
Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton
Tag med blommor

Kaffe, saft och bullar serveras.

EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG

NR 79 - ÅR 2007 - ÅRGÅNG 25 

WWW.HOLSLJUNGA.COM

Midsommar På Högelycke

Kl 14.00 blir det 

Midsommarfirande 

traditionsenligt med dans kring 

Midsommarstången

Lotterier och Chokladhjul

Välkomna
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SPEGELN
EN SEKTION AV HOLSLJUNGA BYALAG
Tidningen framställs ideellt och utkommer 3 ggr/år

MANUSSTOPP O UTGIVNING 2007

30 Januari -  ca 15 Februari
30 maj - ca 15 juni
30  September -  ca 15 Oktober

PRENUMERATION

Delas ut gratis till alla hushåll i Holsljunga. 
För utomstående tas en avgift ut på 
100 kr/ 3 nummer.

BANKGIRONUMMER:

5463 - 8606 

Mjöbäcks Sparbank

ANNONSPRISER

För utomstående föreningar och personer .
Helsida  150 kr
Halvsida  100 kr
¼ sida    50 kr

ÖVRIGT MATERIAL

Publiceras utan kostnad. 
Material kan lämnas i Spegeln- lådan vid 
Anitas Handel eller skickas till Holsljunga Byalag, 
Spegeln 512 64 Holsljunga.

REDAKTIONEN

Camilla Ekman 0325 - 33 458
Lena Jansson 0325 - 33 060
Margit Johansson 0325 - 33 181
Eva Brolin 0325 - 33 919
Gun Björklund 0325 - 33 428

SPEGELN TRYCKS AV
 
ÖVERLIDATRYCK AB

Invändningar mot tiden för manusstopp kan skickas till 
Gun Björklund. Ring 0325 - 33 428  eller skriv. 
gun.spegeln@ telia.com

Jag tar tacksamt emot material.
Text: Handskrivet, epost, worddoc., works eller varför inte 
prata in Din text i telefon?

Foto: Original/ Digital eller papperskopior. Vill Du ha Dina 
foto tillbaka, skicka då med ett frankerat kuvert med namn 
och adress.

INNEHÅLL NR 1 2007

1 Midsommarfirande
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3 Ordförande har ordet
4 Annonser
5 Semesterfest
6 Ballongfärd
8 Lägesrapport från Högvad BK
9 Göteborg på 40- Talet
10 Talet på examen
11 Byvandring
12 Fixardag i skolan
13 Städdag i skolan
14 Blandad Info
15 Vårtalet
16 HIF - Marschen
17 Spinningnytt
18 4H
19 Insändare
20 Vill vi bli fler
21 Stadgar
22 Protokoll
23 Bild Löfsta rastplats
24 Kryzzet

Hej allihop!

Så var det natt igen och nu 
börjar det bli härligt.
Det mörknar vid 23 och 
redan kl. 03 börjar fåglar-
na spela sin morgonsång. 
Det blir lättare att hitta till 
nya vårdtagare  i skogarna 
utan att köra vilse.

Har flera gånger fått en 
luddig vägbeskrivning och 
trott att jag varit vid rätt 
hus, det är ett under att 
ingen har ringt polisen när 
jag försökt låsa upp ytter-
dörren mitt i natten. Tur 
att alla låser om sig, tänk 
om jag skulle gå in i fel 
hus och tvinga fel gubbe 
på toa!!
En gång när jag jobba-
de dagtid i hemtjänsten 
körde jag hem mat till en 
äldre dam. Hon påpekade 

bestämt att hon redan ätit 
men eftersom jag aldrig 
träffat henne förut och 
gamla människor kan vara 
lite förvirrade ibland så 
hävdade jag att hon i alla 
fall kunde smaka på ma-
ten. Vi skrattade gott när 
jag förstod att grannfrun 
hade samma namn och 
antagligen satt hemma 
och var hungrig.
Nu är kl 02.30 och jag hör 
de välbekanta stegen från 
Övervåningen. Jag är trots 
allt inte ensam. Det är 
bara det att när man tittar 
efter så är det aldrig 
någon där!  Det kan vara 
skönt med lite sällskap,
Dom håller mig i alla fall 
vaken! 

Ha de gott!

//Camilla



0�/07 Spegeln �

ORDFÖRANDE HAR ORDET…           

Då har sommaren äntligen kommit. 

Visst stämmer talesättet att natu-
ren är som vackrast tiden mellan 

hägg och syren! Ett annat säkert vår och 
sommartecken som vi har här i byn är 
när husvagnarna kommer rullande in 
på campingen i slutet av april. Cam-
pare som kommer igen år från år. De är 
verkligen glada för att ha en camping-
plats här i vår vackra by. Glädjen över 
att campingplatsen finns kvar även i år 
är uppenbar.

Efter årsmötet i mars så har byalagets 
aktiviteter varit ganska få. Valborgs-
mässoafton firades dock som vanligt 
i kyrkbyn nere vid badplatsen. Sällan 
har så många människor firat våren i 
Holsljunga som då. Det var runt 200 
personer som hörde körens vackra 
sång, vårtal och såg den ståtliga elden. 
Lotterier och kaffeförsäljning vid caféet 
hör ju också till. 
Tack till Kören, Lena, Ulla Britta, Kaj-
sa, Annika, Suzanne och Krister med 
medhjälpare för all hjälp vid Valborgs-
firandet. 
Det verkar som Holsljunga är ganska 
ensamma om denna tradition vid Val-
borg och jag tycker att den traditionen 
bör håller många år till.

Några dagar senare hade byn besök av 
en STT journalist som skriver den fjär-
de upplagan av Trivselbygden tidning. 
Jag vill inte avslöja vilka Holsljunga-
bor hon träffade och vad hon skrev 
om men …jag gläds verkligen åt vilka 
härliga människor och entreprenörer 
som finns ibland oss. Trivselbygdens 
tidning kommer ut v. 22. Håll ögonen 

öppna efter tidningen. I den tidningen 
lär man sig alltid något nytt! Det kan 
jag lova!
Förra veckan var jag ute och promene-
rade med min hund Hugo och vad fick 
jag se?! Skolan, dagis och förskolans alla 
barn och fröknar var ute och plockade 
skräp i hela byn. Sällan har jag sett gla-
dare barn som plockade skräp i dikena. 
Tack alla barn och vuxna för att ni 
gjorde en storstädning i byn. 
Nu är det verkligen rent och fint i di-
ken. Alla, vuxna som barn måste bli 
bättre på att inte slänga skräp i natu-
ren. Vi bör också vara rädda om de fina 
rast och grillplatserna som finns i byn. 
Det är många som vill sitta och njuta 
av naturen i en solig glänta. Då blir det 
trevligare för alla om man tar med sig 
sitt skräp hem än att slänga det så att 
någon annan får plocka upp det efter 
sig.

Visste ni förresten att det finns 95 barn 
i Holsljunga skola från 1 år till 12 år. 
Det tycker jag är fantastiskt när det ta-
las så mycket om att skolor ev. skall läg-
gas ner och att det finns så få barn. 
Skolan med sitt dagis och fritids är väl-
digt viktigt att det finns kvar så att barn 
och vuxna har nära dit. 
Skolan är en trygg oas för våra barn. 
Nu ser jag fram emot en härlig sommar. 
Med många bad och härliga promena-
der och cykelturer här i Holsljunga. 

Vi ses kanske vid midsommar på 
Högelycke!                                      

Margaretha Litzell

Lite information från 
Holsljunga Bibliotek

Från den första Juni börjar 
sommarlånen att gälla, 
vilket innebär att böcker 
får lånas över hela som-
maren och lämnas tillbaka 
sista Augusti.

Se hit alla skolungdomar!
Glöm Ej Sommarboken!
Talonger finns att hämta 
på Biblioteket.
Biblioteket stänger för 
semester vecka 26 och 
öppnar igen vecka 33.

Välkomna att låna Er 
Semesterlitteratur innan 
Sommaruppehållet.
Ha en riktigt trevlig och 
glad sommar.

Birgitta

BIBLIOTEKSRUTAN
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Vi säljer vår rokoko soffgrupp i 
ny rokoko.2 st. soffor, 1 fåtölj 
och bord. Kom gärna in och 
titta på den, Om intresse finns.
Gun Terol 0325 - 33 127

SOFFGRUPP ROKOKO 
TILL SALU

Vi har öppet Fredagar 
18.00 – 21.00

Öppet längre om behov finnes.
Ring gärna Ingela och förbeställ 

Tel. 0325 – 33 051

Välkomna
Fullständiga Rättigheter

Marschen - dagen
serveras köttfärssås och spaghetti

Puben bjuder på kaffe
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Jag gick byvandringen som hembygdsföreningen 
höll i härom veckan.
Turen gick bort till dansbanan och man började 
räkna upp alla dansbanor som fanns runt om i byg-
den förr.
Det var ju helt fantastiskt!

Folk snickrade ihop ett liten dansbana och sedan 
höll man på där ett tag.
Visst umgås vi alldeles för lite med varandra nu för 
tiden?!

Nu har Henry och Inger på Bäckäng snickrat ihop 
en liten dansbana, inte i år men ändå, och den 
tänkte vi använda för att umgås en stund, innan 
alla drar iväg på semester.

Den 29 Juni med start kl. 18.00 träffas vi där.
Var och en tar med det dom vill äta och dricka, gaf-
fel, kniv, glas och allt som kan tänkas gå åt.

Det finns ett par grillar som vi kan använda – Vi ser 
till att dom är igång.

En liten tipspromenad blir det i all enkelhet och vi 
får en gemensam sångstund och fin underhållning 
av ” Min kusin & Jag”.
Detta kostar 100 kr/ person.
Anmäl dig till:

Inger & Henry 76 376, 33 349

Lill & Ulf  33 435

Lisbeth & Klas 33 139

Senast den 25 juni.

Varmt välkomna!

Lill Terol

S E M E S T E R F E S T
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väder.
Så nu i början av Maj så bar det av för 
10 -onde gången. När jag kom upp 
till Stockholm blåste det mycket även 
på flygdagen, så jag trodde inte att det 
skulle bli något nu heller.
Men när jag ringde och kollade, så 
skulle det flygas, så jag åkte ut till Salt-
sjö- Duvnäs där vi träffades kl:17.00
Därifrån åkte vi bil till Gärdet, men 
där gick det inte att starta, så vi åkte 
till Djursholm där vi började rigga upp 
ballongen. Sedan startade vi med upp-
stigning till c:a 600 meter, där stod vi 
helt stilla, men det var en fantastisk ut-
sikt. Piloten fick höra att det var vind 
runt 50 meter, ballongen fick svalna 
så den sänkte sig. Plötsligt började det 
blåsa och ballongen sköt fart, nu bör-
jade det hända saker, vi flög över ett 
villaområde på så låg höjd att ballong-
korgen drog i björktopparna, sedan 
seglade den över en sjö på väldigt låg 
höjd, så när vi kom till stranden fick 
piloten brassa på ordentligt för att klara 
en lyktstolpe. Efter det flög vi mellan 
höghus.
Så var det dags att hitta landningsplats. 
Den blev inte stor med den ballongen, 
så när vi var nere så fick vi dra korgen 
igenom ett grindhål, det gick bra, pilo-
ten höll värme så korgen var lätt.
Sedan vi packat ballongen blev det dop 
i champagne, även att dricka, vidare ett 
diplom, glaset med Ballongflyg Upp o 
Ner s loggo på fick man behålla.
Jag var tillbaka vid Centralen 
kl: 23.30.

DET VAR EN FANTASTISK 
UPPLEVELSE ! 
TACK MARIE, LILL och 
NINA MED FAMILJER
Arne Terol

Det började med att Gun o jag för 
två år sedan planerade en turistvecka i 
Stockholm, och i samband med detta 
så fick mina döttrar med familjer en 

lysande ide att ge mig en ballongflyg-
ning i 65 års present, men sedan blev 
detta en följetong, med många resor 
till huvudstaden på grund av olämpligt 

Den här bilden togs vid start när ballongen skall fyllas med varmluft,

Vi är på väg upp i det blå
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Vy över Stockholm på 600 m höjd med Globen i mitten,Det var tre ballonger uppe samtidigt

Nu är det lågt, fick skicka in mycket varmluft för att klara en lyktstolpe, Här flyger vi mellan husen, det var en mycket skicklig pilot.
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   När detta skrivs i mitten på maj, har 
vi hunnit en bit in på vårsäsongen. 
Fotbollen är naturligtvis det klart vikti-
gaste, vi har på programmet. Man kan 
med fog påstå att allt vi sysslar med har 
med fotbollen att göra.
   Eftersom det kostar att driva en verk-
samhet, började året med att sälja stöd-
lotter. 400 stycken såldes, vilket ger ett 
välkommet tillskott i vår kassa. Många 
köpare blir vinnare i de månatliga drag-
ningarna under året.
   En annan viktig inkomstkälla är an-
nonserna i vårt programblad. Annons-
platser såldes därför i våras. Tack vare 
stöd från många företag, flyter det in 
pengar även här.
   Ytterligare inkomster får vi av vår 
målkavalkad och medlemsavgifter. Vi 
känner att vi har ett stort stöd här byg-
den, vilket vi är mycket tacksamma för. 
Därför vill vi ”betala igen” genom att 
prestera på fotbollsplanen.
   Inför säsongen har det tillkommit fyra 
nya namn i seniortruppen utifrån. Det 
är Urban Åkesson från Viljan/Älvena, 
Mattias Holmqvist från Älekulla samt 
Jonathan Nydén och Gabriel Nilsson 
från Svenljunga. Den senare återvänder 
efter ett år. 
   Lämnat oss har Oskar Lennermo. 
Han har flyttat till Halmstad för att 
studera och spelar från och med i år 
i Centern, en division V-klubb i hal-
landsmetropolen.
   Sett till spelaromsättningen ligger vi 
alltså på plus. Dessutom fylls truppen 
på varje år av unga spelare, som kom-
mer från P 16-laget. När många klub-
bar har bekymmer med tillgången på 

spelare, ser det ljust ut för oss.
   Träningen, under ledning av Mag-
nus Johansson från Tranemo, började 
utomhus i januari på gruset på Hal-
levi. Inte så muntert kanske men ett 
nödvändigt ont. Ibland fick vi flytta 
inomhus på grund av att vädret omöj-
liggjorde uteträning. Drömmen är en 
inomhushall. Tänk er en sådan på grus-
planen på Hallevi. Vilket lyft det skulle 
bli för fotbollen i bygden.
    Hur som helst fortsatte träningen 
med ett träningsläger i Grenå i Dan-
mark vid månadsskiftet mars-april. 
Ett sådant har flera viktiga funktioner. 
Förutom träning under bättre förhål-
landen så svetsar det samman gänget 
genom att man lever tillsammans un-
der några dygn. Det är också betydel-
sefullt för de nya grabbarna att komma 
in i föreningen.
   Väl hemkomna kunde träningen fort-
sätta på gräs på Stråvi. Växtväv hade 
satt fart på gräsväxten och planen var 
redan sommargrön.
   Inledningen av seriespelet har väl gått 
sådär. Efter två matcher hade vi bara 
fått ihop en ynka poäng, vilket vi natur-
ligtvis inte var nöjda med. Sedan har vi 
vunnit två matcher. En av segrarna var 
mot Svenljunga. Det handlade om en 
viktig seger i en prestigefylld match. 
   Där står vi nu och vår förhoppning 
är att vi skall etablera oss på den övre 
halvan i serien. Vår bedömning är att 
det skall finna goda möjligheter till 
detta. Ännu har vi inte visat toppform, 
så det finns mer att ge. Välkomna att 
titta!
   När det drar ihop sig till sommar-

marknad i Överlida, genomför vi det 
traditionella Högvadsracet i vattendra-
get genom orten. Vi vill uppmana alla 
att skaffa bollar och delta. Varför inte 
vara på plats och se upplösningen?
   Som vanligt kommer vi att delta i 
Mjöbäcks Sparbanks sommarcup i 
Östra Frölunda. Sista lördagen i juli är 
det dags.
   Lördagen 18 augusti är det marschen 
i Holsljunga. Dagen avslutas med 
knytkalaset, i HBK:s regi, på Holsjöns 
festplats. Kom och var med! Ni ångrar 
er inte.
   Någon gång i november, är det så 
dags för Skoj och Ploj i Överlidahal-
len. Denna turnering, halvt på lek och 
halvt på allvar, brukar locka många del-
tagare.
   Som ni ser, är det mycket på gång hos 
Högvads BK. 

Vi hälsar er välkomna till alla arrange-
mang. Då inte minst, när det är match-
er på Hallevi eller Stråvi. 

Vårt lag håller hög klass tycker vi. Kom 
och bilda dig en uppfattning. Följ oss 
också på vår hemsida 
www.hogvadsbk.com

//Sten Lennermo

Lägesrapport från Högvads
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Då jag är född 1938 och uppväxt i Gö-
teborg i stadsdelen Oliverdal, skall jag 

berätta lite hur det var att växa upp i stan på 
1940 –talet. Jag föddes ju strax innan andra 
världskriget bröt ut, 1939 och minns inte så 
mycket av början på kriget. Min far låg inkal-
lad i norrland under 3 år och mitt minne av 
honom på den tiden, var en storvuxen främ-
mande men vänlig man som kom hem i mili-
tärkläder. De fick åka tåg i två dygn uppifrån 
norrland till Göteborg fullt utrustade med 
gevär, hjälmar och annan utrustning. Permis-
sionen varade några dagar och sedan fick han 
åka tillbaka och var borta i flera månader. 

Vi bodde på Vegagatan i ett äldre 3 -vånings-
hus  och  min mamma var hemma på dagarna 
då hon hade ett litet barn. Inkomsten var ett 
bidrag från försvarsmakten, säkert ingen in-
komst som man kunnat leva av idag, även om 
man  räknar om det i dagens penningvärde. 
Husen var byggda som två parallella byggna-
der med en gård emellan. I båda ändar vinkel-
rätt mot nästa länga hus fanns ett plank. Mot 
det ena planket stod en rad torrvc:n och mot 
det andra var brygghuset. Gården utgjorde 
vår lekplats också, vi var ganska många barn 
som bodde där.
Gatan utanför bostaden var en ganska bred, 
där ena sidan var utrustad med en smal gräs-
remsa med träd planterade. De allmänna 
kommunikationerna bestod av trådbussar 
som gick förbi. För övrigt fanns det bara trafik 
i form av lastbilar och taxi. Under några år i 
början på 40-talet stod i stort sett alla privat-
bilarna stilla. Många cyklade till jobbet. 

Kriget tog slut 1945 och privatbilsbiltrafiken 

kom igång i början ganska sakta men ökade 
sedan snabbt. Då man någon gång under 
kriget hade fått åka taxi var de gengasdrivna 
och chaufförerna såg ut som sotare. Nu hade 
bensinen kommit in i landet och gengasen 
försvann snabbt.

Vid ett par tillfällen under kriget tjöt flyglar-
met. Då fick mamma och jag, jämte övriga 
i huset mitt i natten, springa ner i källaren 
till ett skyddsrum. Där satt vi tysta och lyss-
nade medan larmet höll på . När vi sprang 
över gården, spelade det stora strålkastare kors 
och tvärs över himlen i sökandet efter fientligt 
flyg. När larmet sedan var över gick alla lätt-
tade hem igen. Vi skonades ju från bombning 
i Göteborg liksom i övriga Sverige. Ett minne 
jag har var när de talade i radion om något 
som hette Ulven
Det var skrämmande och jag trodde det var 
ett slags odjur som låg på havsbotten. De ta-
lade om att de hört knackningar och i verk-
ligheten var det en svensk u-båt som gick till 
botten och samtliga ombord gick en långsam 
och plågsam kvävningsdöd tillmötes.

Det var dåligt med de flesta varor på den ti-
den. Det var kuponger på allt, det vill säga 
att i stort sett allt var ransonerat så det man 
fick köpa var begränsat. Alla importerade va-
ror som kom in före kriget försvann och det 
mesta som fanns att köpa var ju producerat i 
landet.
I slutet av kriget fick man in något parti bana-
ner i den affär vi handlade i, som bara barnfa-
miljer fick köpa. Jag tror att det handlade om 
någon enstaka banan i veckan. Det betrakta-
des som mycket nyttigt, så det tvingades man 

att äta trots att jag då tyckte att det smakade 
förfärligt. Ransoneringen av varorna fanns 
dock kvar under hela 40-talet och vissa en bit 
in på 50-talet.Lönerna var mycket låga och 
det var ont om jobb.

Med dagens mått var det inga sötebröds-
dagar, men det fanns alltid bröd på 

bordet. Den stora glädjen på den tiden var när 
man fick sin första cykel, en begagnad damcy-
kel, där man monterat på en böjd sadelstolpe, 
så att sadeln satt en bit ner på ramen. Knap-
past något fordon som godkänts i dagens tra-
fik för en 7-8 åring att åka omkring på. 

1945 började jag i första klass i Nordhems-
skolan, en skola som ser ut som en medeltida 
borg och som finns kvar och är i bruk även 
idag. Skolan låg högst uppe på en höjd och 
jag hade först att gå uppför vår gata 5-600 
meter och sedan uppför en brant stentrappa. 
De elaka lärare som många talar om  på den 
tiden, mötte jag aldrig. Tvärt om så hade jag 
bara trevliga och snälla lärare och lärarinnor 
under min skoltid. 

Vår bostad låg bara c:a  1 km från Slott-sko-
gen, där familjen tillbringade många sönda-
gar med kaffekorg. Där fanns lekplatser och 
dammar med änder att titta på. Där var alltid 
mycket folk och där fanns många barn att 
leka med. På vintern åkte vi skridskor på en 
frusen damm. Skridskorna hyrde man för jag 
hade inga egna. Det var skridskor med rem-
mar bak och fram som gled i sidled hela tiden 
man åkte, men det var roligt ändå.

Trots krig och brist på allt så kan jag bara 
komma ihåg att man som barn kände trygg-
het.   
Familjebanden var starka och alla hade det 
lika knapert. Ett bekymmer vara att få mat 
för dagen, men varje gång det blev lite bättre 
tider gladde sig människor och såg hoppfullt 
på framtiden. 

1948 flyttade familjen till en modern bostad 
med dåtida mått och jag fick börja i en ny 
skola.
En ny tid började på många vis för oss som 
för de flesta människor med framtidstro och 
en ökad välfärd. 

Jag skulle inte vilja vara utan dessa mina första 
år med de minne som finns. Jag tror att vi 
äldre som minns denna tid har en slags tack-
samhet och ödmjukhet om hur bra vi har det 
idag, även om vi långtifrån alltid visar det.

Rolf Järphag

GÖTEBORG PÅ 40-TALET
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En dag när jag var ny på high school 
såg jag en kille från min klass som 
var på väg hem  från skolan. 
Hans namn var Kyle. Det såg ut som 
om han bar på alla sina  böcker. 
Jag tänkte: Varför skulle någon bära 
hem alla sina böcker på en fredag? 
Han måste vara knäpp! 
Jag hade planerat ett riktigt bra veck-
oslut fest och en fotbollsmatch med 
mina vänner i morgon  eftermid-
dag, så jag ryckte på axlarna och 
gick vidare. 
När jag gick där såg jag ett gäng ung-
ar springa emot honom. De sprang 
rakt på honom, slog alla böckerna 
ur hans grepp och satte krokben så 
han landade i gruset. 
Hans glasögon flög iväg, och jag såg 
dem landa på gräset ungefär en me-
ter ifrån honom. Han tittade upp 
och jag såg fruktansvärd sorg i hans 
ögon. 
Mitt hjärta blödde, så jag joggade 
över till honom när han kravlade 
runt och letade efter sina glasögon 
och jag såg att han grät. 

När jag gav honom glasögonen 
sa jag: De där killarna är töntar, 
de skulle ha en omgång. Han tit-
tade på mig och sa: 
Tack så mycket. Han log med hela 
ansiktet, ett leende som visade verk-
lig tacksamhet. 
Jag hjälpte honom plocka upp böck-
erna och frågade honom var han 
bodde. 
Det visade sig att han bodde nära 
mig, så jag frågade honom varför 
jag inte hade sett honom  förut. 
Han sa att han hade gått i privat-
skola tills nu. Vi pratade  hela vä-
gen hem och jag bar några av hans 
böcker. 

Han visade sig vara en riktigt reko 
kille. Jag frågade honom om han 
ville spela fotboll med mina vän-
ner. 
Han sa ja. Vi träffades hela vecko-

slutet och ju mer jag lärde  känna 
Kyle, desto mer tyckte jag om ho-
nom, och mina vänner tyckte lika-
dant. 
Det blev måndagsmorgon och där 
gick Kyle med sin jättehög med 
böcker igen. Jag stoppade honom 
och sa: Gissa om du kommer att 
bygga feta muskler om du ska bära 
den högen varenda dag. 
Han bara skrattade och gav mig 
halva högen. 
Under de följande fyra åren blev 
Kyle och jag allra bästa vänner. 
När vi skulle sluta high school bör-
jade vi planera för college. 
Kyle bestämde sig för att läsa på Ge-
orgetown och jag skulle till Duke. 
Jag visste att vi alltid skulle förbli 
bästa vänner, så avståndet skulle 
inte bli något problem. 

Han skulle bli läkare och jag skulle 
till handelsskolan, där jag hade fått 
ett  fotbollsstipendium. 
Kyle hade blivit utsedd till att 
hålla avskedstalet från vår   klass.
Jag retades med honom  hela ti-
den och kallade honom plugg-
häst. Han måste förbereda talet på 
examensdagen. Jag var glad att det 
inte var jag som skulle stå där uppe 
och hålla  tal. 
På examensdagen såg jag Kyle. Han 
såg verkligen bra ut. Han var en sån 
kille som verkligen hade hittat sig 
själv under highschool tiden. 
Han hade mognat i kroppen och 
klädde verkligen i glasögon. 

Han träffade fler tjejer än jag och 
alla tjejerna älskade honom verkli-
gen. Jodå, det fanns dagar när jag 
var avundsjuk. I dag var en av de 
dagarna. Jag kunde se att han var 
nervös för talet han skulle hålla. Så 
jag klappade  till honom på ryggen 
och sa:  Hej  snygging, du kommer 
att göra bra ifrån dig!  Han tittade 
på mig  med det där riktigt  tack-
samma uttrycket och log. 

Tack,sa han. 
När han började, harklade han sig 
först och började sen prata. 
Examen är ett tillfälle att tacka alla 
som hjälpt dig att ta dig igenom de 
jobbiga åren. 
Dina föräldrar, dina lärare, di-
na syskon, kanske en tränare. Men 
mest av allt dina vänner. 
Jag står här för att tala om för er al-
lihop att detta att vara vän med nå-
gon är den finaste gåva du  kan ge 
någon. 

Jag ska berätta en historia. 
Jag kunde knappt tro mina öron 
när han berättade historien om den 
första dagen, då när vi  träffades. 
Han hade planerat att ta sitt liv på 
veckoslutet. 
Han berättade hur han hade städat 
ut sitt skåp i skolan, så hans mam-
ma skulle slippa göra det senare, och 
bar på alla sina grejor på väg  hem. 
Han tittade rakt på mig och gav mig 
ett litet leende. Som tur var, rädda-
des jag. 

Min vän räddade mig från att gö-
ra det outsägbara. Jag hörde hela 
folkmassan dra efter andan, när den 
här vackre, populäre pojken 
berättade om sitt mest sårbara  
ögonblick. 
Jag såg hans mamma och pappa tit-
ta på mig och le samma tacksamma 
leende. 
Inte förrän då hade jag förstått dju-
pet av innebörden i det leendet. 
Underskatta aldrig kraften i det du 
gör. Med en liten gest kan du ändra 
en människas liv. 
Till det bättre men också till 
det sämre. 

// Arne Terol

TALET PÅ EXAMEN
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Här kommer en uppdatering av 
hembygdsföreningens verksamhet:

•	 22 juni firar vi midsommar 
vid Högelycke. Kl 10.00 samlas vi 
för att klä midsommarstången och 
kl 14.00 sätter festen igång med 
musik, lekar, lotterier etc.
•	 25 juni inbjuder vi till 
en arbetsdag. Vi behöver hjälpas 
åt med att måla uthuset, tvätta 
staketet och behandla trädgårds-
möblerna m. m. 
•	 22 juli kommer församling-
en att ha en friluftsgudstjänst vid 
Högelycke. Hembygdsföreningen 
ordnar med kyrkkaffet.
•	 I augusti skall vi försöka 
ordna en historievandring i trak-
terna runt Lundsdal. Preliminärt 
har vi bokat in den 26 augusti kl 
10.00. Håll utkik vid affären och 
på hemsidan så får ni veta om det 
blir någon ändring.
•	 Gruvans dag är någon gång 
mitt i sommaren. Håll ögonen 
öppna efter annonser och affischer.
•	 Hembygdsföreningen står 
som värd för Föreningsrådet nästa 
gång. Vi bjuder in till Förenings-
råd uppe vid Högelycke i slutet av 
september månad. 

Känn er varmt välkomna att delta i 
föreningens verksamhet.

Ett varmt tack riktas till dem som 
lämnat in sin fastighetsbeskrivning. 
Det blir till stor glädje för framtida 
forskare.

// Inger Lindberg

Senaste nytt från 
hembygdsföreningen

En vårdag samlades en grupp vid 
kommunalhuset i Holsljunga för att 
fortsätta att gå byvandringen som vi 
avbröt i höstas. 
Tänk att vår lilla by har så mycket 
intressant att berätta. Vi hann inte 
klart den här gången heller. Vi bör-
jade med att titta var lokstallarna le-
gat och flera kunde berätta om den 
snurrplatta som funnits vid stallarna 
för att kunna vända loken. Tankar-
na for genom gruppen – vilken fin 
samlingslokal vi hade haft om lok-
stallarna fått stå kvar. 
Borås har ju sitt Åhaga och Hols-
ljunga hade haft sitt ”Stråhaga”.
Senare under vandringen kunde på-
lästa guider berätta om sågverket, 
flottningen på sjön, den stora sy-

fabriken, Holsljunga-ekan, hotellet 
och telefonstationen. 
När man lyssnar på berättarna far 
fantasin iväg och man inser att det 
var liv och rörelse i Holsljunga un-
der förra seklet. Tanken hissnar när 
man får höra att Holsljunga och 
Kungsbacka var nästan lika stora 
vid början av 1900-talet.
Hoppas att ni som läser detta har 
möjlighet att delta nästa gång. Då 
skall vi börja vid Magnussons affär 
och vandra vidare till fler spännan-
de platser.

Gun Terol berättar om hotellet och 
allt vad som inrymts där.

// Inger Lindberg

BYVANDRING I VÅRSOLEN
Foto: G

un Terol
Foto: G

un Terol
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Den 8 maj samlades många 
föräldrar och barn på skolgår-
den för att städa, skruva, krat-
ta, olja, snickra och måla. 
Regnet höll sig borta så mycket 

blev gjort. Full aktivitet rådde! 
Vi försökte också lösa mate-
matikproblem tillsammans 
och korv såldes med strykande 
åtgång av 6 :orna. 

Tack vare god planering av för-
äldraföreningens styrelse och 
alla de som kom och jobbade 
blev allt jättefint.
//Hanna och Elisabeth

Fixardag
 i

Holsl junga
skola
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Som tack för pengarna alla barn i 
skolan och förskolan fick av byala-
get till resor beslöt vi att genomföra 
en städdag. Förskolebarnen städade 
inom skolans område, de lite äldre 

barnen vägen ner mot campingen 
och omkring badplatsen och de 
äldsta åtog sig byn. Många fynd 
gjordes av ivriga sakletare och vi 
slutade dagen med korvgrillning i 

snålblåst. Även denna gång klarade 
vi oss utan regn.
Rapport om resorna kommer i en 
senare Spegel.
//Hanna och Elisabeth

Städdag i 
byn

och runt
 skolan 

den 10 maj
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Cafe’ts öppettider alla dagar 
15.00 - 19- 00

Fr o m 15 Juni är cafèt öppet 
8.00 - 21.00

23 Juni Midsommardagen
Folkdanslaget dansar på 

Campingen 11.30

28 Juni Tonstegen uppträder 18.30

5 Juli  Jan – Olof Kärrander
18.00 – 20.00

8 Juli  Musikskolan i Kind 18.00

19 Juli  Durmusik med allsång.
Eva Grahn och Ingvar Pettersson

19.00

Välkomna

Cafe’t På 
Holsljunga Camping

Informerar Du vet väl att Du kan 
diskutera allt, med alla, på

Byalagets Forum? 
(Forum Holsljunga)

Alla föreningar kan få ett ”eget” forum om 
så önskas. 
Kom med förslag på forum som borde 
finnas, Du kan också läggas till, eller  skriva i 
redan existerande forum. 
Det skulle vara roligt om det kom igång lite 
debatt och inlägg på forumet. 
Börjar det bli lite aktivitet, kanske man kan 
hoppas att fler hittar dit.

//Webmaster

En härlig bild från Holsljöns strand 
10 juni förra året. 

Då var det 25 grader varmt i vattnet.

Foto: Margaretha Litzell

S M M A R
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Jag heter Ulla- Britta (kallas ofta 
bara Britta) Backfisch och är upp-
vuxen i Hyssna. Flyttade hit till 
Holsljunga för ett antal år sedan 
och trivs mycket bra här.
Anledningen till att vi firar Valborg 
härrör sig långt tillbaka i tiden. En 
engelsk Benediktinernunna vid 
namn Walpurgis som levde på 700- 
talet blev skyddshelgon mot pest, 
rabies och hungersnöd. Namnet 
Walpurgis blev i Sverige Valborg.

Natten före Walpurgisdagen trodde 
man att illasinnade häxor samlades 
för att planera illdåd mot männis-
korna. Därför gällde det att skydda 
sig och sin boskap. Detta gjorde 
man genom att sätta upp stora kors 
och majstänger och ringa i kyrk-
klockorna.
Traditionerna ändrades genom år-
hundradenas gång och anpassades 
efter människornas levnadsätt. En 
tid var det tradition att släppa ut 
boskapen på skogsbete den första 
maj.
Då behövde man skrämma bort 
rovdjuren som strök omkring runt 
husen. Det gjorde man genom att 
tända eldar och föra allmänt oväsen 
och skjuta med gevär eller vad man 
hade tillgång till.
Nu för tiden tror vi varken på ill-
villiga häxor eller behöver skrämma 
bort rovdjur runt våra hus, men har 
behållit dagen för att fira vårens an-
komst och slutet på vintern.
Därför vill jag nu reflektera över tre 
ord: 

Förväntan – Glädje – Tacksam-
het.
Ord som är viktiga både för den en-
skilda människan och för samvaron 
människor emellan.

Förväntan eller längtan, tror jag 
att något som alla behöver uppleva. 
Visst väntar vi på att ljuset skall 
återvända efter en lång, mörk vin-
ter. Noterar i slutet av Januari att 
dagarna blivit längre och att talgox-

arnas kvitter ändrat tonläge. Snön 
börjar smälta och snödropparna 
tittar fram i våra trädgårdar. Däref-
ter är vi uppmärksamma och talar 
gärna med varandra om vårtecken 
vi upptäckt. Den första tussilagon, 
den första vitsippan, när tranorna 
anländer och den första sädesärlan 
trippar omkring på våra gräsmattor. 
När sedan björkar och syrener slagit 
ut, och de första svalorna far om-
kring över våra huvuden, då är allt 
som vanligt igen och vi kan njuta av 
ännu en sommar i antågande.

Glädje – oftast känner man ju gläd-
je när förväntningar och önskningar 
blir uppfyllda. Men många gånger 
kan ovänatade händelser göra att 
man känner en stor glädje. T.ex. om 
en gammal vän kommer på besök, 
ett uppskattande ord från någon, 
ett brev, en lottovinst, när 
”Så som i himmelen” när det börjar 
hända saker mellan Michael Nyqvist 
och Frida Hallgren frågar: ”hur vet 
man att man tycker om någon?” 
och Hon svarar: ”man blir glad när 
man ser den”. 
Jag tror att det är viktigt att upp-
märksamma glädjeämnen som trots 
allt finns runt omkring oss istäl-
let för att ofta se det negativa och 
svåra.

Tacksamhet – är ett ord som jag 
tycker har blivit lite omodernt. I 
takt med vårt stigande välstånd har 
vi börjat ta allt mer för självklart. Vi 
reflekterar inte ofta över hur mycket 
vi har att vara tacksamma för. Att vi 
får bo i det här vackra landet med 
frisk luft, rent vatten och rikligt 
med mat för oss och våra barn. Vi 
är förskonade från krig, farsoter och 
naturkatastrofer (nåja, vi hade ju 
Gudrun och Per).

Alla har vi säkert många anledningar 
att känna och visa tacksamahet och 
jag tror det är viktigt att förmedla 
det till våra barn och barnbarn, så 
att de i sin tur kan ge det vidare. 
Tills sist vill jag läsa första versen av 
en vacker sommarpsalm.

Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor
Du nalkas ljuva sommar
Då gräs och gröda gror,
Med blid och livlig värma
Till allt som varit dött
Sig solens strålar närmar
Och allt blir åter fött.

Nu vill jag slutligen utbringa ett 
fyrfaldigt leve för våren!

// Britta

V Å R T A L E T  V A L B O R G  2 0 0 7

Foto: Gun Terol
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RESERVERA 
LÖRDAGEN DEN 18 AUGUSTI 

FÖR HIF - MARSCHEN

Välkomna till årets marsch. 
Börja redan nu med att samla ihop 
Ditt lag för en heldag i Holsljunga.

ANMÄLAN!

För att anmäla Ditt lag, ring eller kom till 
Klubbstugan på Stråvi (fotbollsplanen) 
måndagen den 6/8 kl. 18.00 - 20.00 

eller ring 33 167
Samma tid gäller för telefonanmälan.
Det går också bra att anmäla sig till 

Knytkalaset vid detta tillfälle.

Kostnad Marsch 50:- / person
Födda 1994 och senare 25:- / person

På kvällen blir det som vanligt knytkalas på 
festplatsen med sedvanlig prisutdelning.

Arrangör under kvällen är Högvads BK

Holsljunga IF: s Festkommité

En natt hade jag en dröm.
Jag drömde att jag gick

längs en strand med Gud.
På himlen trädde bilder

ur mitt liv fram.
Jag såg på varje bild,
ett par var mina och

det andra paret var Guds.

När den sista bilden syntes
såg jag tillbaka på fotspåren.

Jag upptäckte då att
många gånger under mitt liv
fanns endast ett par fotspår.
Jag såg också att detta var

under de mest ensamma
och svåra stunderna  i mitt liv.

Detta bekymrade mig mycket,
och jag frågade Gud om detta.

”Gud, Du sade att när jag
en gång bestämde mig för att
följa Dig, att Du skulle gå

med mig hela vägen.
Men, jag ser att under 

de svåraste tiderna i mitt liv
finns det bara ett par fotspår…

Jag förstår inte varför 
Du lämnade mig när jag
behövde Dig som mest”?

Gud svarade:
Mitt kära barn, jag älskar Dig

och skulle aldrig lämna Dig.
Under tiden av svårigheter 

och  prövningar när Du
bara kan se ett par fotspår,

då bar jag Dig.

// Lena Jansson

Fotspår
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Erika, Johan, Ellen, Robin och Dennis hänger i tältet.

Dennis, Emma, Emelie, Erika, Robin, Filip och Sofia spelar volleyboll i vårsolen.

Klubbläger med Holsljunga 

Den vackraste av alla helger i maj hade Holsljunga 4H 
klubbläger. 
Bland deltagarna fanns såväl vana lägeråkare som för-

stagångsåkare. 
Solen sken och i skymningen mojnade vinden så vi 
kunde sitta vid elden invid sjön och sjunga sånger. 
Tiden på dagen gick åt till att sätta upp tältet, laga mat 
på elden, märka alla våra verktyg och spela volleyboll. 
Trots att det var varmt på dagen så blev det kallt på 
natten, som brukligt på våren. 
Så det blev en del eldande på natten. 
Varmt och mysigt! 
Framåt fyra blev eldvakten hungrig och satte på en 
burk korv på kaminen, strax vaknade några fler och 
det blev korv med bröd och saft till nattamat för halva 
gänget. Busigt! 

// Emma
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Dekaltävlingen i Trivselbygden

Under slutet av april och början av maj 
fanns det möjlighet att vara med i en bilde-
kaltävling i Trivselbygdens regi.

Hoppas att du fick tag i en bildekal till din 
bil med namnet Holsljunga på! 
Det var 112 lotter som samlades in i 
Holsljunga och nu väntar vi på dragningen 
som kommer att ske v. 35. 
Mjöbäcks sparbank är ansvariga för drag-
ningen och priserna. 
Vi återkommer närmare efter dragningen. 
Glöm inte att dekalen skall sitta på
bilen tom september månad för att du skall 
kunna vinna något i tävlingen.

// Byalaget

Ett stort tack och rosor till Carina som 
hittar på så roliga övningar till hundarna 
på hundkursen. 
Vi fortsätter gärna till hösten! 

Voff och slick från hundar, hussar och mat-
tar i Holsljunga med omnejd 

Glad sommar till medarbetarna på Lövsta 
rastplats!
// Byalaget

ROSOR till….. Spinningtjejerna för att ni 
inspirerat och motiverat gamla som unga 
att träna spinning. 

Vi längtar redan till när nästa spinning 
sätter fart till hösten. 
Trevlig sommar till Cina, Lena, Jonna och 
Lill från glada motionärer!

Rosor till den tappra Spegelredaktionen för 
ert idoga arbete med tidningen!
//Byalaget

Tack till alla barn och vuxna på Holsljunga 
skola för att ni städade dikena i byn så fin!
// Byalaget

Trevlig sommar till alla i byalagets 
styrelse från Margaretha

Insändare

Jag önskar alla en skön 
sommar!

Gun Björklund
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Mötet har redan varit och kommunen kommer innan 
sommaren ta ställning till om och ev hur många 
flyktingar som kommer tas emot från 
integrationsenheten till den södra 
kommundelen.(Kindaholm och Högvad). 
Förtydliganden: Holsljunga ingår i Högvad 
tillsammans med Mjöbäck och Överlida.
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§ 1 Föreningens namn är Holsljunga 
Byalag 
 
§ 2 Byalagets medlemmar är de personer 
som bor inom orten. Medlemskap sker 
automatiskt när du mantalsskrivs i Hols-
ljunga församling. Medlemskapet är gratis. 
 
§ 3 Holsljunga Byalag är en förening med 
uppgift att tillvarata och utveckla Hols-
ljunga och bygden däromkring. Byalaget 
är politiskt och religiöst obundna. Byala-
gets målsättning är, att verka för en hållbar 
utveckling för byn genom att skapa 
möjligheter till arbete, boende och service 
samt att värna om bygdens intressen histo-
riskt, kulturellt och miljömässigt. 
 
§ 4 Byalagets styrelse skall inte förvalta 
eller ansvara för materiella ting. Däremot 
finns ett stort intresse att stödja initiativta-
gare som vill utveckla idéer i byns intresse. 
 
§ 5 Årsmöte hålls årligen innan 1:a 
kvartalets utgång. På årsmötet väljs bl.a. 
styrelsen liksom ordförande, revisorer och 
arbetsgrupper.  
 
Övriga arbetsgrupper som finns i byala-
gets regi är dessa: 
 
Spegelredaktion.  
Duktiga skribenter och layout kunniga 
ansvarar för att byalagets tidning Spegeln. 
 
Valberdeningsgrupp 
 
Fest och förplägnadkommitté 
Ansvarar för att Valborgsmässofirandet 
blir traditionsenligt 
Äldrekomitté (lucia) 

Verka för att de äldre skall utveckla ge-

menskap i byn  
 

Idrottshallskomitté 

Samordnar idrottshallens aktiviteter och 

uthyrning. 

 

Lövsta rastplats medarbetare 

Byalaget verkar för att rastplatsen Lövsta 

skall som nu skötas av byalaget och av 

frivilliga. 

 

Värdinnor 

Hälsar nyinflyttade välkomna till byn 

 

§ 6 Styrelsen, som består av 7-8 ordinarie 

ledamöter och utgör arbetsgruppen för led-

ning, administration, kontakter med kom-

munen m.m. Styrelsen träffas 4-5 gånger 

per år och har kontakt oftare via Internet. 

 

§ 7 Styrelsens protokoll kan läsas av all-

mänheten på hemsidan. Dessutom skickas 

protokoll ut via Internet till varje styrelse-

ledamot 

 

§ 8 Vid byalagets styrelsemöten äger varje 

medlem som fullgjort sina plikter, en röst. 

Till varje medlem skall skriftlig kallelse 

sändas om inte styrelsen beslutar något 

annat. Mötets förhandlingar följer den ak-

tuella dagordningen vid varje möte. 
§ 9 Lokal information från Byalaget till by 
medlemmar sker via  
byalagets egen kvartalstidskrift Spegeln 
och Hemsidan/Bygdeportalen http://
www.holsljunga.com 
 
§ 10 För granskning av föreningsräkenska-
per utser byalaget vid ordinarie årsmöte, 
två revisorer och en revisorsuppleant. 
 
§ 11 Ordinarie årsmöte hålls i det första 
kvartalet varje år. Kallelsen skall annonse-
ras senast 14 dagar före årsmötet. 
 
§ 12 Årsmötet skall hållas i ordningen 
enligt följande paragrafer behandlas. Kal-
lelsen utsänds och annonseras senast 14 
dagar före årsmötet. 
 
1. Årsmötets öppnande 
2. godkännande av dagordningen 
3. val av ordförande för årsmötet 
4. val av sekreterare för årsmötet 
5. val av 2 justerare för årsmötet 
6. föredragande av styrelsens verksamhets-
berättelse för det gångna verksamhetsåret 
7. föredragande av den ekonomiska verk-
samheten för det gångna verksamhetsåret 
8. föredrag av revisionsberättelse 
9. frågan om styrelsens ansvarfrihet för det 
gångna verksamhetsåret 
10. Val av föreningsordförande för det 
kommande verksamhetsåret 
11. Val av styrelsen för det kommande 
verksamhetsåret 
12. Val av kommiteér 
13. Val av 2 revisorer och revisorsuppleant 
på ett år 
14. Val av valberedningen på två personer, 
varav en sammankallande på ett år 
15. Styrelsen förslag och framställningar 
16. övriga frågor som årsmötet önskar 
uppta till diskussion 

§ 13 Efter årsmötet skall den nya styrelsen 
omgående konstituera sig, varvid styrel-
sen inom sig utser sekreterare, kassör och 
övriga funktionärer. 
 
§ 14 Vid omröstning på föreningsmöten 
där lika röstetal uppstår skall ordförandes 
röst vara avgörande. 
 
§ 15 Vid extra årsmöte skall endast de frå-
gor som upptages på kallelsen avhandlas. 
 
§ 16 För bifall till förslag om ändring av 
dessa stadgar fodras mins 2/3 majoritet 
vid vardera två på varandra följande mö-
ten, därav ett ordinarie årsmöte. 
 
§ 17 föreningens namn i ekonomiska 
frågor tecknas av ordförande och kassören 
var för sig. 
 
§ 18 Då ärenden upptages till beslut i 
styrelsen, skall minst hälften av styrelsens 
ledamöter vara närvarande. 
 
§ 19 Ordförande tillåts att besluta om 
mindre kontantutgifter som denne anser 
vara till gagn för byn. Exempelvis till 
blommor eller mindre gåvor. Större utgif-
ter över 500 kronor tas upp på Styrelse-
möten.  
 
§ 20 Ledamöter som önskar avsäga sig sitt 
ledamotsuppdrag från byalagets styrelse 
bör säga upp det senast tre månader före 
planerat årsmöte. Då skall både valbe-
redningen samt byalagets ordförande 
informeras omgående. 
 
§ 21 Ordförande som önskar avsäga sig 
uppdraget som ordförandeposten i styrel-
sen skall säga upp sitt uppdrag ett år innan 
avgång. Lämpligt tillfälle är vid årsmötet 
på första kvartalet.  
 
§ 22 För beslut om föreningens upplös-
ning erfodras två föreningsmöten varav ett 
skall vara utlyst som årsmöte. 

Beslut skall antagas med minst 2/3 majori-
tet på de båda mötena. 
I händelse av föreningens upplösning skall 
dess samlingar och tillgångar överlämnas 
till arkiv eller organisation som beslutas 
vid föreningsmöte enligt ovan.

// Styrelsen

STADGAR FÖR HOLSLJUNGA BYALAG
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Plats Stomskulle
Tid 2007-03-29
Närvarande Margaretha Litzell,
Rolf Järphag, Bjarne Turgren, 
Annelie Bruno och Ulla-Britt Backfich
Nästa styrelsemöte
31 maj 2007 kl. 19.00 hos Margaretha 
på Stomskulle.
1/2 Årsmötet 2007
Årsmöte hölls den 26 mars 2007 på Ab-
rahams pub. Protokoll från årsmötet finns 
att läsa på Byalagets hemsida.
2/2 Kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte 
27/3
Ordföranden rapporterar från möte mel-
lan kommunen och byalagen. Kommunen 
vill öka inflytande och makt till byalagen 
och har ställt pengar tillförfogande för de 
byalag som tar nya initiativ. Det innebär 
också mer arbete för byalagen.

3/2 Hemsidan
Webmastern har ställt frågan om inte bya-
lagets hemsida bör byta domän från .com 
till .se då denna domän är mer relevant för 
denna typ av verksamhet.
En formell förfrågan skall då göras till 
kommunen som äger rätten till denna 
domän inom hela kommunen.
Styrelsen beslutar samråda ytterligare med 
webmastern ifråga och därefter gå in med 
en framställan till kommunen.

Rolf får i uppdrag att undersöka om det 
finns inaktuella uppgifter på hemsidan.
Diskuteras hur länge protokollen skall 
ligga styrelseprotokollen ska ligga kvar på
hemsidan. Styrelsen beslutar två år.

4/2 Skrivelse från elever i Holsljunga skola
De yngre eleverna har inkommit med 
begäran om bidrag till skolresa med 
7.000:- kr.
Pengarna skall användas till att åka på 
besök till Borås djurpark.
Antalet elever bidraget gäller är 24 st.
Styrelsen beslutar att skänka 100 :- per 
elev för samtliga elever i Holsljunga skola 
att gälla som bidrag för skolresor under år 
2007.
Ordföranden kontaktar skolans rektor för 
att höra hur pengarna lämpligen betalas 
ut.
Som motprestation gäller att eleverna skri-
ver om sina upplevelser på skolresan i
Spegeln.

5/2 Förvaring av marknadsstånd och 

tomten
Frågan om var marknadsstånden och 
tomten placeras om ladugården vid
församlingshemmet rivs.
Bjarne Turgren erbjuder byalaget att förva-
ra tomten på sin mark.
Margaretha har kontakt med HIF om 
möjlighet att placera stånden på dansba-
neområdet.

6/2 Öppnande av bastu.
Förfrågan har inkommit främst från 
spinningutövarna om möjligheten 
starta bastun i skolan . Byalagets styrelse 
skulle välkomna om bastubadandet kunde 
komma igång igen. Det fordras dock att 
en klubb bildas för att organisera detta, då 
det är förenat med både arbete och ansvar. 
Byalaget saknar möjligheter att organisera 
en klubb.

7/2 Dekaltävlingen-Trivselbygden
Tävlingen skall enligt uppgift komma 
igång under april månad. Anita tillfrågas 
om en lista för namnpåskrift får läggas ut 
i affären jämte dekaler. Styrelsen engagerar 
sig också i utdelandet.

8/2 STT- Trivselbygden
STT kommer att skriva om Holsljunga 
rastplats och dess verksamhet.
De medverkande och de som kan i styrel-
sen samlas där den 3 maj kl. 10.00
Rolf J sammankallar. Byalaget bjuder på 
kaffe. Ulla-Britt och Annelie svarar för 
kaffet.

9/2 Hantering av Holsljungafoldern.
Foldern bör placeras på lämpliga platser 
både inom och utanför Holsljunga
Rolf undersöker möjligheten att tillverka 
en plexiglaslåda att sätta upp vid anslags-
tavlan vid affären.

10/2 Borås Tidning
Borås Tidning erbjuder föreningar att bli 
publicerade på en särskild hemsida som 
Borås tidning upprättat för ändamålet. 
Publicering av denna hemsida kommer 
också att ske på Borås Tidnings egna 
hemsida.
Byalaget avböjer erbjudandet tillsvidare.

11/2 Utplacering av bänkar och bord i 
samhället.
Rolf J undersöker var bänkarna till torget 
finns och ombesörjer att dessa placeras ut.
Margaretha kontaktar Göran S om var 

bordet som varit placerat på grönområdet
nedanför mot 154:an finns.

12/2 Valborgsmässofirandet
Festkommittén Svarar för att servering av 
kaffe i samband med kören. Rolf frågar 
Rolf Magnusson om arrangemanget runt 
kören.

13/2 Spegeln
Margaretha meddelar berörda att Spegeln 
utkommer för närvarande 3 gånger per år.

Margaretha Litzell Ordförande
Rolf Järphag Sekreterare

HOLSLJUNGA BYALAG PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2/07

Minneanteckningar från 
föreningsrådet 07 04 17

Närvarande:
Margaretha Litzell (Byalaget), 
sekreterare Leif Johansson (HIF)
Caroline Göthman (Röda Korset)
Åke Svensson (Hembygdsföreningen)
Sammankallande förening Erik från 
Holsljunga LRF hälsar alla välkomna till 
Abrahams pub.

Byalaget informerar om kommande 
aktiviteter under våren:
Holsljungasidan i Trivselbygdens tidning 
kommer i år att handla om:
Lövsta rastplats
Gräne gruva
Brenner design
Spinningen
Annons stopp för föreningar och företag 
är den 4 maj. By evenemang rapporteras 
direkt till STT redaktionen. 
Tidningen vill ha evenemang ända fram 
till jul.
Trivselbygden har i år arrangerat en 
dekaltävling. Dekaler kan man hämta 
kostnadsfritt i affären. På lotten som hör 
till fyller man i bil registreringsnummer 
man och adress samt skriver på att man 
tänker sätta på dekalen på sin bil under 
minst fem månader. Lotten läggs sedan i 
lådan i affären. Vinster kommer att dras 
v. 35.
Valborgsmässofirandet kommer att ske 
traditionsenligt nere vid sjön med vårtal.
LRF informerade inte så mycket som sin 
verksamhet mer än att det är bråda dagar 
med vårbruket. LRF är dock positiva till 
samarbetet vid tomtepromenaden. Dess-
utom ställde LRF frågan om det finns ett 
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Bild från LÖVSTA RASTPLATS och på grabbarna 
som jobbar där ute åt byalaget med renhållning, 

och skötsel av rastplatsen
Det fattas tre medarbetare på bilden.

Foto: är Annsofie Wahlberg på SST 3 maj -07

intresse för att fortsätta med marknadsför-
säljning som föregående år. Alla tyckte det 
var trevligt men de kanske är mer attrak-
tivt om fler försäljare deltar. Annonsering 
om försäljning bör ske så att startande på 
tipspromenaden informeras om möjlighe-
ten till att handla.

Hembygdsföreningen informerade om:
Årets byvandring kommer att ske den 
6 maj kl. 14.00
Arbetsdag på Högelycke är den 12 maj
Traditionsenligt midsommar firande kom-
mer att ske den 22 juni kl. 14. 
Samma dag kläds midsommar stången på 
förmiddagen kl. 10.00.

Hembygdsföreningen kommer att bygga 
upp en friggebod i hörnan av Högelyckes 
tomt.
Priset för Holsljunga boken är nu sänkt 
till 250 kronor.

Röda Korset informerade om den årliga 
basaren kommer att ske i höst
Överlida och Mjöbäcks rödakorsförening 
upphörde 31/12 och vill nu samverka med
Holsljunga röda kors. Förslag finns att 
röda korsföreningen skall heta Högvads 
röda korsförening om det beslutas så.
HIF informerade om att klubbstugan 
kommer att målas om och få ny panel 
under våren.Samt att taket skall målas 

med specialfärg.
Holsljunga marschen kommer att vara den 
18 augusti. Högvads BK kommer att sköta
festen efteråt. HIF uppmanar att äldre 
folk går marschen och på festen.

Nästa möte: Hembygdsföreningen är 
sammankallande till nästa föreningsråd 
möte som kommer att vara i mitten av 
oktober.



K R Y P T O
VINNARNA AV KRYPTO 78

GRATTIS

Kjell Ericson
Herrekvarnsvägen 14
512 54 Svenljunga

Sven - Olof Strandling
Ryttarevägen 15
311 72 Falkenberg

Rolf Järphag
Furuvägen 5
512 64 Holsljunga

Ni har varsin Penninglott att 
hämta i Anitas handel

Vi önskar Er alla Lycka Till 
med det nya Kryptot !

Ditt tävlingsbidrag skall vara 
Spegelns redaktion till handa senast 
vid nästa manusstopp.

Bidrag lämnas i Spegelns låda ut-
anför Anitas handel eller skickas till 
Spegeln
c/o Camilla Ekman
Alvägen 5
512 64 Holsljunga

  Om jag vinner önskar jag få 
vinsten skickad till mig eftersom 
jag bor utanför Holsljunga

NAMN : ...............................................................................................................

ADRESS: ..............................................................................................................

..............................................................................................................................


