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Prioriterar du återhämtning?     

Längtar du efter att umgås i lugn och ro med dina kära? Drömmer du om sköna, lediga 
dagar utan måsten så här mitt i vintern? Få tid till återhämtning, din träning, till de långa 
promenaderna?  Återhämtning kan ske i många olika former.
Mysigt med drömmar och 
längtan och som så ofta skjuter 
vi gärna upp vissa saker till 
”sen”. Nu står julen framför 
dörren och julledigheten kan 
absolut bli hur skön som helst 
och möjliggöra mer egentid. 
För många barnfamiljer 
innebär julen också en tid fylld 
av göranden och måsten. Vi 
har också en benägenhet (eller 
har det blivit en tradition?) att 
”baka in” stress i tillvaron. 
Under coronatiden däremot, 
en tid som inte var rolig direkt, 
blev jul-och nyårsfirandet 
ganska annorlunda. Mindre 
stök och bök, färre resor och 
”riktiga” möten, förmodligen 
mindre kommers. När det 
gäller (onödiga?) julklappar 
är världen ju redan fylld av 
allt för många prylar. Kanske 
skapar vi utifrån olika typer av 
kriser mer hållbara traditioner 
framöver?

Återhämtning är för 
många ett aktuellt tema. 
Allt för många blir sjukskrivna 
med stressrelaterade diagnoser. 
Vi lyckas inte stänga av allt som 
drar i oss, vi blir splittrade och 
allt för många har utvecklat ett 
kraftigt beroende när det gäller 
yttre stimulans/media. Tystnad 
är för många en bristvara, men 
kan numera också upplevas som 
skrämmande. Det har nästan 
blivit som att vi måste träna 
oss i att ha det tyst omkring 
oss. Med ständiga yttre stimuli 
blir det svårt att lyssna till den 
inre rösten. Rösten som säger 
stopp. Nu räcker det. Ta hand 
om dig. Det blir inte så bra att 
skjuta tid för egen omsorg för 
långt framför sig. Det behövs 
ju lite av den varan varje dag. 
Egentligen vet vi det, fast 
ibland lurar vi oss själva. Men 
kom ihåg, vi ”får” inte tid till 
återhämtning, vi måste avsätta 
tid till det. Problemet är inte 
alltid stressen i sig utan bristen 
på adekvat återhämtning.  

För de äldre eller 
daglediga 
däremot, och för de som känner 
sig ensamma, kan enformighet 
och brist på stimulans, möten 
och sällskap leda till en annan 
form av problematik, med 
bland annat inre stress och 
depression till följd. Vi vet 
ju att positiva möten, motion 
av alla dess slag samt vistelse 
i naturen gör gott för kropp 
och själ och håller därmed oro 
och ångest i schack. Ändå kan 
steget vara långt till att komma 
igång, för både yngre och äldre
. 
Tar du hand om dig i 
vardagen? 
Tveksamt? I så fall kan följande 
vara en tankeställare. Om du 
återhämtar dig i en allt för liten 
omfattning, tappar kroppen 
förmågan att slappna av efter 
en tid. Och då kan du faktiskt 
bli sjuk och få sömnproblem. 
Fundera gärna en stund och 
se tillbaka på hur året sett ut? 
Upplevde du balans i tillvaron?  
Har du mått bra, på riktigt? 
Gjort sånt som gjort dig glad 
och avslappnad? Sover du i 
regel tillräckligt? Har du rutiner 
när det gäller sociala media? 
Vad skulle behövas för att du 
skulle kunna få mer balans 
mellan alla dina ”måsten” och 
din återhämtning? 

Det behövs inga stora 
förändringar. 
Det är de små som blir av som 
räknas. Exempelvis minipauser 
mellan aktiviteterna. En stunds 
pausgympa då och då, om du 
sitter mycket vid datorn. Några 
djupa andetag. Inse pausens 
värde (utan telefon). Vi 
behöver lära oss det som kallas 
aktiv vila och se det över tid. 
Låt det även finnas dagar då 
du bejakar att du är trött eller 
förkyld och kopplar ner. Låt en 
helg få vara helt oplanerad och 
följ flödet. Hitta stunder där du 
gör något som är det motsatta. 

Sitter du vid en dator mest hela 
dagarna, gå ut i naturen eller 
gå träna, gör något som ger dig 
ny energi. Hänger du framför 
tv-n på kvällarna, hitta ett sätt 
att motionera någon timma 
istället. Välj något du blir glad 
av! Gå med i en kör, dansa, 
måla, yoga, börja klättra? Det 
finns alla möjligheter. Tar du 
hand om dig själv har du mer 
att ge.

Balans i livet?  
Det kanske inte ens går att få 
balans i livet men vi kan sträva 
efter en form av jämvikt där 
vi mår så bra som möjligt. 
Är balans lika för alla? 
Absolut inte, det är väldigt 
individuellt. Vi lever med olika 
förutsättningar. För att hitta 
en form av balans som passar 
just dig, ja då får du helt enkelt 
prova dig fram.  Själv upplever 
jag att de flesta människor jag 
lyssnar på har en ganska tydlig 
känsla för vad som är balans 
och livskvalitet. Många vet 

hur de skulle vilja ha det med 
hänsyn till de olika delarna i 
livet. Men i praktiken är det 
inte helt lätt. Orsakerna till 
detta kan variera. Ekonomin 
spelar in och då ligger det nära 
till hands att vi slutar lyssna 
inåt och bara kör på. Det är ofta 
en sammanblandning av flera 
faktorer som också påverkar 
våra relationer. Går vi runt 
i samma cirkel men skulle 
egentligen behöva tänka om? 
Hur tänker du kring balans 
och återhämtning, vad gör dig 
glad och avspänd? Hur är du 
självsnäll?

Önskar alla en 
Fröjdefull Jul!

Elske
Boktips!
Varför mår vi så dåligt när vi 
har det så bra?
Nisse Simonsson 
Depphjärnan: Varför mår vi så 
dåligt när vi har det så bra?
Anders Hansson



Redaktion:
Eva Berndtsson
Jeanette Kristensson
Marie Mårtensson

Grafisk form:
Jan Cocked

Tryck:
DS-Tryck

Distribution:
Eva Berndtsson
Marie Mårtensson

Annonsansvarig:
Marie Mårtensson

evaberndtsson@telia.com
jmariakristensson@gmail.com
mariemartensson1972@gmail.com

jancocked56@gmail.com

info@dstryck.se

evaberndtsson@telia.com
mariemartensson1972@gmail.com

mariemartensson1972@gmail.com

070-636 33 10
076-116 19 17 
070-622 81 87

076-643 07 59

0703-47 60 86

070-636 33 10
070-622 81 87

070-622 81 87

Annonsera i denna tidning MÖT - Mjöbäck och Överlida Tillsammans
Annonsformat: Helsida (1400 :-), halvsida (825:-), kvartssida (500:-), 1/8-delssida (275:-). 
Annonser för privatpersoner, t. ex. köpes/säljes, kvartalets ros, m.m är gratis.
Färdigt annonsmaterial e-postas till mariemartensson1972@gmail.com
Tidningen kommer ut 4 ggr/år, den 15/3, 15/6, 15/9 och 15/12. 

Prenumeration på MÖT: 200 kronor per år inom Sverige.

MÖT - Information och kontaktuppgifter 

3

Hur stort vågar du drömma?
För ett litet barn finns inga drömmar som är för stora. De ser oftast inga hinder, bara mål, 
och med en ivrigt påhejande omgivning verkar ingenting omöjligt.

När jag som barn fick frågan 
om vad jag skulle bli när jag 
blir stor hade jag högt flygande 
planer. Jag visste redan som 
väldigt liten att jag skulle 
bli författare. Jag skulle inte 
bo i Sverige, nej författare i 
Australien skulle jag vara, 
antagligen påverkad av allt för 
många avsnitt av ”Doktorn kan 
komma” på tv:n. I högstadiet 
förfinades drömmen, journalist 
och utrikeskorrespondent var 
målet. Resa över hela världen, 
stå med mikrofonen i högsta 
hugg och ha en krigszon bakom 
mig i rutan. Det var väl ändå 
inte för mycket begärt?
Men där någonstans så kommer 
den realistiska vuxenvärlden 
och pockar på. Skolan gör sitt 
bästa för att få ner en på jorden 
lite. Informerar vänligt om att 
man såklart ska drömma, men 
räkningarna ska betalas också. 
Mat ska stå på bordet. Berättar 
om att man som vuxen har ett 
ansvar, kanske får rätta sig i 
ledet lite. Satsa på en framtid 
där arbetstillfällen finns. 
Då kan det hända att man 
gör förnuftiga beslut i 
stället för beslut baserade på 
barndomsdrömmen. Kanske 
läser man en utbildning som 
leder till ett säkert yrke. Arbetar 
på och sparar pengar till en 
framtida kontantinsats. Skaffar 
barn, gör resor på sommaren, 
längtar efter fredagen. Låter 
livet pågå.
Ett helt vanligt, lugnt liv med en 
helt normal vardag är verkligen 
inget att förakta. Det är faktiskt 
till och med drömmen för 
många av oss. Att få ha det 
tryggt, kärleksfullt, bilda 
familj, ha ett sammanhang i en 
by där man trivs. Men kanske 
behöver det ena inte utesluta 
det andra?
Om du inte tar hänsyn till hur 
det praktiskt skulle fungera, 
vilket ansvar du har eller 
ekonomiska förutsättningar – 
vad drömmer du om då? Om 
du landar i tanken att du inte 
behöver bli något när du blir 

stor, utan är precis allt det du 
behöver vara redan nu – vad 
vill du då göra med de år du 
har kvar?
Om vi fokuserar mer på 
möjligheter än på hinder tror jag 
att vi faktiskt kan göra precis 
allt vi vill i våra liv. Kanske är 
inte vägen dit självklar. Men 
ju mer man vågar drömma, 
testa och chansa lite, ju fler 
möjligheter öppnar sig. Nya 
kontakter och nya vägar som 
man från första början inte ens 
trodde var möjliga.
Jag står inte som 
utrikeskorrespondent (än) men 
idag sitter jag här och skriver 
en krönika till MÖT. Ett litet 
steg för mänskligheten, men 
även det lilla kan vara början 
på något större.
Vi har bara ett liv. Jag önskar 
er alla en God Jul och högt 
flygande drömmar i julklapp!

Hanna Börjesson

PRO Högvads gympagrupp
PRO Högvads gympagrupp 
Antikrundan med deltagare 
över 65 från
Holsjunga,Överlida,Mjöbäck
,Älvsered och Mårdaklev har 
nu avslutat sina gympapass för 
säsongen. Som vanligt har allt 
varit väldigt trevligt och
alla kommer med ytterst få 
undantag varje måndag år ut 
och år in. 
Dettycker vi som leder gympan 
är jätteroligt och inspirerar oss 
att fortsätta. Allt arbete sker 
utan ersättning och vi förstår 
att träffarna tjänar fler syften än 
bara gympa. Tack alla ni som 
så troget kommer och bidrar 
med er glädje och kamratskap 
och tack även till Monicanders 
och Jonas som förser oss gratis 
med fikabröd och tårtor varje 
månad. 
Enriktigt god jul och ett gott 
nytt år till er alla så ses vi igen 

nästa år efter trettonhelgen. 
Vi börjar den 9:e januari igen 
på samma plats och tid som 
alltid.

Ann-Marie och Lasse  
tel. 0706-828583

Carl-Robert 
tel. 0738-447381
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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



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

Tänk vad en fästmanssoffa kan leda till…
 Vid ett besök på Öströö fårfarm, för ett antal år sen, satte jag mig i en fästmanssoffa och 
blev stormförtjust. ”En sån ska jag ha!” Det var lättare sagt än gjort. Det tog många år innan 
jag såg en på nätet. I våras fanns den där och självklart blev det affär. Dynor syddes för att 
göra bekvämligheten total. Sitta i en fästmanssoffa blir ett väldigt nära, personligt möte. 
Blickarna möts och orden kommer lättsamt. Med soffan kom idéen om samtal med några 
äldre invånare i Mjöbäck. Jag har, sedan barnsben, känt ett stort behov av att prata med 
äldre personer. Deras berättelser, var och är betydelsefulla, inte minst idag när tempot och 
utvecklingen i samhället går snabbt och ibland blir flyktigt. Jag kommer att presentera en 
person åt gången några nummer framöver. Alla har fått samma frågor och det är menat att 
bli en kort presentation av dessa personer.
Berätta om ditt liv från 
barndom och framåt.
 1938 såg Gun-Britt Iréne 
Sandblom dagens ljus i Borås. 
Pappa Bror Andersson var 
smed och kom från Östra 
Frölunda. Han flyttade till 
Borås där han startade egen 
firma med tillverkning av 
takräcke och skidhållare. Han 
är upphovsman till Montblanc, 
skidfäste. Britts mamma, 
Eva Sandblom, växte upp 
på Lövhyddan i Mjöbäck 
som sedermera har blivit 
Britts bostad. Familjenamnet 
Sandblom kommer från Edvard 

Sandblom, folkskollärare och 
organist som kom till Mjöbäck 
runt 1850–60 talet. Britts 
mormor byggde ”Lövhyddan” 
1914 och bodde där med sin 
familj. På den tiden var det inte 
särskilt vanligt att kvinnor ägde 
ett hus. 1917 blev hon änka 
och bodde fram till sin död 
1967 i huset. Efter det var det 
ett dödsbo tills Britts föräldrar 
köpte loss huset från Evas 
syskon och bosatte sig där. 
Det är först 2001 som Britt har 
vistats mer i Mjöbäck, speciellt 
under sommarhalvåret, då hon 
bor halva året i Ocean Springs, 

USA.
Britt var lite undrande när hon 
blev tillfrågad att vara en av 
mina gäster i soffan. ”Jag är 
ju inte infödd Mjöbäckare, sa 
hon.” ”Möjligt, sa jag men ack 
så intressant liv du har som 
delar året mellan Mjöbäck/
USA. Hur kommer det sig? Det 
vill jag berätta om.”

 Gun-Britt växte upp i Borås. 
Familjen flyttade en del under 
skolåren, vilket gjorde att 
hon fick byta skola vid några 
tillfällen. Gun-Britt menar att 
hon alltid varit lite av en ”orolig 

själ” så bytena påverkade 
henne inte särskilt. Hon gick 
fyra år i vanlig folkskola 
därefter sju år i flickskola. 
På det följde en ett-årig 
sekreterarkurs som ledde till 
en läkarsekreterarutbildning. 
Gun-Britt, som alltid varit 
nyfiken och beskriver sig själv 
som något av en ”pojkflicka” 
ville se mer av världen och så 
skulle det bli. Vid 16-års ålder 
tog hon bort Gun i sitt namn 
och ville enbart bli kallad för 
Britt. 

forts. sid 19
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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 "off grid" i bekvämligheternas samhälle
En helt vanlig vardagsmorgon i 
många svenska hem.
Mobillarmet tjuter ilsket i ditt 
öra. Med fumliga fingrar och 
suddiga ögon sveper du av 
larmet och kliver upp ur din 
varma säng. Fötterna landar 
på det lika varma golvet 
och du skänker din make/
maka en värmande tanke för 
golvvärmen hen så gärna ville 
ha förra året. Du klickar på 
strömbrytaren till sänglampan 
och ett gult ljus sprider sig i 
sovrummet samtidigt som du 
sätter mobilen på laddning. 
Väl ute i badrummet klickar 
du på ännu en strömbrytare 
och både taklampa och fläkt 
sätts i gång. Du skruvar i gång 
duschen, låter kranen spruta 
ut några liter med kallvatten 
innan varmvattnet tar vid. 
Den varma ångan immar igen 
badrumsspegeln, du spolar 
i toaletten och sedan kliver 
du in i duschen för en härlig 
morgonrengöring. Väldoftande 

och röd i skinnet kliver du 15 
minuter senare ut ur duschen 
och tanken på kaffe får dig att 
skynda på med påklädning och 
resterande badrumsbestyr.
Du plockar med dig den 
nästan färdigladdade mobilen 
innan du går ut i köket. Tredje 
strömbrytaren för dagen får sig 
ett tryck och köket tänds upp 
samtidigt som kaffebryggaren 
går i gång.
I väntan på att kaffet ska bli 
klart så öppnar du kylskåpet, 
tar fram smör och ost medan 
du samtidigt öppnar frysen 
för att plocka fram bröd. 
Två skivor formfranska 
dimper ner i brödrosten och 
samtidigt som kaffebryggaren 
talar om att kaffet är klart 
så hoppar de varma bröden 
upp. Du slår dig ner vid 
köksbordet, skrollar igenom 
dina sociala medier, klickar 
i några likes och går vidare 
till nyheterna. "Elpriserna 
rusar", "högkostnadsskydd för 

elpriser", "höjda nätavgifter" 
och "krig".
Ja ja, snart dags att åka till 
jobbet, men först borsta 
tänderna och föna håret. Man 
kan ju inte åka i väg med blött 
hår, vad skulle kollegorna säga 
om din frisyr då?
Hårfönen väsnas och ditt hår 
blir varmt och precis så fluffigt 
som du vill ha det. Du sätter 
eltandborsten på laddning innan 
du lämnar badrummet för att 
åka. Just det ja, tvättmaskinen 
är ju full, måste sätta igång den 
först. På med ytterkläder och 
sedan starta det kombinerade 
digitala dörrlåset. Så smidigt 
att slippa husnyckel, bara att 
slå in en kod!
På väg i bilen kommer du på att 
du nog glömde släcka lampan 
i sovrummet, badrummet och 
i köket. Du glömde nog att 
dra ut sladden till hårfönen 
också och mobilladdaren sitter 
kvar i väggen. Ja ja, tur att 
kaffebryggaren har automatisk 
timer i alla fall.
På eftermiddagen när du trött 
kommer hem så ligger det en 
räkning i brevlådan. Samtidigt 
som du öppnar kuvertet så 
sätter du in en paj i micron, tar 
ett glas vatten och håller nästan 
på att sätta vattnet i halsen 
när du ser fakturan från ditt 
elbolag. Med en begynnande 
huvudvärk lägger du tvätten 
i torktumlaren landar sedan i 
soffan och slår på tv'n, medan 
micron tinar upp din middag.

Så här ser det ut i de allra 
flesta hem, vi trängs med 
bekvämligheter som genererar 
el. Hur hade ditt liv sett ut 
om du plockat bort allt detta, 
tex lampor, tvättmaskin, spis, 
mobilladdare, dusch, toalett, 
hårfön, eltandborste, brödrost, 
micro osv?
Många människor varken kan 
eller vill ens tänka tanken, livet 
skulle inte fungera då.
Det finns ett ord för att leva 
utan el, det kallas att leva "off 
grid". Det är tekniskt möjligt 
och många börjar få upp 
ögonen för detta i och med de 
skenande elpriserna och den 

globala ekonomin.
Jag tror det kan vara dags för 
alla att se över bekvämligheter 
och vanor. Man behöver inte 
gå "all in", men se över vad 
som genererar mest el hemma 
hos dig. Kanske kan du få ner 
elkostnaderna något genom 
att tex släcka lampor i de rum 
du inte vistas i, undvika att ha 
apparater i stand by, lite extra 
mattor på golvet i stället för 
golvvärme och kanske kan du 
både baka och göra storkok när 
du ändå sätter i gång ugnen. Se 
även över möjligheten att ta 
vara på sol och vind tex, kanske 
sätta in en vedkamin. Detta är 
givetvis en stor kostnad men 
definitivt en investering i 
framtiden. Vi måste tänka om, 
tänka nytt och till och med 
tänka bakåt. Vi har mycket att 
lära av hur människorna levde 
förr, för hundra år sedan och 
bakåt.
Hur kan ett liv med mindre/
utan el påverka dig positivt? 
Dina pengar tar inte slut lika 
snabbt, det är ju självklart. Men 
ta det till ett mer personligt 
plan, hur skulle du må utan alla 
bekvämligheter som finns i din 
vardag? Det är bara du själv 
som kan svara på detta men jag 
kan ge dig ett litet tips. Testa 
att vistas i ett hus utan el, den 
tystnaden är magisk, jag lovar.

Josefina Kronberg

Hjulius har julledigt

Från måndagen den 19 december till

fredagen den 13 januari har Hjulius

julledigt. Ni är då varmt välkomna att

besöka biblioteket i Svenljunga.

God jul & Gott nytt år önskar Hjulius med

personal

Hjulius har julledigt

Från måndagen den 19 december till

fredagen den 13 januari har Hjulius

julledigt. Ni är då varmt välkomna att

besöka biblioteket i Svenljunga.

God jul & Gott nytt år önskar Hjulius med

personal

Hjulius har julledigt

Från måndagen den 19 december till

fredagen den 13 januari har Hjulius

julledigt. Ni är då varmt välkomna att

besöka biblioteket i Svenljunga.

God jul & Gott nytt år önskar Hjulius med

personal
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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

God jul & 
gott nytt år!

Under året har vi hjälpt våra kunder med stort och 
smått, så som att nå sina drömmar och utveckla sina 
verksamheter. Vi har stöttat föreningar så de kan 
bedriva sina viktiga verksamheter. Vi arbetar för en 
levande bygd och strävar efter att vara en positiv kraft 
i Trivselbygden. Tack för detta år, vi ser fram emot 
2023. Vi är Trivselbygdens egen bank, vi finns för dig. 

Trivselbygdens egen bank

Lidavägen 1, Överlida | 0325-325 00 |  info@mjobackssparbank.se |  mjobackssparbank.se

BANK

MEST HÅLLBAR
ENLIGT 

KUNDERNA

2022

SPARBANKERNA
SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

2022

SPA
RBANKERNA

BANK

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2022

SPA
RBANKERNA

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!
  

På gång i Överlida IK
Överlida IK vill önska alla en God Jul, och 
samtidigt informera om två glädjeämnen i 
föreningen.

Det första är att både Saga 
Källid och Tindra Källid stod 
för imponerande insatser i 
höstens Topp-12, där Saga 
blev 6a i 13-årsklassen och 
Tindra blev 4a i 15-årsklassen. 
Det är dessutom bra fart på 
träningarna just nu, med 
ungefär 20 aktiva spelare i 
blandade åldrar.                                           
Vårterminen 2023 börjar vecka 
2.
Det andra är klubbens julklapp 
till våra byar. Den 15e januari 
kommer Magnus Rosén till 
Långehall i Överlida för 
att hålla ett föredrag med 
inblandad livemusik. Magnus 
Rosén är förmodligen mest 
känd för att under 10 år ha 
varit basist i metal-bandet 
Hammerfall, där han bidrog till 
att SVTs Voxpop under några 
veckor hösten 2000 hade en 

hårdrockslåt på förstaplatsen 
(mycket ovanligt!). Magnus 
har sedan han lämnade 
Hammerfall 2007 undersökt 
olika musikaliska vägar, och 
bland annat spelat Bach ihop 
med Göteborgssymfonikerna. I 
skrivande stund är det osäkert 
exakt vilket tema Magnus 
kommer att ha just denna kväll, 
men det kommer garanterat att 
bli en spännande händelse av 
ett slag vi sällan får uppleva i 
våra byar.
Långehall, kl.16.00 den 15e 
januari - gratis inträde.

Martin
Kahnberg
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Mörker: här kommer vi
En jag känner tycker om den mörka tiden på året. Då får man tid att tänka, tycker han, man 
kan sitta inne utan att ha dåligt samvete. En annan känner sig helt nedtryckt av det mörka 
och längtar bara efter ljus. 

Omvärlden framstår också 
som mörk denna höst. Det är 
krig i Europa och det finns 
mycket som oroar. Även detta 
mörker förhåller vi oss till på 
olika sätt.

Som människor är vi olika, 
vi möter mörker på olika sätt. 
Men vi har också något som 
för oss samman. Längtan efter 
samhörighet och gemenskap. 
Att få mötas. Kyrkan är en 
plats där vi kan få göra det. 
Att fira advent och jul, få 
känna igen sig i traditioner och 
samtidigt upptäcka att något 
är nytt. Berättelsen om barnet 
i krubban är densamma, men 
tiden är ny. 

Hans Leander, 
präst i Mjöbäck-

Holsljunga församling

Kyrkan sparar energi
Med tanke på rådande elpriser 
och energibrist, har kyrkorådet 
i Kinds pastorat beslutat anta en 
policy som går ut på följande:
• Sänka temperaturen någon 
grad i våra lokaler.
• Vinterstänga våra stora 
stenkyrkor med undantag för 
dop, vigslar, begravningar och 
särskilda gudstjänster.
• Se över elanvändningen i 
stort och smått.

Holsljunga kyrka 
renoveras
I skrivande stund håller kyrkan 
på att renoveras. Det blir ny 
funktionsanpassad toalett, 
kök, och samlingsutrymme. 
De två bakersta bänkarna i 
kyrkorummet tas bort och 
väggen flyttas fram till där 

läktaren slutar. Planen är att 
det ska vara klart till julafton. 

Musik i Advent
27 nov kl 10.00 Mjöbäcks 
kyrka. Adventsgudstjänst. 
Hilma Wendefors, trumpet 
11 dec kl 18.00 Mjöbäcks 
kyrka. En musikalisk resa i 
julens tecken med Tongivarna 
18 dec kl 14.00 Mjöbäcks 
kyrka. Julmusik med 
kyrkokörerna

Julen i Mjöbäck-
Holsljunga
24 dec kl 10.00 Julbön i 
Holsljunga kyrka 
24 dec kl 11.00 Julbön i 
Överlida kyrka
25 dec kl 8.00 Julotta i 
Holsljunga kyrka 
26 dec kl 16.00 Mässa i 

Mjöbäcks lillkyrka 
31 dec kl 16.00 Nyårsbön i 
Överlida kyrka 
8 jan kl 16.00 Gudstjänst 
med musik i Mjöbäcks kyrka, 
kyrkfika

Annonsering
Vi brukar annonsera i STT på 
Svenska kyrkan i Kinds sida. 
Där hittar du mer om vad som 
händer i vår församling. Se 
också 
• Hemsidan
www.svenskakyrkan.se/kind
• Facebook @
MjobackHolsljunga 
• Instagram: 
mjobackholsljungaforsamling

Kontakter
Kantor 
Ann-Christine Aronsson  
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Kindsmästerskap i 
Mattcurling 2022
Det blev framgång för Överlida IK i årets 
Kindsmästerskap som arrangerades av 
Rosenlunds Mattcurling i Limmared. 

Deltog gjorde 28 st 
2-mannalag från 7 föreningar 
i Kinds härad. Överlida hade 
7 lag som spelade och våra 
lag glänste verkligen. Finalen 
blev väldigt spännande och 
välspelad. Vann gjorde Be 
rit och Hasse Folkesson, 
tvåa blev Annika Röcklinger 
och Morgan Nordenberg, 

på delad tredje plats kom 
Gerd och Göran Larsson 
tillsammans med Ulf och 
Håkan från Rosenlund. Heder 
år arrangörerna för ett lyckat 
upplägg av tävlingen. 
Efter julledigheten startar vi 
vecka 2 med spel på Långehall 
som vanligt.

Urban Lidrot

0325-61 20 43
Barn och ungdomsledare 
Ann-Louise Karlsson 
0325-61 20 52
Diakon 
Katarina Redegard 
(verksamhetschef)  
0325-61 21 32
Diakon Annika Lindman  
0325-61 21 33
Präst 
Hans Leander   
0325-61 21 60
Expeditionen i Svenljunga 
0325-61 20 00
Frågor om gravar och 
kyrkogårdar: 
Katarina Lennström  
0325-61 20 39

Julinsamling till ACT
Under advent och jultid 
pågår julinsamlingen ”Bryt 
en tradition” som syftar till 
att förändra dåliga traditioner 
och ge alla flickor rätt till 
ett värdigt liv. Kampanjen 
bekämpar tvångsäktenskap, 
könsstympning och andra 
skadliga traditioner som 
krossar drömmar och slår 
sönder liv. Varje dag.

Ge din gåva 
via Swish 
9001223 
eller 
Bankgiro 
900-1223 
eller i våra 
kollekter.
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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

Trivselbygden 
Under den här tiden på året är det mindre aktivitet i den del som handlar om besök- och 
turistnäring. Men säsongen verkar generellt ha gått bra och många har fortsatt med 
hemester/svemester även om pandemin inte är lika påtaglig längre. Samtidigt har många av 
våra utländska turister hittat tillbaka till våran bygd – vilket är glädjande! 
Under september månad så var 
det återträff för Trivselbygdens 
tidning, denna gång på Backa 
Loge i Kalv. Representanter 
från samtliga byalag deltog 
tillsammans med STT och 
Mjöbäcks Sparbank och vi 

åt en riktigt god middag som 
Gunta hade fixat med. Vi 
diskuterade årets tidning, vad 
som var bra och vad som kan 
ändras till nästa år och om vi 
ska göra en ny tidning även 
nästa år? Svaret var enkelt och 

enhälligt: Ja!
Varje år delas annons-
överskottet, dvs överskottet 
efter alla kostnader för 
tidningen är dragna, lika 
mellan alla tio byalag. Marina 
Bengtsson från STT berättade 
om årets arbete med annonser 
och att det alltid är lika roligt 
att jobba med Trivselbygdens 
tidning. Årets överskott 
landade på totalt 41 250 kr 
– 4125 kr per byalag som vi 
hoppas ni kan göra något kul 
för!
Om det är något företag som 

inte är med i tidningen i år 
men som vill vara med nästa 
år så går det bra att kontakta 
Marina eller någon i Byalaget. 
I februari nästa år samlas vi 
igen för att börja spåna idéer 
till den nya tidningen.
VI fortsätter att hålla våra 
sociala medier uppdaterade 
ett par gånger i veckan. Har ni 
eller er förening något ni vill 
att vi ska dela i våra kanaler så 
hör av er – så löser vi det! 

Trivabs styrelse
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BOKTIPSETBOKTIPSET
Flickorna som sprang – Simon 
Häggström

En skrämmande historia inspirerad av verkliga 
händelser, en skildring av de mörka sidorna i 
samhället som vi ofta väljer att blunda för. 
Det handlar också om människans förmåga att 
överleva under extrema förhållanden. 
I Flickorna som sprang får 
vi följa med in i Stockholms 
skuggvärld och möta poliser, 
hallickar och sexköpare och de 
som gör sitt bästa för att överleva 
där. Samtidigt lär vi känna 
människohandelspoliserna 
Markus och Natalia i jakten på 
hallickarna.

Simon Häggström är författare 
och kriminalinspektör vid 
människohandelsgruppen 
inom NOA, Nationella 
operativa avdelningen. Under 
tio år har han arbetat som polis 
med inriktning mot prostitution 
och människohandel. Han har 

skrivit två uppmärksammade 
fackböcker om den undre 
världen och Flickorna som 
sprang är hans debutroman och 
den inledande delen i en ny 
kriminalserie. 

I vår bokcirkel har vi alla läst 
denna gripande bok. På en 
skala på 1-5 fick den en 4:a av 
oss alla. Den berörde verkligen 
och vi väntar så på nästa bok i 
denna kriminalserie.
När vi var på bokmässan i 
Göteborg i september hade vi 
förmånen att både lyssna på ett 
seminarie och träffa Simon.

Eva Berndtsson

Mjöbäcksprofilen 
Marcus
Namn: 
Marcus Lyckeskog
Familj: 
Min fru Huyen samt barnen 
Alvin och Edvin
Arbete: 
Plattsättare Kakel/Klinker
Intressen: 
Har alldeles för många 
intressen för att hinna med dem 
men bl.a. det mesta inom sport. 
Både att titta på samt utöva, för 
närvarande återgått till att spela 
bordtennis igen efter nästan 25 
års uppehåll, RC bilar, teknik 
”datorer/hifi”, mountainbike, 
bilar, mat, resor m.m.
Favoritmat och dryck:
Det mesta som bjuds men 
gärna grillat, spelar ingen roll 
om det är nöt, lamm, gris, 
fågel eller grönsaker. Vällagad 
husmanskost fungerar också.
Vad är det bästa med att 
bo i Mjöbäck? 
Lugnt och skönt, trevliga 
”hjälpsamma” grannar.
Vad kan bli bättre i 
Mjöbäck? 
Jag är normalt inte för 

farthinder, men det vore bra 
om det fanns förbi skolan, 
speciellt nu när det kommer 
vara fler barn där framöver, 
gärna högre staket eller plank 
mellan väg och skolområde, 
bättre ”säkrare” parkering 
vid avlämning / hämtning 
vid skolan. Det behövs även 
någon form av farthinder på 
Älekullavägen där den övergår 
till 70 Km/h alternativt sänka 
hastigheten till 40 km/h Det går 
väldigt mycket barn där över 
korsningen Regnbågsvägen/
Björkhemsvägen.
Om du vann mycket 
pengar, vad är det första 
du skulle göra då? 
Är väldigt nöjd som jag har det! 
Men om det var väldigt, väldigt 
mycket pengar så varför inte 
en ny skola 1-9 vid Hallevi 
med idrottshall/anläggning och 
badhus på samma ställe samt 
ett äldreboende där de äter 
tillsammans med barnen och 
utbyter kunskap med varandra.
Favoritcitat/motto? 
Det löser sig!



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

RECEPTRECEPT
Grönkålsgratäng
6 portioner
500 g djupfryst, hackad 
grönkål
1 kg potatis
1 palsternacka
3 morötter
1 rotselleri
2 dl riven ost
2 1/2 dl mellangrädde
1/2 krm svartpeppar

2 - 2 1/2 tsk örtsalt
3 msk sirap

Gör så här:
Tina grönkålen. Sätt ugnen på 
225°C.
Skala och skiva potatis, 
palsternacka, morötter och 
rotselleri. Koka palsternacka, 
rotselleri och morötter i 
lättsaltat vatten i ca 4 minuter. 
Varva potatis och övriga 

rotfrukter i en ugnssäker form. 
Strö över den rivna osten. 
Lägg kålen som ett översta 
lager på gratängen.

Blanda grädde, kryddor och 
sirap och häll över gratängen. 
Sätt in i ugnen och tillaga i ca 
40 minuter.

Mjöbäcksgården 

har ledig lokal för kommersiell 
verksamhet.

Lokalen är på ca 50 kvm. 
Där finns litet pentry och toalett. 

Hyra 3.400 kr/månad. 
Vill du veta mer kontakta Marie 

på 
byalagetmjoback@gmail.com eller 

070-622 81 87



15

Näsetrundan etapp 2
Som ni säkert lagt märke till är nu arbetet med etapp 2 på 
Näsetrundan i full gång. 
Rundan förlängs med en 
fin sträckning från Östra 
Frölundavägen till Överlida 
Camping. I skrivande stund 
har Byalagets näsetgrupp 
tillsammans med ÖGT och 
Överlida El röjt och grävt ner 
kablar och fundament och så 
snart lamporna har levererats 
kommer de att monteras 
och kopplas in. Leif, från 
Näsetgruppen, hoppas att allt 
ska gå planenligt och att det 
ska stå färdigt före jul. När 
denna tidning kommer ut tror 
vi att det inte är så långt kvar 
tills vi alla kan njuta av härliga 
promenader i vintermörkret. 
Tack för allt arbete som ni har 
lagt ner på detta.
Eva
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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

Pyttebanan
I våras ägde invigningen av Pyttebanan rum. En härlig kväll med mycket folk som var nyfikna 
på den nya gång- och cykelleden mellan Holsljunga – Överlida. 

Nu har den första säsongen för 
leden varit och det har varit 
kul att se att så många, både 
bybor och turister, har använt 
sig av den. Alltid har man mött 
någon om man varit ute. Dock 
har vi också haft lite problem 
under sommaren, framförallt 
då det regnat kraftigt vid 

några tillfällen, att underlaget 
runnit ut och därför inte varit 
speciellt bra att cykla på. Detta 
har åtgärdats ett par gånger 
och förhoppningen är att det 
kommer bli bättre kommande 
år då gruset får sätta sig 
ordentligt i marken tills nästa 
vår/sommar.

Projektet har genomförts 
av Holsljunga och Överlida 
Byalag. Vi har snart summerat 
klart totalen när det gäller 
ekonomin och det innebär att 
vi har kvar drygt 350 000 kr 
– kanonbra! Dessa kommer 
sedan att fördelas enligt 
följande:
100 000 kr var till Holsljunga 
och Överlida Byalag för det 
administrativa arbetet kring 
projektet.
Resterande summa, ca 150 
000 kr, kommer att ligga kvar 
på vårat gemensamma konto 
på banken för kommande 
underhåll. Utöver uppförandet 
av själva leden så finns ett 
skötselavtal mellan byalagen 
och Svenljunga Kommun 
i 10 år. Pengarna på vårat 
gemensamma konto kommer 
användas till exempelvis grus, 
ta bort sly på banvallen etc.

Byalagen vill tacka alla som 
på ett eller annat sätt bidragit 
i projektet, det är tack vare er 
som vi fått ett så stort överskott 
som vi kan använda till att göra 
fler positiva saker i våra orter!
Även om vintern nu står för 
dörren, vill vi tipsa om att 
det funkar utmärkt att gå på 
banvallen mellan orterna. Dock 
snöröjs den inte, så att man är 
medveten om det.

Sofia Lindgårde,
Holsljunga Byalag

Roxana Guzman, 
Överlida Byalag



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 
 

MÖT önskar alla annonsörer och 
läsareläsare

GOD JUL och GOTT NYTT 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

  Vi önskar alla våra kunder 

 God Jul o Ett Gott Nytt År! 

  Välkomna! 

Öppettider 

  Måndag - fredag kl. 7.30-17.30 

 lördag kl. 9.00-13.00 

    Julafton, Juldagen, Annandag Jul stängt. 

    Nyårsafton, Nyårsdagen stängt. 

OBS! Måndag 2 januari har vi stängt för inventering. 

   Trettondagsafton öppet 7.30-13.00       

Trettondagen 6 januari stängt. 

Lördag 7 januari 9.00-13.00

Skola, fritids och 
förskola
Omorganisation och flyttar är i full gång. 
I Mjöbäck är modulerna som ska inrymma 
Överlidas elever på plats. Förskolan i Överlida 
har flyttat till Toftalyckans lokaler.
Före höstlovet började 
markarbetet i Mjöbäck, i två 
veckor grävdes det för fullt till 
barnens förtjusning. Spännande 
att titta på alla dessa maskiner 
alldeles inpå huset. Sedan kom 
kranbilar och modulerna lyftes 
på plats. Vid vårterminens start 
ska de vara färdiga att använda.

Överlida förskola har i 
skrivande stund flyttat 
verksamheten till tillfälliga 
lokaler på Toftalyckan. Ni som 
känner till Toftalyckan vet att 
när det var ett äldreboende så 
fanns där en stor matsal för 
de gamla och där befinner sig 
just nu avdelningen Gullvivan 
med barnen som är 1-3 år och 
i distriktssköterskans gamla 
lokaler är avdelningen Violen 
med barnen som är 4-5 år.
Denna flytt har gjorts då 
Svenljunga kommun satsar i 
södra delen och då ska Överlida 
förskola renoveras och byggas 

till, så att båda avdelningarna 
kommer att kunna vara i samma 
byggnad. Vi ser väldigt mycket 
fram emot den nya förskolan 
och det ska bli spännande att få 
följa när nu byggnationen drar 
igång. 

Förskolorna i Svenljunga 
kommun satsar på TIFT, Tidig 
Fonologisk Träning, för alla 
fyra och femåringar. TIFT är ett 
språkmaterial som på ett lekfullt 
sätt tränar den fonologisa 
medvetenheten, förmågan 
att identifiera språkljud, som 
är en viktig förutsättning 
för den tidiga läsningen. 
Träningen genomförs dagligen 
i smågrupper under ca 20 
minuter i 6 veckor. Att Tifta är 
mycket uppskattat av barnen 
och genomförs med hjälp av 
handdockor, spel och mycket 
annat laborativt material.

Jeanette

Nya modulerna i MjöbäckNya modulerna i Mjöbäck

Innemiljön på Toftalyckan, Överlida förskolaInnemiljön på Toftalyckan, Överlida förskola
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1965, 27-år gammal, bestämde 
sig Britt för att söka ett arbete 
i Heidelberg som sekreterare 
för amerikanska armén, vars 
huvudkontor låg i Europa. 
Där fick hon många nya, goda 
vänner. ”Du skulle säkert gilla 
USA, sa en av hennes vänner. 
Åk över!” Sagt och gjort, 1966 
åkte Britt till USA för att se 
hur det var. I USA tog hon, 
lagligt, bort Gun ur sitt namn, 
av förklarliga skäl, för vem 
vill heta Vapen-Britt (gun= 
vapen). Britt bestämde sig för 
att köpa en 99 dollars biljett 
som kunde ta henne vart hon 
ville, via Greyhoundbussarna. 
New York, Washington, 
Buffalo, Chicago var några av 
de ställen hon besökte. Hon 
färdades långt på natten och 
sov i baksätet på bussen. Hon 
hade velat besöka en mörkhyad 
soldat som hon hade blivit 
vän med i Heidelberg. Han 
bodde i Alabama men som 
tiderna var, fanns det inte en 
chans att göra detta. ”Absolut 
inte, sa han, jag blir lynchad 
och även du blir utsatt.” 
Den tidens rasmotsättningar, 
Martin Luther King och 
Vietnamkrigets verkningar fick 
hon uppleva. Britts rundtur 
slutade med att hon bosatte 
sig i Minneapolis, Minnesota 
och arbetade som sekreterare. 
Vid den här tiden gifte Britt 
sig och första barnet föddes. 
Det blev en flicka som heter 
Terrie. 1969 flyttade familjen 
till Toronto för att året därefter 
flytta till Stockholm. Mellan 
1970–74 arbetade Britts man 
i Stockholm och 1972 föddes 
deras son Peter på Borås 
lasarett. Efter det återvände 
familjen till Minneapolis 
och den här gången arbetade 
Britt som mäklare. Vid 40-års 
ålder och relativt nyskild, tar 
Britt en Bachelor of science 
degree i ”Management 
informationsystem” och 
”Internationell marketing” vid 
University of Texas, Dallas, 
USA. Efter studierna bestämme 
sig Britt för att för en jordenrunt 

resa på egen hand. Snacka om 
nyfiken och äventyrlig. Nåväl, 
med det gjort landar Britt 1986 
i Ocean Springs, Mississippi 
vid mexikanska golfen, där hon 
öppnar en barnklädesaffär. Här 
bor hon kvar i närhet till sin 
son och säger: ”Denna platsen 
är paradiset, trots att det kan bli 
väldigt varmt på sommaren, 40 
grader.” 

Hur tycker du att 
Mjöbäck har förändrats? 
 Mjöbäck har vuxit sakta 
men säkert och det är enbart 
positivt, tycker Britt. Eva, 
Britts mamma, växte upp i 
”Lövhyddan”, som hon senare 
övertog efter sin mamma. 2000 
insjuknade Eva Sandblom 
vilket medförde att Britt kom 
hem för att besöka henne. 
Sedan 2001 har Britt vistats i 
Sverige varje sommarhalvår. 
Det berodde delvis på att 
hon fick tillbaka sitt svenska 
medborgarskap det året, 
eftersom lagen ändrades och 
sedan dess har hon dubbelt 
medborgarskap. 2003 avled 
Eva Sandblom och Britt 
övertog ”Lövhyddan” och blev 
pensionär vilket ytterligare gav 
frihet till boendet i Mjöbäck. 

”Här i Mjöbäck finns det jag 
behöver, affären, släkt och 
promenadstråk runt dammarna, 
säger Britt. Tiderna har ju 
förändrats men jag minns att 
vi hade tre affärer här trots att 
det var en liten by: Bergsäter, 
Kooperativa och Lövhem. 
På Lövhem köpte hon bränt 
socker. Rälsbussen fanns ju 
också och där minns hon en 
ilsk stins, Farbror Krok.”

Finns det något du saknar 
eller önskar i Mjöbäck?
 Det första Britt nämner är oron 
för skolbyggnaden. Vad ska 
det bli av den? Bara den inte 
försvinner. I nästa andetag så 
är det åter barnen: De borde få 
en stor, rejäl lekplats. Vad Britt 
verkligen saknar är en fotobok 
enbart med foton från Mjöbäck. 
Britts mammas faster Karin 
var gift med Verner Andersson, 
fotografen, så foto finns det 
och det vore roligt om någon 
tog sig an uppgiften att skapa 
en fotobok precis som andra 
småbyar runtomkring har.

Har du någon historia att 
berätta från gamla tider?
 Det första som kommer upp är 
när Britt besökte sin mormor 

på ålderdomshemmet, där hon 
arbetade som föreståndarinna. 
Där minns hon att det fanns 
två Johannes, en snäll och en 
stygg. Den snälle fick hon 
karameller av och den stygge 
nöp henne. Vidare minns hon 
hur Sören, son till Hulda på 
Änghem, täljde visselpipor åt 
Britt. Hennes mors faster Karin 
och Verner, som bodde på 
Lyckehill, hade telefon och den 
kopplades hos Westerbergs, 
tre hus längre bort. Ahlins, 
kommer hon också ihåg, 
frun var modist som skapade 
eleganta hattar och herrn var 
kronojägmästare. Inte att 
förglömma, borta på Bosgår´n 
hämtade Britt mjölk. ”Ja, slutar 
hon, kan detta vara något att 
läsa om?”

 En trevlig stund med Britt. 
Tack för många härliga skratt 
och minnen. Britt lämnar 
över stafettpinnen till Kjell 
Bertilsson, som råkar vara vår 
trevlige granne.

Pia Zielke-Dahlberg

forts. från sid 6
Tänk vad en 
fästmans...
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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

Välkommen till MjöbäcksGården 
12 mars kl 16,00. Föranmälan till Marie 

070-622 81 87 eller byalaget@mjoback.se. 
Entré 180 kr
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Trivab 
Nu börjar mörkret falla på och vi går mot slutet av 2022, visst har det gått fort? Var ju 
inte länge sedan man firade jul och nyår. Trivab har alltid mycket på gång och sedan senaste 
numret av MÖT har vi anordnat en jord- och skogsdag tillsammans med Mjöbäcks Sparbank 
på Lindsbo Gård i Mjöbäck. 
Under dagen kunde man 
gå tipspromenad, fika, titta 
i ladugården och prata 
med våra utställare, bl.a. 
Skogsbyrån, Veterinärerna 
i Svenljunga, Rådgivarna 
och Naturbruksgymnasiet. 
Vi hade också föredrag med 
Tobias Andreasson, Lindsbo 
Gård, som berättade lite om 
deras verksamhet. Därefter 
var det dags för Skogsbyrån 
att prata om dagsläget på 
fastighetsmarknaden samt lite 
kort om generationsskiften och 
hur de kan genomföras på olika 
sätt. Det blev en riktigt lyckad 
dag med många besökare!
I slutet av september hade 
vi besök av ett 40-tal 
Chalmersstundenter i Öxabäck, 
för att höra oss berätta om 
Trivab och Trivselbygden. 

Christer Everås och Tomas 
Andrén höll i föredraget, som 
hölls på engelska, då många av 
studenterna var internationella. 
Bakgrunden till besöket var att 
vi ett par veckor tidigare blev 
kontaktade av Marks Kommun 
som undrade om de fick 
komma på besök till Öxabäck 
för att titta på lite framtida 
bostadsområden och samtidigt 
höra om hur vi jobbar här. 
Marks Kommun har nämligen 
ett samarbete med Chalmers 
arkitektstudenter under hösten. 
Samarbetet innebär att en 
klass med mastersstudenter 
inom arkitektur och planering 
under hösten kommer att 
analysera Marks kommuns 
u t v e c k l i n g s m ö j l i g h e t e r , 
-utmaningar och förutsättningar 
överlag för att därefter 

genomföra studentprojekt där 
de föreslår hur olika platser 
i kommunen skulle kunna 
utvecklas. Jätteroligt att de 
ville komma ut till oss och 
spännande att se vad de har för 
förslag för kommunen. 
El och energi är ju något som 
berört oss alla mer eller mindre 
de senaste månaderna. Redan 
i våras började vi planera för 
en energikväll och det blev 
ju verkligen perfekt timing 
när vi så bjöd in till detta i 
mitten på oktober i Älvsereds 
Bygdegård. Vi hade tagit in 
två föreläsare för kvällen: Pär 
Mann, fjärrvärmechef, samt 
Stefan Collstedt, certifierad 
energiexpert. Pär inledde med 
att prata om elmarknaden 
i nutid och framtid. Hur 
fungerar elmarknaden och vad 

är det som styr priset? Hur stor 
omställning krävs för Sverige 
och Europa i närtid för att ställa 
om till förnyelsebar energi utan 
beroende av Rysslands gas? Ja 
frågorna var många. Därefter 
tog Stefan vid och pratade om 
vad man som företagare faktiskt 
kan göra för att påverka sin 
energiförbrukning och därmed 
också sina kostnader. Hur 
påverkar inneklimatet (värme-
kyla) vår och personalens 
prestationsförmåga? Det finns 
många små förändringar som 
tillsammans kan göra ganska 
stor skillnad för företagens 
plånböcker, klimatpåverkan 
och de anställdas hälsa. 
Trivab har under hösten fortsatt 
att vara med i samarbeten som 

Forts. sid 23
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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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rör Näringsliv – Skola. Vi ser att 
det finns stora kompetensbehov 
i framtiden för våra företagare, 
så det är viktigt att försöka 
skapa ett samarbete mellan 
företagen och skolan i ett tidigt 
skede. Något som är värdefullt 
för båda parter. Vi har deltagit i 
storträff i Falkenberg på ämnet 
och pushar på för att skapa 
goda förutsättningar för PRAO 
och sommarjobb. Det är ju 
trots allt ungdomarna som är 
vår framtida arbetskraft. Och 
på tal om ungdomar, så har vi 
– tillsammans med Mjöbäcks 
Sparbank, bjudit in till en 
föreläsning med Ida Johansson 
som handlar just om det: 
Hur rekryterar vi framtidens 
arbetskraft och vad värderar 
unga medarbetare? Ida, 21 år, 
har på kort tid samlat på sig 
en imponerande meritlista, 
under oktober tilldelades hon 
tredje pris i kategorin Årets 
unga företagare i Sverige och 
nyligen utsågs hon till Europas 
bästa entreprenör under 20 
år av en stjärnspäckad jury 
med Sir Richard Branson i 
spetsen. Ida är uppvuxen i 
Limmared och har Sjuhärads 
entreprenörsanda i blodet. Med 
det egna bolaget Hyred (tidigare 
Turn Consulting) är målet att 
förändra rekryteringsbranschen 

och ändra sättet som vi ser på 
kompetens.
Föreläsningen var för någon 
vecka sedan i Mjöbäcks 
Bygdegård och det blev 
en mycket bra kväll med 
intressanta diskussioner. 
Förhoppningsvis kunde Ida ge 
lite svar på hur spelreglerna 
i rekryteringsprocessen har 
ändrats med en ny generation – 
Generation Z. 
I Holsljunga har det tagit 
mycket längre tid än beräknat 
och i skrivande stund har 
Lantmäteriet ännu inte styckat 
av tomterna, då man upptäckte 
en samfällighet på fastigheten 
som behövde lösas upp. Men 
vi hoppas att tomterna snart 
kommer ut till försäljning! Vad 
gäller Solhöjden i Överlida har 
ett par tomter blivit sålda och 
sedan några veckor tillbaka 
marknadsförs de tomter som 
är kvar via Hemnet.  Den 
sammanställning som Trivab 
gjorde hösten 2020 med 
kommunala tomter och LIS-
områden i Trivselbygden 
ska under vintern/våren 
uppdateras. Orsaken är mycket 
bra: Många av tomterna har 
blivit sålda, byggnationer 
pågår och nya LIS-områden 
kommer till.
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

Trivabs styrelse

Forts. från sid 21
Trivab...



24 25

ÖVERLIDA BYALAGÖVERLIDA BYALAG
Fortsättning av 
Näsetrundan med 
belysning bakom 
Ringvägen. 
Nu är sträckan bakom 
Ringvägen grävd och alla 
stolpfundament i backen. 
Kabeln är nedgrävd och 
det enda som återstår är 
elektrikerns arbete att montera 
belysningsarmaturerna och 
koppla på strömmen. Sedan 
skall det upp sponsringsskyltar 
också. Det är inte för sent om 
ni vill sponsra en stolpe. Tag 
då kontakt med Leif Litzell.

Frisbeegolfbana vid 
Näset
Tyvärr har detta projekt 
avstannat denna höst, pga. den 
person från Skogssällskapet 
som var ansvarig för området 
och också den som godkänt 
vår karta slutat sin anställning 
och ärendet då ramlat mellan 
stolarna. Vi har fått kontakt med 
nytillträdd områdesansvarig 
på Skogssällskapet och tar 
upp projektet till våren igen 
så fort allt är godkänt igen. Vi 
har nyttjanderättsavtal med 
kommunen, så där är det grönt 
ljus. 

Halloweenpromenad
Även i år ordnade vi en 
läskig Halloweenpromenad 
runt Näsetslingan. Det var 
ca 150 betalande vuxna och 
barn som kom denna regniga 
fredagskväll. Besökarna bjöds 
på ”bus-eller-godis-station”, 
Frankensteins laboratorium, 
selfie-station, ” lösa-gåtan-
station” och en mycket 
uppskattad ” slingrig-skräck-
stig” där även några elever 
från årskurs 6 från Överlida 
skola stod och skrämdes. 
För denna hjälp får eleverna 
100kr/ person som var med att 
ta till sin klassresa nästa år.
Det bjöds på läskigt ljud och 
ljusshow i den lilla boden 
bakom tennisbanan och även 
borta vid bastuflotten vid den 
lilla udden. 
Stort tack till alla som var 
med och hjälpte till denna 
kväll, från ”skrämmare” 

till ljud-och ljustekniker 
till styrelsemedlemmar och 
frivilliga som hjälpte till.
Tack till Överlida Förskola 
och Fritids som gjorde alla 
våra fina masker som fanns att 
välja på vid selfie-stationen.
Och stort tack till alla er som 
kom och gick promenaden.
Vinnaren Ann vann vuxen-
tipspromenaden med sina 
11 rätt (vann en vacker 
ljuslykta ) och Lilja Eriksson 
vann barnens tipspromenad 
med 12 rätt och rätt svar på 
utslagsfrågan. Lilja var inte 
ensam om att ha alla rätt och 
därför drog vi lott. Lilja vann 
en stor påse godis.

Pumpatävling
I årets pumpatävling kammade 
Milton Kjellström och mamma 
Sanna Lenkefors hem vinsten 
för sin läskiga pumpa. Dessa 
vann ett presentkort på 200 
kr i någon av följande butiker, 
Bageriet i Överlida, Överlida 
Camping, Överlida Ljus och 
Monicanders. 
2:a pris gick till Sigge Sörbom 
och 3:e pris gick till Mattias 
Sörbom.
Dessa får varsitt presentkort 
på 150kr respektive 100 kr i 
någon av ovanstående butiker.
Tack för ert deltagande och 
grattis igen.

Övrigt 
Inför stundande advent och 
ljuständning vill vi göra ett 
förtydligande. 
Styrelsen har tagit ett 
gemensamt beslut att göra det 
vi kan för att spara el i dessa 
konstiga tider.
Strömmen som vi annars 
använder till våra julstjärnor 
på lyktstolparna betalas av 
kommunen. Genom att detta 
år inte sätta upp stjärnorna 
bidrar vi med elbesparing så 
att kommunen inte behöver tex 
dra ner på ” viktigare ” saker. 
Vi har därför också valt att inte 
tända Näsetbelysningen på 
morgonen utan endast ha den 
tänd från skymning till 21.00 , 
dvs vi släcker ner 1 h tidigare. 
Vi hoppas att alla förstår att 

detta är ett nödvändigt ont. 
Vi tycker som alla andra att 
stjärnorna är vackra, men 
just nu kostar det mer än det 
smakar.
Vi kommer att ha trädet igång 
då den har nya ledlampor som 
inte drar så mycket ström.
Även den vackra ljusstaken 
har ledlampor så den får också 
lysa.
Tack för er förståelse!

Styrelsen
Vi vill redan nu nämna 
att vi är i behov av nya 
styrelseledamöter vid årsmötet 
i mars nästa år.
Vi behöver en ny kassör och 
vi kommer behöva minst 2 
ledamöter och ev en suppleant.
Vill ni veta mer eller är 
intresserade hör av er till 
någon i styrelsen för mer info.

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.
Vill ni skänka en slant till 
något av våra projekt?
Det går bra att öronmärka 
sitt bidrag, skriv då vid 
inbetalningen vilket projekt 
det skall till.

Vid tangentbordet 
Roxana Guzman   

ordförande

Kontaktinfo
Överlida Byalag- styrelsen@

overlida.nu

Hemsida  www.overlida.se
Facebook- www.facebook.se/

overlida

Bankgiro 5267-5899
Swish 1236492888

Milton Kjellström och Sanna Lenkefors vinnande Milton Kjellström och Sanna Lenkefors vinnande 
bidragbidrag

Sigge Sörbom 2.a platsSigge Sörbom 2.a plats

Fler bilder från artiklen hittar du på sidan 32Fler bilder från artiklen hittar du på sidan 32
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Skoj & Ploj 2022
Den 31:a upplagan av fotbollsturneringen - Skoj & Ploj - gick av stapeln den 11-12 november 
i Överlidaidrottshall. I år var det 29 lag som gjorde upp och kämpade om berömmelse och 
ryktbarhet.

Under två dagar var 
idrottshallen fylld med 
unga förväntansfulla 
bolltalanger, stela ”före detta” 
fotbollsspelare, glada barn 
och nyfikna pensionärer. Det 
är fart och fläkt. Det är varmt 
och svettigt. Här träffas vänner 
som ofta inte sett varandra 
på ett helt år och eftersom 
turneringen varit inställd i två 
år på grund av Covid19 så hade 
det blivit fler ålderstecken än 
vanligt i vissa ansikten. Kul att 
vi kunde göra en nytändning i 
år och att det lockade ungefär 
lika många personer som 
vanligt. Skoj & Ploj har blivit 
en tillställning som drar folk 
från hela Västsverige. 
Det vill till att komponera 
sitt lag rätt, för i och med 
vårt handicapsystem, så är 
det nästintill omöjligt att 
vinna om det bara är aktiva 
fotbollspelare i laget. Oftast 
lönar sig en blandning mellan 
tjejer och killar, aktiva- och 
icke aktiva spelare. Ni ska veta 
att det är en merit att ha vunnit 
Skoj & Ploj en del lag har varit 
med i 15 år utan att lyckats. 
Fotbollsmässigt är det högt 
och lågt. Felpass och taskig 
timing blandas med bländande 
prestationer och ibland är det 
till och med allsvensklass på 
finliret. Oavsett vilket så har 
de flesta deltagarna ett stort 
leende på läpparna när de 
spelar! 
Ära den som äras bör: 
Prisutdelningen skedde som 
vanligt på bankettmiddagen 
uppe på Kullaberg där ca 140 
människor samlades för att 
ha en trevlig kväll med god 
mat och dryck. Vi delade ut 
en hel del specialpriser för att 
hylla några av de fantastiska 
människorna som utförde 
prestationer de själva inte 
trodde var möjliga.  
För att nämna några så 
gick priset för ”Årets 
Strumprullare” till Brynjar 
Larsson som spelade i laget 

Vinballeklubben. I stället för 
att träffa vristen som avsågs 
så började bollträffen strax 
ovanför knät och rullade hela 
vägen på benet, ut på foten till 
stortån och vidare rätt upp i 
nättaket. Ett riktigt snyggt mål 
via en så kallad strumprullare. 
Helt klart värt att premieras.
”Årets -Jag går på kraft!” 
gick till Albin Grönlund i BK 
Flens som missade en frispark 
fullständigt och lyckades träffa 
ljusarmaturerna i taket i stället 
för målet.
”Årets tunnel” gjorde Erik 
Liljekvist i Teknikalliansen på 
Edvin Jonason i Sotarn & Co. 
Edvin fick naturligtvis komma 
upp på scenen och skämmas 
lite.  
”Årets kroppsfint” gick till 
Emil Odqvist i laget Mulf. 
Han lyckades med bedriften 
att kroppsfinta så motspelaren 
bara försvann. Sen gjorde han 
en likadan till när han ändå 
höll på. Efter det passade han 
fram till sin lagkamrat som 
gjorde ett riktigt snyggt mål. 
Priset för ”Årets skottfint” 
gick till Saga Klasson i laget 
JockeBöj som fintade skott 
och i stället gjorde en härlig 
tvåfotsdribbling och friställde 
sin lagkamrat. 
”Årets fulaste” gick till hela 
laget Goat som hade klätt ut 
sig. Med skräckinjagande 
masker satte de skräck i 
motståndarna. 
”Årets bonde” blev Johannes 
Gabrielsson. Juryns 
motivering: Han samlar sina 
medspelare och festprissar 
med bravur, i år hade han 
med sig djur (Hela laget var 
utklädda till kossor). I stället 
för tacktal så rev Johannes 
av en AC/DC låt på scen till 
publikens jubel. 
Om vi kikar på de rent 
sportsliga priserna så kommer 
de här. Fjärdepriset gick 
till laget Erik Hammaren 
Krulltottjävel FC innehållande 
flera grabbar från bygden. 

Tredjepristagarnas lag, 
bördiga från Borås, hette 
Absolut inte. Andra priset gick 
till Ullaredsgänget i Inlandets 
Ultras FC. Första priset och 
vinnare för tredje gången 
blev BK Groggfint, även 
dessa trevliga människor från 
Ullared med Högvadsspelaren 
Joel Hallberg som ledstjärna. 
I och med tredje vinsten 
tog de hem den åtråvärda 
vandringspokalen för evigt. 
Då kvarstår bara det viktigaste 
priset av alla ”Årets Skoj o 
Ploj lag”. Detta åtråvärda pris 

gick till laget Pokémon med 
Holsljungas stolthet Matilda 
Litzell i spetsen. Det är alltid 
kul att se vad detta gäng hittar 
på från år till år. Stort tack för 
det ni bidrar med.
Grattis till alla pristagare och 
hjärtligt tack till alla som på 
något vis bidrar till en lyckad 
turnering.

Planera in Skoj & Ploj även 
nästa år, vi kör någon gång 
i mitten av november som 
vanligt. 

Mattias Larsson 

Fler bilder från artiklen hittar du på sidan 32Fler bilder från artiklen hittar du på sidan 32
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Gräne Gruva får ett 5:e attraktionsområde
5-års planen blev en 6-års plan, inte för att vi blivit försenade, utan för att det skett en 
utökning av de attraktioner som gör Gräne Gruva till det populära besöksmål som det är idag.

1.Basen för verksamheten 
är naturligtvis fortfarande 
Gruvan, dess mineraler och 
det lilla arbetslivsmuseum 
som vi byggt upp för att 
visa hur driften gick till och 
hur malmen fraktades ut till 
Pyttebanan för vidaretransport 
till den tyska porslinsindustrin.

2.Den första satsningen vi 
gjorde för att bredda verk-
samheten var på motion och 
rekreation, våra vandringsleder 
och grillplatser fick en rivstart 
tack vare coronapandemin, så 
inget ont utan att det för något 
gott ned sig.

3.Det riktiga lyckokastet kom 
när vi satsade på en trollstig 
med ett trolltorg och numera 
även ett litet lekområde, 
där barnfamiljer även kan 
sitta och grilla samtidigt 
som barnen kan få ur sig allt 
spring de har i benen. Med 
denna satsning kände vi att vi 
skapat ett besöksmål för alla 
åldersgrupper.

4.”Från istid till nutid” är väl 
det område som vi har mest 
kvar att utveckla, men inte 
desto mindre viktigt. Med 
sitt läge mellan två sjöar och 
nuvarande höjd över havet 
så tror vi att våra trakter var 
några av de första platser som 
befolkades efter att isen dragit 
sig undan. Många fynd från 
stenåldern i området bekräftar 
denna teori. Som gränsland 
mellan Danmark och Sverige 
så fanns det dramatik i området 
under lång tid.

5.Vår satsning på en 
rhododendronpark, med 
numera ca 500 planterade 
buskar och tre dammar, var från 
början bara tänkt som en del av 
våra olika vandringsleder som 
alla passerar detta område. Vi 
har dessutom börjat plantera 
en ekallé från nedre till övre 
parkeringen vid gruvan. Ett 
30-tal två till tremeters ekar 

som vi tagit från vägkanter 
i området kommer om sådär 
40–50 år att bli en ståtlig 
uppfart till gruvan.
Men det som definitivt gör att 
vårt 5:e attraktionsområde, som 
besöksmål blir BOTANIK, är 
att vi bestämde återställandet 
av den grusgrop, som legat 
vid infarten till gruvområdet, 
inte på traditionellt vis 
skulle planteras igen med 
skog, utan bli ett fullödigt 
pollineringsområde för 
vildbin, humlor och andra 
insekter.

Vad innebär det då lite 
mer specifikt att skapa 
ett polleringsområde
Ett generöst sk LONA 
bidrag från Länsstyrelsen 
har möjliggjort att vi nu går 
”all in” och baserat på en 
professionell konsultrapport 
som färdigställts i sommar tror 
vi att vi skall kunna göra ett 
bra jobb.
Tur var väl detta, för vi började 
med ett generalfel
Vi (undertecknad) trodde att 
det här med pollinering, var att 
så lite ängsblommor och för 
detta behöver man matjord, 
så när kommunen erbjöd oss 
att ta emot humusmassor från 
schakten i Stråvik så tackade 
vi ja till detta.
Nu visade det sig att 
ängsblomster kan man så på 
en massa andra platser. Men 
till  boplatser för vildbin, då 
är det den varma sanden som 
är idealisk och då speciellt 
södersluttningar och där det är 
vindskyddade grytor.
Nu kunde vi använda humusen 
från Stråvik till lite annat. 
Bland annat har vi byggt en 
pulkabacke vid gruvan, men 
även format en ås ovanför 
grusgropen, samt byggt en ”ö” 
utmed vägen.
Där skall vi under 2023 plantera 
träd och buskar som blir en 
del av pollineringsprojektet. 
Vi kommer även att så lite 
speciella blommor som växer 

på sandmark, de är oftast 
lågväxande och inte så vackra, 
men inte mindre viktiga för 
den biologiska mångfalden.
Vid inventeringen hittade man 
23 arter av bin och 8 arter av 
dagfjärilar, men bedömningen 
är att de finns ca 60 arter av 
bin i området.
Ett 40 tal blommande örter 
och buskar hittades, men 
totalt uppåt 100 olika växter 
och då är inte olika grässorter 
räknade.

Hur skapa intresse för 
området?
Sköter inte ett pollinerings-
område sig självt? Jo, det kan 
så vara, men som en del av 
Gräne Gruvas naturområde 
vill vi skapa ett intresse för hur 
viktiga dessa processer är.
-Vi kommer därför att sätta upp 
ett antal rastbord på området, 
som även skall kunna bli 
plats för föredrag och bas för 
exkursioner. Där skall vi även 
ha skyltar om hur pollinering 
fungerar och vad som finns i 
området. Ambitionsnivån är 
hög, vi får se vad vi klarar.
-Bygga vårt planerade 
”Sveriges högsta insekts-
hotell” hur det nu skall gå till.
-Sist, men inte minst, med 
hjälp av Sydved göra en 

samling av ett 10-12 olika 
döda träd. Träden skall vi 
märka ut med årtal och se hur 
de dels förmultnar över tiden, 
dels vilka insekter som bygger 
bo i dem. Det kan skilja 30-40 
år mellan hur olika trädslag 
förmultnar. Dessa kommer att 
ligga ganska nära rastborden 
och vi tror att det kan bli en 
orsak för botaniker, skolor, 
m.fl. att regelbundet besöka 
området och se hur det 
utvecklas.
Nu skall vi tillsammans med 
Kurt och Birgit, ägna hösten 
och vintern åt att planera vad 
vi skall så och plantera på 
området till våren.
Är det någon mer som 
intresserad av botanik eller är 
intresserad av att hjälpa till så 
hör av er till undertecknad. Är 
det någon som är intresserad 
av hela konsultrapporten 
vad det finns för växter och 
insekter på området, så mejlar 
jag gärna över rapporten.

Christer Johansson    

Efter det att artikeln ski-
ckats in till oss nåddes vi 
av det tråkiga beskedet 
om Christers alltför tidiga 
bortgång. 
Redaktionen
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Överlidaprofilen Adam
Namn
Adam Everås
Familj
Sambo Lisa och 1-åriga 
sonen Ivar, hunden Abbe och 
katterna Siv & Rut samt några 
höns.
Arbete
Virkesinköpare på Sydved och 
delägare i Svenska Viltstängsel 
I Trä AB.
Intressen
Jag ägnar mig gärna åt att 
jaga med vår hund Abbe och 
när jag inte har bössan på 
axeln så tycker jag om att 
träna. Träningsformen varierar 
beroende på årstid och helst 
föredrar jag att träna utomhus. 
Favoritmat och dryck
Det finns många goda 
maträtter, men måste jag 
välja en specifik då blir det 
stekt fläsk med löksås och 
kokt potatis med lingonsylt. 
Favoritdryck är beroende på 
tillfälle, men vatten alternativt 
en god öl håller jag högst. 
Vad är det bästa med 

att bo i Överlida?
Närheten för mig och min 
familj till våra intressen och 
alla glada personer man träffar 
på i byn!
Att det finns flera fina sjöar 
intill byn är också något jag 
uppskattar!
Vad kan bli bättre i 
Överlida?
Fortsätta förbättra skolan så 
barnen får en bra start i livet 
och satsa på näringslivet så 
det finns bra arbetsplatser för 
invånarna. Nu är det ju en bit 
kvar till pensionen för min del, 
men jag tänker också att det 
ska finnas bra aktiviteter för 
pensionärerna i byn, men det 
kanske det redan gör.
Om du vann mycket 
pengar, vad skulle du 
göra då?
Då skulle jag renovera vårt 
ena badrum och investerat i 
någon skogsfastighet. 
Motto
”Behandla andra som du vill 
bli behandlad själv”

Foto: Lisa HerngrenFoto: Lisa Herngren

Julbasar i Mjöbäck
Som traditionen bjuder till första advent var 
det julbasar i Mjöbäcksgården. 
I år var det återigen fullt 
av barn och vuxna som 
ville köpa lotter och 
förhoppningsvis vinna många 
vinster. Om man tröttnade 
på att köpa lotter bjöds det 
på glögg och pepparkakor. 
Tomten med tomtenissen 
kom på besök och gav alla 
barnen godispåsar. Vi tackar 
alla som besökte vår julbasar. 
Stort tack även till alla våra 
sponsorer. 

Marie
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Stort tack till 
Tobias och Kjell Bertilsson 

som hjälpte oss med en 
handledare till bygdegården. 
Nu går vi säkrare uppför 
trappan. 

Mjöbäcks 
Bygdegårdsförening

Energi- och 
klimatrådgivning
Ett stöd för både företag och 
privatpersoner att göra kloka val kring 
energianvändning och klimatpåverkan. 
Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till 
allmänheten, små till medelstora företag och 
organisationer. Uppgiften är att hjälpa till 
att minska energianvändningen och där det är 
möjligt, använda miljövänligare teknik.
Rådgivningen är kostnadsfri, 
oberoende och opartisk och 
sker i samarbete mellan 
Ulricehamn, Tranemo och 
Svenljunga kommuner. 
Energirådgivaren i komm-
unen finansieras av Energi-
myndigheten.
Rådgivning för privatpersoner
Vad kan en energi- och 
klimatrådgivare göra för dig 
och ditt hus?

• Ge råd om värmesystem och 
tilläggsisolering av hus och 
byte/renovering av fönster 
och dörrar.

• Vara ett stöd vid val av 
elavtal.

• Ge stöd vid nybyggnation 
eller vid utbyggnad.

• Svara på frågor om 
el med minsta möjliga 
miljöpåverkan, som el från 
sol, vatten och vind.

• Hjälp vid val av nya 
resvanor och val av bil eller 
elcykel.

• Tips och råd för att spara 
energi.

Är du nyfiken på energi-
användning, besparingar eller 
klimatpåverkan? 
Ta då kontakt med energi- och 
klimatrådgivningen och se 
vad vi kan göra för dig. All 
rådgivning är kostnadsfri.

Källa: svenljunga.se

Halloweenfest i 
Bygdegården
Likt förra året ordnade Mjöbäcks byalag 
en halloweenfest där barn i alla åldrar var 
välkomna.
De barn som vågade sig 
dit möttes av läskiga 
dekorationer och ett golv fullt 
med ballonger.
Det fanns även bord 
med färgpennor och 
färgläggningspapper för de 
barn som ville ta det
lite lugnare eller bara ta en 
paus i all spring och lek. 
Sedan hölls det i lekar och det 
bjöds
även på korv med bröd och 
pumpliknande clementiner.
Det blev en stor uppslutning 

med utklädda och 
förväntansfulla barn, vilket 
var väldigt roligt!
Som förälder vill jag 
tacka byalaget för deras 
engagemang i detta och 
hoppas på många fler
halloweenfester framöver.
För jag tror inte jag var ensam 
om att ha ett väldigt nöjt och 
glädjefyllt (kanske aningen 
trött)
barn efter festen. Och det är 
för mig det bästa betyget.

Carolina Sandblom

TACKTACK
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Ljuständning i Överlida
När första ljuset brinner, står julens dörr på glänt.
O alla människor glädjas att fira få advent.

Visst har vi längtat hela 
november till denna söndag då 
vi kan lysa upp hus och hem 
i vintermörkret? Traditionen 
att tillsammans tända upp vår 
gran, ek och ljusstake i byn 
på kvällen den första advent 
är också ett mysigt inslag i 
mörkret. Flera bybor hade 
samlats för glögg, pepparkakor 
och gemenskap och så förstås 
våra musikanter Mattias och 
Johannes som underhöll oss 
med julsånger. Byalagets 
ordförande Roxana tackade 
alla som hjälper till att göra 
vår by så trivsam som möjligt. 
Tack också till byalagets 
styrelse och arbetsgrupper 
som lägger ner så mycket tid 
för att göra allt detta möjligt. 
Sist men inte minst kom 
tomten och delade ut paket 
till alla barn. Ha nu en riktigt 
härlig jul, ta hand om varandra 
och låt ljuset lysa upp till en 
hoppfull och fridfull tid.

Eva Berndtsson
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Mattias Sörboms 3:e platsMattias Sörboms 3:e plats

Markus johansson med Lös Gåtan-stationenMarkus johansson med Lös Gåtan-stationen

Helen Jansson vid Bus el godis-stationenHelen Jansson vid Bus el godis-stationen


