligen 
bli så kul att kunna anordna 

något igen efter pandemin. 
Se inbjudan på annan plats i 
tidningen.

Skräpmarsch
Vi var ett 10-tal personer från 
Mjöbäck som var ute en helg i 
april och plockade skräp i vår 
by. Sedan har även skolan samt 
förskolan varit ute och plockat. 
Vi tackar alla som deltagit för 
att göra vår by renare. Stort tack 
även till Mjöbäcks Sparbank 
som skänkte 2.500 kr till alla 
byalagen i Trivselbygden.

Vattenläcka
Tyvärr åkte bygdegården 
på en vattenläcka i april. 
Vår försäkring täcker inte 
kostnaderna då läckan var på 
utsidan av byggnaden. Känner 
du att du har möjlighet att bidra 
med en slant så skänk gärna 

en gåva till oss. Märk med 
vattenläcka.

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

//Marie

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

PRO Högvads gympagrupp 
"Antikrundan"
gör nu sommaruppehåll till 

måndagenden 5:e september kl 14.00
då vi återigen startar upp vår verksamhet i

Mjöbäcks Bygdegård. 

Vi vill tacka alla deltagare som under säsongen
bidragit till att vi haft det så trevligt och även våra 

sponsorer:
Monicanders och Överlida Bageri som generöst 

försett oss med allehanda bakverk och bröd.
Vi önskar Er alla en riktigt härlig sommar och att 
Ni får ha hälsan i behåll. Glöm inte att röra på Er 

och är det något ni
undrar över så vet ni var vi finns.

Ha det gött!
Ann-Marie + Lasse samt Carl-Robert
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KLIMATVANDRING 

18 – 19 JUNI I KINDAHOLM 

 

FRÅN KLIMATÅNGEST TILL VANDRINGSKRAFT 

 

 46 km med start och mål i Kalv 
 Övernattning 
 Möjlighet att gå med del av  

vandringen 
 Kostnad: 600 kr 

 
En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp! 

 
För mer information och anmälan 

Pilgrim's Walk for Future - Kindaholm | Facebook 

eller kontakta Martin Lindman 

tel 0738003844, mejl martin@netatonce.net 

 
 

 

Kindaholms församling 

Ögonen på gamla 
människor blir ofta 
dåliga. Det kan vara 
hinnorna som blir sneda 
eller hornen som blir 
närsynta. 
Pojke 7 år

Inuti ser gamla 
människor ut som vanliga 
människor, det är bara 
det att skelettet har blivit 
gulare och köttet lite 
lösare. 
Pojke 6 år

Man kan använda 
gamla människor till 
krammänniskor. De kan 
berätta sagor och grädda 
våfflor och göra barnen 
trygga. 
Flicka 6 år
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070-860 34 99
ÖVERLIDA

                         

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

Kom och lyssna på sommarmusikanterna!

30 juni Överlida skola kl 10.00

Mjöbäcksgården kl 15.00

Välkomna!

Foto:ElskeFoto:Elske



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 
 

Man blir sjuk av att 
vara på sjukhem 
eftersom man längtar 
sig sjuk efter att få 
komma hem. 

Flicka 6 år

Äldreomsorgen 
är något de gamla 
människorna måste 
vänja sig vid vare sig 
de vill eller inte. 

Flicka 8 år

Ett pensinärshem är en sorts 
kennel för gamla människor. 
Familjerna kan lämna de gamla 
där om de ska åka på semester 
eller om de vill vara ifred. Fast 
de behöver inte ha koppel på sig. 
Pojke 6 år
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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

Bli röstmottagare!

Passa på att medverka till trygga, säkra och korrekta val till

kommunfullmäktige, riksdag och regionfullmäktige

ta emot väljarnas röster och lägga dem i valurnan

håll ordning i och utanför lokalen

hjälp väljare som ber om det

granskar förtidsröster

räknar röster 

Utbildning

210 kronor per timme

Uppgifter:

Du får:

Anmäl ditt intresse och få chansen att aktivt bidra till

demokratin! Läs mer och skicka in din intresseanmälan på

vår webbplats.

www.svenljunga.se/rostmottagare

 

Foto: ElskeFoto: Elske



19

DE SOM DRABBATS
AV KRIGET I UKRAINA
BEHÖVER DITT STÖD.

SWISHA TILL 
900 1223
SKRIV: AKUT

Tillsammans kan vi vara
en tillflykt i oro, nöd och krig.

Foto: Antti Yrjönen / FCA

svenskak yrkan.se/act

Människor på flykt är i stort behov av mat, vatten och hygien-
artiklar. Med lokala partner på plats ger Act Svenska kyrkan stöd

till människor som flyr kriget i Ukraina.

DIN GÅVA BEHÖVS NU!

Brandman i beredskap – något för dig?  
I en nödsituation ringer vi 112 och förväntar oss att få hjälp. Hjälpen utgörs många gånger 
av räddningstjänstens brandmän i beredskap som finns på otaliga platser runt om i landet. I 
Mjöbäck behöver vi bli fler som kan och vill ställa upp för orten och rycka ut när olyckan är 
framme. 
 Stationen i Mjöbäck är 
en del av Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Totalt 
har 15 brandmän i beredskap, 
i grupper om fem, beredskap 
var tredje vecka. En av dem är 
jag, Lina Jarhult. 

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

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

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

- Det är den roligaste utbild-
ningen du kan gå! Du får 
utmana dig själv och lär dig 
mycket nytt. Kunskapen bär 
du med dig även i vardagen. 
Det känns tryggt att veta att 
jag snabbt kan göra en insats 
om något oväntat skulle hända 
hemma.
 
Våra brandmän i beredskap 
beskriver ofta att det känns 
värdefullt att kunna göra en 
insats i en nödsituation och 
att den ersättningen som utgår 
vid beredskap, övning och 
utbildning är ett välkommet 
tillskott. En fin gemenskap är 
en annan positiv del av att ingå 
i gänget på stationen.
 

Jag och mina kollegor 
vill uppmana alla som är 
intresserade att testa på. – 
”Prova! Det har du inget att 
förlora på. Du kan ju inte veta 
att det inte passar dig eller din 
familj, om du inte provar”. 
 
Vi behöver bli fler brandmän i 
beredskap i Mjöbäck
Sista ansökningsdag är i 
september -22 för utbildning 
i början av året -23, men hör 
gärna av dig så snart som 
möjligt om du är intresserad. 
Möjlighet till praktik finns 
för dig som vill få en inblick 
i och testa på om brandman i 
beredskap är något för dig. Mer 
information finns på www.serf.
se

Lina Jarhult
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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

Bakluckeloppis
Byalaget fick tidigt i våras önskemål om 
bakluckeloppis i Mjöbäck. 

Vi tyckte det lät som en kul idé 
så en helg i maj anordnade vi 
detta. Det var 15 säljare som 
hade anmält sig och trots att 
man vaknade upp till regn på 
lördagen så trotsade alla vädret 
och dök upp kl 9 för att ställa 
upp och ut sina saker och 
förbereda sig inför öppningen. 
När loppisen öppnade så hade 
det tillfälligt slutat regna och en 

hel del besökare vågade sig ut. 
Tyvärr kom regnet tillbaka och 
det blev då betydligt glesare 
bland besökarna. Vi hoppas 
att att säljarna detta trots detta 
fick sålt en del. Vi tackar Jonas 
på Monicanders vars personal 
gick runt och bjöd säljare och 
besökare på bullar, godis och 
dricka. 

Marie
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Fyndkassar upp 
till 50 % rabatt till 

midsommar
Vecka 26 50 % på allt
Vecka 27 75 % på allt

Butiken upphör i juli
Tack för den tid som varit!

ÖppettiderMåndag-fredag 10-18 Lördag & söndag 10-15
Midsommarafton 10-15 Midsommardagen STÄNGT Söndag 26/6 10-15  

Telefon: 0736-373642
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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 
2 309 000 kr

FIRST
CHOICE

14 husmodeller
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En hälsning från kyrkan
Både och. Si och så. Halvbra. Det finns flera sätt att uttrycka att något är tvetydigt. 
Framstår inte mycket i tillvaron just så idag?

Vi går in i en sommar utan 
pandemi – vad härligt! 
Samtidigt är det krig i Europa 
och säkerhetsläget är mer 
otryggt än på länge. 

Det tvetydiga har många 
skepnader och jag är säker 
på att du som läsare har flera 
exempel från din vardag. 
Själv har jag precis flyttat 
till Holsljunga, en vacker 
och underbar plats att bo på. 
Samtidigt är tillvaron kaotisk 
när allt ligger i kartonger och 
vi renoverar samtidigt som vi 
flyttar.

Så är livet för oss människor, 
allt som oftast. Som Cornelis 
Vreeswijk sjunger: ”För var 
dag blir det bättre men bra 
lär det aldrig bli.” Tynger det 
oss så att vi går med krökta 
ryggar?

De dystra sidorna är vi inte 
ensamma om att ha. I kyrkan 
tror vi på en som säger ”Kom 
till mig, alla ni som är tyngda 
av bördor; jag skall skänka er 
vila.” Det kan vara skönt att 
känna att jag inte är ensam 

med bördorna, att någon 
hjälper mig att bära, så att jag 
kan räta på ryggen.

Och, mina vänner, sommaren 
är faktiskt här, trots allt. 
 

Hans Leander, präst 
Mjöbäck-Holsljunga 

församling

Vad händer i kyrkorna?

Sommarkyrka i juli med 
andakt, musik och fika
Måndagar 15-18 Mjöbäck
Tisdagar 15-18 Holsljunga

Gudstjänster i Mjöbäck-
Holsljunga församling

23/6 22:00 
Musikgudstjänst Mjöbäck

25/6  18:00 
Mässa Överlida

26/6 15:00 
Friluftsgudstjänst 
Predikostenen Holsljunga

3/7 15:00 
Friluftsgudstjänst Tokabo

10/7 11:00 
Högmässa Holsljunga

17/7 11:00 
Mässa Mjöbäck

17/7  16:00 
Musikgudstjänst Holsljunga

23/7 18:00 
Helgsmålsbön med musik 
Överlida

24/7 11:00 
Gudstjänst Mjöbäck

31/7 16:00 
Musikgudstjänst Överlida

7/8 09:00 
Mässa Holsljunga

14/8 11:00 
Högmässa Mjöbäck

21/8 09:00 
Mässa Holsljunga

Se även annonser och 
predikoturer i STT, samt:

• Tidningen Livsviktigt som 
kommer i STT som en inlaga.
 
• Hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/kind

• Facebook @
MjobackHolsljunga 

• Instagram: 
mjobackholsljungaforsamling
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ÖVERLIDA BYALAGÖVERLIDA BYALAG
Pågående projekt
Fortsättning av Näsetrundan 
med belysning bakom 
Ringvägen. 
Det har gjorts kabeldragning 
under frölundavägen och 
fortsätter med grävarbetet 
senare i höst.

Pyttebanan
Pyttebanan mellan Holsljunga 
och Överlida är nu klar. 
Invigning blir 14/6 kl 17-19.
Det serveras korv med 
bröd utanför Apelqvistens 
Wärdshus kl 17 och 
bandklippning sker kl 18.00.

Cykelteknikbana
Teknikbanan har tagit en 
liten paus då vi haft så många 
andra projekt i gång. Men 
färdigställs under hösten.
Frisbeegolfbana vid Näset
Banan är uppritad och 
korgar är inköpta. Vi väntar 
på nedtagning av träd 
och röjning av sly. Under 
sensommaren kommer 
banan att färdigställas. Vi tar 
tacksamt emot sponsring till 
detta projekt. 

Mountainbikeled
Projektgruppen har träffats 
och planeringen är i gång. 

Vi avvaktar beslut från 
kommunen kring avverkning 
i området. 

Städdag på Näset 
Den 22/5 träffades en liten 
skara vid Näset och städade 
av hela badplatsen.
Byalaget bjöd på korv med 
bröd. 

Fontänen i viken
Vi tackar Överlida El för 
vinterförvaring, underhåll 
och iläggning av vår vackra 
fontän. 

Skräpmarschen
Helgen den 23-24 april 
plockades det skräp runt om i 
våran by. 
Vi tackar Mjöbäcks Sparbank 
för bidraget som byalaget får i 
samband med detta. 

Cykelfest
Äntligen är det dags.
Se till att ha din cykel redo 
och klar för årets fest den 
27 augusti.
Mer information kommer 
snart. 

Övrigt
Vi har tyvärr haft lite 
skadegörelse på bänkar, bord 
och skyltar på Kärleksstigen. 

Finns det någon som vill 
hjälpa oss att laga detta vore 
vi tacksamma. 
Styrelsen i Överlida byalag 
tar nu en liten välförtjänt 
semester och träffas åter i 
augusti för vidare planering 
av kommande projekt. 

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, genom ideellt arbete, 
sponsring eller genom att 
delta i de tävlingar som vi 
skapar.

Vid tangentbordet 

Helen Frisell  
(Nytillträdd sekreterare i 

styrelsen)
Kontaktinfo;
Överlida Byalag- styrelsen@
overlida.nu
Hemsida  www.overlida.se
Facebook- www.facebook.se/
overlida

Bankgiro 5267-5899
Swish 1236492888
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Överlidaprofilen – Aini Jangeklint
En regnig eftermiddag hälsar jag på hemma hos Aini i hennes kök. Hon är som vanligt glad 
och pratsam och hon verkar se fram emot mitt besök. Vi sätter oss vid köksbordet och Aini 
börjar berätta.

-Jag föddes 1940 i Gamla-
karleby i Finland. Då var det 
krig. Vi var tio barn och jag 
var yngst. När jag var tre år 
fick jag TBC och skickades 
till Sverige, till Solhem där 
jag fick vara kvar ett halvår. 
Prästfrun i Månstad kom sen 
och hämtade mig och där fick 
jag sova över. Dagen därpå 
tog hon mig på pakethållaren 
och cyklade till John och 
Frida Strömbom som sedan 
adopterade mig. Jag hade 
det så bra hos dem och blev 
väl lite bortskämd, de gjorde 
allt för att jag skulle ha det 
bra. Min pappa skickade ett 
brev till John och Frida och 
tackade dem så mycket för att 
de hade tagit hand om mig. 
Min mamma dog ett år efter 
att jag lämnat Finland och när 
jag var tio fick jag ett bud om 
att min pappa hade gått bort. 
Min moster flyttade också till 
Sverige så jag har kusiner runt 
om i Boråstrakten och de har 
jag kontakt med. Två gånger 
har jag också varit och hälsat 
på hos mina bröder i Finland. 
De blev så glada att träffa 
mig. Två bröder med fruar har 
också varit här och hälsat på, 
nu har jag bara en bror kvar i 
livet. 
Aini går i väg och hämtar 
några saker. Hon visar sin lilla 
klänning som hon hade på sig 
för så längesedan när hon kom 
till Sverige, två par skor och en 
väska som hon har paketerat 
väl så att de inte blir förstörda. 
Hon visar också en bok där 
man kan läsa om hennes finska 
släkt. Vilken sorglig och fin 
historia hon berättar.
När Aini slutade skolan 
började hon jobba på 
syfabriken i Månstad och 
sydde byxor. Sen var jag 
hembiträde i Länghem och så 
gick jag på hushållsskolan på 
Strömma, berättar Aini. 1962 
gifte hon sig med Stig och de 
bodde först i Åh, Holsljunga 
och sedan 1964 flyttade de till 

Överlida. 
-Jag har fyra söner, åtta 
barnbarn, två bonusbarnbarn 
och två barnbarnsbarn, berättar 
Aini mycket stolt. Jag har dem 
på nära håll och hojtar jag så 
kommer de. För fyra år sedan 
blev jag änka då Stig gick bort. 
Så länge benen och huvudet 
hänger med bor jag kvar här.
När alla barnen hade börjat 
skolan började jag att städa, ja, 
jag har varit på många ställen 
och städat, på Sensoren, lekis 
på Långehall, sköterskan 
på Lidaborg, SE-banken 
och kaffelagret. Det sista 
jobbade jag hos Tandläkaren, 
Distriktssköterskan och på 
skolan och idrottshallen fram 
till pensionen 2005.
Aini berättar att hon ofta är 
ute och går, löser korsord och 
sjunger i kören. Jag har varit 
med i kyrkokören sen 50-talet. 
Själv kommer jag ihåg när jag 
jobbade i skolan. Då kunde 
man ofta höra Aini gå runt och 
sjunga och öva på sina sånger. 
Jag frågar Aini vad som är 
det bästa med Överlida. -Det 
finns inget bättre än Överlida. 
Ni hittar på så mycket roliga 
grejer och jag gillar att gå den 
nya slingan vid sjön. Jag skulle 
bara vilja att det blir något på 
Toftalyckan igen. 
-Om jag vann en massa pengar 
skulle jag dela med mig till 
mina barn och barnbarn och 
så hoppas jag att någon vill ta 
med mig på en resa i Sverige. 
Jag vill inte åka utomlands för 
hemma är bäst. Till sist vill 
jag att alla ska vara snälla mot 
varandra och inte göra skillnad 
på folk, då blir allt så mycket 
gladare och lättare.
Jag tackar Aini för besöket och 
har med mig en bukett med 
Prästkragar hem från Ainis 
trädgård.

Eva Berndtsson
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för att du 
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Föreningen Kultur i ”Obygden”

välkomnar till

KINDAHOLMSPELET                        
PÅ

KINDAHUS 
i  Östra Frölunda

Ett medeltida bygdespel om böndernas liv i 
närheten av en befästning nära danska gränsen. 

Med sång och dans – skämt och allvar. Ca 20 
skådespelare + Musiker + Ryttare.              

                                 
                                        

  

          

5-7/8 och 
18-21/8

Biljettsläpp 
17/6    

Se annons i 
STT!

VÄLKOMNA!  
Våra professionella musiker 

Magnus Heeböll Jacobsen och Thor Ahlgren  



”Mina drömmars stad” vs 
”Mjöbäck i mitt hjärta"
Nej, det handlar inte om Per Anders Fogelströms Stockholm utan om mina drömmars stad, 
Malmö och om hur minnena kan förena eller påminna mig om hur det kan, eller skulle kunna 
vara även i Mjöbäck, som nu är en del av mitt hjärta. 

  Minnen är en fantastisk 
källa att ösa ur. Jag tänkte 
inte i dessa banor när jag väl 
flyttade till Mjöbäck 2015. 
Absolut inte att jag skulle 
hitta beröringspunkter mellan 
Malmö och lilla Mjöbäck 
bland minnena. En del, i min 
bekantskapskrets, tänkte att 
jag inte skulle fixa att bo i en 
sådan liten håla, jag som var 
storstadstjej och van vid sus 
och dus. Jodå, sus får jag av 
skogens inramning och dus….
hm, det ska texten handla om. 
Kanske är det åldern som gör 
sig påmind och inte vill släppa 
taget om det som har varit eller 
så vill jag uppliva en del av 
det igen. Allt det här handlar 
om min önskan att ruska liv i 
Hagalund, festplatsen med sin 
härliga dansrotunda. 

 På sjuttiotalet var jag tonåring 
och arbetade helgerna på 
Konditori Hollandia, som låg 
mitt i city på S. Förstadsgatan 
8, vilken även var min adress. 

Efter jobbet på lördagen var 
det ett måste att gå till Folkets 
Park med bästa kompisen 
Helén. Malmös Folkets Park 
var den första folkparken i 
Sverige och hade även den 
en dansrotunda, Brändan. 
Det gällde att komma dit 
före kl.16 för då var det fri 
entré. Åka några karuseller 
var obligatoriskt. Speciellt 
radiobilarna för där kände 
vi maskinisten och fick åka 
gratis. Sedan spanade vi in 
läget i övriga parken. Kanske 
var det något uppträde på 
friluftsscenen och det kunde 
vara bra artister som Lill-
Babs, Jerry Williams, Frank 
Zappa, Hoola Bandoola Band 
för att nämna några. Runt 
kl.19 började det röra på 
sig runt Brändan. Alltid bra 
dansband, exempelvis Curt 
Haagers, BERTH IDOFFS och 
Cool Candys hade bra sväng. 
Dansbiljetter köptes i en kur 
längre bort men vi köpte aldrig 
för hade vi tur var det någon 

kille som ville dansa. Det var 
tider det. Just detta kom jag att 
tänka på en när gång jag var 
med och vårstädade rotundan 
på Hagalund. ”Detta är ju lite 
som Brändan”, tänkte jag. 
Längre än så kom jag inte då 
men jag är gift med en mycket 
historieintresserad man bördig 
från Mjöbäck som började läsa 
upp en artikel av Björn Wall 
(”Berättelsen om Överlida”) 
om speedway på Hallevi. 
50-talet var storhetstiden och 
då kunde speedway på Hallevi 
dra uppåt 5–6000 åskådare. 
Många ditresta med tåg! Ja, 
ni hörde rätt. Fram till 1959 
gick ett smalspårigt tåg (89 
cm brett spår) från Falkenberg 
upp till Limmared med 
hållplatser längs Pyttebanan. 
Stora namn som ”Varg-Olle” 
och Ove Fundin, regerande 
världsmästare 1957, tävlade 
på Hallevi i speedway. 
Det sägs även att Ingemar 
”Ingo” Johansson skulle 
uppvisningsboxa på Hallevi 

mellan heaten men försov sig 
så det blev inget med det.
Efter tävlingarna var det stora 
skaror från publiken som 
drog till festplatsen Hagalund 
i Mjöbäck för att lyssna till 
stora artister från den tiden: 
Harry Brandelius (han med 
”Nordsjön”), Sigge Furst, 
Charlie Norman, Flickery 
Flies med Britta Borg. 
Dansa kunde man göra till 
Östen Warnerbrings orkester 
och även jazzälskarna kunde 
digga till Putte Wickmans 
sextett eller Hacke Björkstens 
orkester. Som musiker känner 
jag väl igen namnen men för 
en yngre publik är de troligen 
helt okända. Vilken grej alltså! 
Jag skulle velat va`där.

 Nu kommer jag äntligen dit 
jag vill. Hur ska vi få dessa 
gamla festplatser att leva 
upp igen? Vi har Hagalund i 
Mjöbäck och Hids festplats i 
Ö. Frölunda. Går det med allt 
utbud som finns runt omkring? 
Kan vi få åtnjuta musik på 
landsbygden eller måste vi 
alltid åka till större orter? 
Jag pratade med en musiker 
i Falkenberg i påskas som sa 
att det finns ett intresse av att 
komma ut och spela på dessa 
platser. Göra små turnéer. 
Vidare undrar jag: Dansar folk 
fortfarande? När jag började 
som musiklärare i Skogstorp 
1989 var det ett måste i min 
undervisning att lära niorna 
”hasedans”, enkel foxtrot, 
inför balen. ”Dans killar, kan 
vara vägen till en kvinnas 
hjärta, tro mig”, sa jag. Lite 
pust och stön var det allt i 
början men det ändrade sig 
när en kille kom in i klassen 
och berättade hur roligt han 
hade haft på Kullaberg. ”Tack 
för att du lärde mig dansa”, 
sa han., ”så kul jag hade”. 
Jag har hört att det varit stor 
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aktivitet på Hagalund sedan 
starten. Bröllop, barnkalas, 
allsångskvällar med bl.a. Ewa 
Roos, temafester, knytkalas, 
700 års jubileum och mycket 
mer. Jag själv har upplevt ett 
par sedan 2013 men Hagalund 
används alltför sällan. Det är 
dock aldrig för sent att tänka 
till och det har byalaget gjort, 
som ni kommer att läsa om 
längre ner.

Ja, som det blev. Ni kanske inte 
kan se beröringspunkterna, 
”Malmö vs Mjöbäck” men för 
mig finns de där. När jag går 
genom Hagalund, som ligger 
underbart i en skogsglänta, på 
min morgonpromenad kan jag 
se bilder och höra toner från 
mina drömmars stad Malmös 
stolthet Folkets Park: skratten, 

stojet, skrik från karusellerna 
och musiken återkommer i 
form av minnen. Det är alltid 
med ett leende jag minns. Nu 
vill jag skapa nya minnen på 
den plats jag valt att åldras på 
och de kan gärna få innehålla 
både dans och musik av 
olika slag. Kanske finns det 
några därute i trakterna som 
har idéer om hur vi skulle 
kunna få fart på de små och 
gamla ”Folkparkerna” som 
Hagalund. Hör av er till mig 
om det väcktes tankar kring 
detta.

Byalaget lägger ner ett 
fantastiskt, ideellt arbete för 
att vi som bor här i Mjöbäck 
ska få ett bra liv med både 
service och nöjen av olika 
slag. De ger inte upp, trots att 

det kan vara dålig uppslutning 
till evenemangen. I vår har
Hagalund fått lite upprustning 
i form av nya rutor och 
målning på rotundan. Vad vore 
väl bättre än att fira detta? 

Så… Boka lördagen den 
13 :e augusti för då anordnas 
det grisfest med dans till 
Deesel och jag kan lovar 
att bjuda på en allsång eller 
två. Äntligen kan vårt kära 
Hagalund leva upp igen!

Min förhoppning är att ni har 
fått en stunds trevlig läsning 
från mig, storstadskvinnan, 
som ser det stora i det lilla och 
fann lugnet samt kärleken i 
Mjöbäck.

Pia Zielke-Dahlberg

Boktips. Pastor Viveka och tanterna av Annette Haaland
BOKTIPSETBOKTIPSET

Viveka är frikyrkopastor men 
har börjat tröttna på att alltid 
finnas till hands för alla andra. 
Hemma har hon fyra barn 
och en tankspridd man och 
på jobbet de bitska, bakande 
tanterna. När en av kvinnorna 
i kaffekommittéen hittas död 
börjar pastorn nysta i fallet. 
Kan en mördare gömma sig 
i idyllen? Är bokhandlaren 
Abbe att lita på? Vad har den 
lokale mäklaren i görningen? 
Och vilka ligger bakom den 

mysiska Stormhattarnas 
förening?

Pastor Viveka och tanterna är 
en lättsam och underhållande 
mysdeckare. En berättelse som 
bjuder på trivsam spänning 
och existentiella frågor och en 
övertygelse om att man aldrig 
ska tro sig veta något bestämt 
om andra människors inre. 
Särskilt inte om gamla tanter. 
Annette Haaland är lärare och 
undervisar i religion, 

filosofi och svenska. Hon är 
också pastor i Equmenia-
kyrkan. Boken är hennes 
första 
roman, 
perfekt att 
läsa som 
av-
koppling!
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Tummeliten

En, två,tre, fyr, fem och 
sex och sju, ut i skogen 
tåga alla nu.
Far går först och 
Tummeliten sist, tyst det 
är, ej rörs en enda kvist.

Solen än ej stigit ur sin 
bädd, mörk är skogen så 
man kan bli rädd.
Men sju bröder, fast de 
äro små, tar sig fram i 
världen ändå.

Kära far och mor, 
godda´, godda´, gråt ej 
mera, vi må alla bra.
Jätten sover, han oss 
inte ser, och vi tro han 
vaknar aldrig mer.

Text och musik: Alice 
Tegnér

Bä, bä, vita lamm

Bä, bä, vita lamm, har 
du någon ull?
Ja, ja, kära barn, jag har 
säcken full.
Helgdagsrock åt far och 
söndagskjol åt mor
och två par strumpor åt 
lille, lillebror. 

Text och musik: Alice 
Tegnér

Baka kaka

Baka, baka kaka! Vem 
ska kakan smaka?
Det ska far och det ska 
mor, lillasyster, storebror.

Mjöla, mjöla, picka! 
Kakan i ugnen sticka.
Låt oss baka kakan stor. 
Mamma säger, att hon 
tror,
liten sparv behöver 
smulor som blir över.

Text och musik: Alice 
Tegnér

Jeanette



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 under april anordnat 
två stycken nätverksträffar: 
7 april på Kalvs Skolhus 
med tema turism där vi hade 
besök av Leader Sjuhärad 
och våra kommuners 
landsbygdsutvecklare. 29 april 
var vi på Sahlins Sweden, 
Holsljunga med näringslivet 
i gamla Högvads Kommun. 
Medverkade gjorde bl.a. 
Tomas Andrén, Trivbo, 
Christina Yngevsson, Hela 
Sverige Ska Leva, Fredrik 
Dahl, Svenljunga Kommun 
och Karin Torstensson, 
Falkenbergs Kommun. 
Jättekul att vi återigen kan 
bjuda in er till olika träffar och 
att vi kan ses under normala 
former. Vi planerar att bjuda in 
till träffar för Kindaholm och 
Svansjö till hösten. 
När du läser detta har 
Trivselbygdens tidning 
nyligen kommit ut och samma 
vad gäller Trivselbygdens 
turistbroschyr. Broschyren 
kommer som vanligt på tre 
språk; svenska, engelska och 
tyska. Om och när ni behöver 
påfyllning av broschyrer är det 
bara att ni hör av er till mig 
eller någon i Trivabs styrelse, 
så löser vi det. Inför årets 
säsong kommer också alla 
tidnings- och broschyrställ att 
bytas ut. Vi har fått önskemål 
om pappersställ att ha inomhus 
för de platser som det passar 
bättre. 

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. I sommar kommer vi i 
Trivab också att få gästspela 
en vecka på Visit Fegens 
konto på Instagram, vilket vi 
ser fram emot. Har ni tips på 
vad ni tycker ska visas upp – 
hör gärna av er!

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 
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!

Under mars och april hade 
Trivab en insamling hos 
Unicef för att samla in pengar 
till krigets offer i Ukraina, 
vilket gav ca 110 000 kr som 
sedan dubblades av Akelius 
Foundation. Vi tackar Texrep 
för initiativet till insamlingen! 

Vi är också mycket glada 
över att bygdens företag 
generellt verkar gå bra och 
nya satsningar görs för att 
utveckla verksamheten. Under 
våren har det också kommit 
i gång ordentligt igen 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 
varandra som arbetsgivare och 
arbetstagare. I april anordnades 
också en framtidsmässa på 
Mogaskolan i Svenljunga 
för att visa ungdomarna 
vilka yrken och arbetsgivare 
som finns i närområdet. 
Från Trivselbygden deltog 
Västkuststugan och Sahlins 
Sweden. 
Under våren har vi gemensamt 
med andra företagarföreningar 
i kommunerna tagit fram en 
enkät för att se hur man kan 
förbättra kollektivtrafiken 
i våra bygder. Dessa har 
skickats ut till samtliga 
anslutna företagare i våra 
nätverk och vi har fått 
indikationer på att det behövs 
förbättringar vad gäller bussar 
och kommunikationer över 
länsgränserna. I de svar vi fått 
in finns indikationer på att man 
tror att personal skulle kunna 
pendla med lokaltrafiken i 
större omfattning om turerna 
var mer anpassade och var ett 
konkurrenskraftigt alternativ 
till bilen, speciellt med 
rådande bränslepriser. 

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 1 september. 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 varje år och 
då väljs en ny styrelse för 
kommande år. 
Nedan kan du se den sittande 
styrelsen för 2022:

Christer Everås, Överlida 
ordförande 
e-post christer@trivab.se

Kristoffer Arvidsson, Öxabäck 
vice ordförande 
e-post kristoffer@trivab.se

Anna Mann, Älvsered 
sekreterare 
e-post anna@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
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SOMMAR
FEST
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MAT – MUSIK – DANS
Vi har målat, bytt fönster och en hel del annat

Vi kommer att servera

Helstekt Gris
Potatissallad med tillbehör

DEESEL
Fixar musiken

Kostar de nåt?
Ja,
Musik och
Inträde
Mat och 
dryck
(alkoholfri) starkare 
än så, fixar du själv

250;-/pers

När är det?
Lördagen
den 13 aug
Kl. 18,00

Hur anmäler jag mig?

Ringer Marie:
0706-228187

Eller mailar:
byalagetmjoback@gmail.com

När måste jag
anmäla mig senast?

Torsdag 28/7
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