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Tidningen framställs ideellt och utkommer 
två gånger om året.

Manusstopp för nästa nummer är den 30 
april.

Prenumeration
Delas ut gratis till alla hushåll i Hols-
ljunga.
För utomstående tas en avgift ut på 100 
kronor för två nummer.

Annonspriser
För utomstående företag, föreningar och 
personer:
helsida 150 kronor
halvsida 100 kronor
1/4 sida 50 kronor
Bankgironummer 5463-8606 
Mjöbäcks Sparbank

Övrigt material
Publiceras utan kostnad. Material kan 
lämnas i Spegeln-lådan hos Anitas Han-
del eller skickas till Holsljunga Byalag via 
spegeln@holsljunga.com

Redaktionen
Lisbeth Andersson 0325 - 33139 
Ulrika Carlsson  0325 - 33079
Leif Johansson              0325 - 33172 

Spegeln trycks av

Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag
Att se ljuset i tunneln …

… brukar ju innebära något positivt, att det 
blir bättre lite längre fram bara man härdar 
ut. Om det så är slutet på en tuff arbets-
vecka, mållinjen i ett millopp, oasen i öknen 
eller änden av en omfattande renovering som 
skymtar spelar inte så stor roll -  det viktiga 
är att det jobbiga förbyts mot något positivt. 
En belöning om man så vill. Om man istället 
läser ”Murphy´s law” eller ”Lagen om alltings 
jävlighet” är betydelsen en helt annan. Ljuset 
i tunneln skulle då vara ett annalkande gods-
tåg… Inte mycket till belöning där inte… Ett 
annat uttryck eller visdom som står att finna 
här är ”Never play leapfrog with a unicorn”. 
Vad betydelsen är får ni luska ut på något 
sätt – förhoppningsvis förgyller den er dag...  
 
Tänk vad jobbigt det skulle vara om man inte 
klarade av att lyfta blicken och se framåt, att 
se ljuset. Att gå på i samma mönster dag ut 
och dag in och inte ha något att se framemot. 
Jag kan själv ha svårt att glädja mig långt i 
förväg åt något roligt som ska hända. Jag 
glömmer liksom av att vinna energi genom att 
längta. Strax innan det är dags ”kommer jag 
på” att ”ja, vad kul det ska bli!” men då har jag 
missat chansen att lätta flera gånger om när 
vardagen känts tung… Onödigt, eller hur?!  

I vår husrenovering har jag helt vant mig vid 
att kliva över brädor, se upp för rostiga spikar 
och balansera över stampat jordgolv (mer 
eller mindre). Jag har fått använda ficklam-
pa för att kunna tvätta på kvällstid och utan 
protester gått uppför trappan och hängt upp 
de rena plaggen i vardagsrummet, ibland på 
linor tvärs över rummet. När kylan blivit för 
svår – kom ihåg förra vintern – har de tjocka 
tröjorna åkt fram som en självklarhet, medan 
Klas svettats med att ”få ordning på torpet”. 
Även om jag sett vårt nya hem växa fram 
har jag nog inte riktigt förstått att vi faktiskt 
ska bo i och använda rummen också. Tänkt 
att ”åh, vad fint det blir, men vi bor ju där-
uppe”. Efter två månader på nedervåningen 
har jag äntligen förstått… Och jag njuter!  

Glöm nu inte att nju-
ta av allt mys som 
finns runtomkring i ad-
ventstid! I väntan på... 
 
Med hopp om en glade-
lig jul och ett gott nyår!

Lisbeth Andersson
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Byalaget informerar
Holsljunga Byalag har from verksamhets-
året 2008 ingen ordförande. Styrelsen har 
därför beslutat att ”rädda eldsjälarna” ge-
nom att dela upp administrationen internt 
inom gruppen. Genom att organisera upp 
möten och dela på ansvarsområdena, 
försöker vi minimera risken att någon blir 
utarbetad. Styrelseuppdragen ska därför 
delas på och styrelsemedlemmarna är 
därmed lika delaktiga och tar ansvar för 
Byalagets organisation. Efter att ha utvär-
derat detta sätt att arbeta, har beslutet ta-
gits att fortsätta likadant under 2011.
Vill man kontakta Holsljunga Byalag kan 
man vända sig till valfri person i styrelsen 
och ta upp ärendet. Därefter tas ärenden 
upp på kommande styrelsemöte. Dessa 
äger rum 5-6 gånger per år. Däremot finns 
mottagaradress för brev och e-post. Gå 
gärna in på www.holsljunga.com om du 
vill veta mer om vårt arbete!

Ansvarig för inkommande post:
Elionor Larsson
Å Berghaga
512 64 Holsljunga
E-post: byalaget@holsljunga.com

Övriga ledamöter:
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
(Kassör)
Bjarne Turgren
Ulla-Britta Backfisch
Roger Abrahamsson
Lisbeth Andersson
Bosse Ehn

Byalaget och campingen
Under ett av höstens styrelsemöten hade vi 
besök av arrendatorn Mikael Olsson, som 
berättade om den gångna campingsäsong-
en. Den satta budgeten har hållit och i valet 
mellan att arrendera vidare i fjorton år och att 
köpa loss allt ”ovan jord” har Mikael uttryckt 
sitt intresse för ett köp. Detta för att kunna 
satsa på renovering av befintliga lokaler. För-

sta målet för framtiden är i så fall att renovera 
Hemmet, receptionsbyggnaden och stugan 
närmast vägen och på så vis förbättra verk-
samheten och därmed kunna öka belägg-
ningen. ”Reservcampingen” skulle kunna ut-
nyttjas som det i nödfall, men tanken är att 
kanske använda den till olika evenemang.

Mikael ser goda utvecklingsmöjligheter för 
Holsljunga Camping. Bla skulle Hemmet vara 
en viktig kugge i en satsning mot fisketurism 
året runt, något han brinner för.

Att gå från en ideellt driven camping via en 
kommunal till en kommersiell verksamhet 
innebär dock en del problem. Att ge samma 
service som tidigare – öppettider, anställda 
osv - och ändå gå plus är en svår ekvation.
Framtiden för Holsljunga Camping är i skri-
vande stund fortfarande oviss, men vi hop-
pas på en lysande lösning inom kort!

Nytt i Holsljunga
Vad roligt det är att se förnyelse i vår fina by! 
Efter att macken fått en nystart har vi också 
fått en bättre lekplats uppe i byn och praktisk 
trottoarremsa vid busskuren. Dessutom har 
ett nytt förråd tagit form på skolan. Det går 
onekligen åt rätt håll!

SE HIT!
Har DU något förslag på en lämplig bild/symbol 
för Holsljunga som skulle kunna pryda en skylt 

och/eller en flagga nere vid korsningen? 
Lämna ditt förslag i Spegel-lådan i affären. 

Förslag som förverkligas belönas!

Upprop!
Hjälp oss att ta fram förslag 
till ”Årets Frivilligarbetare” för 
år 2011. Lämna ditt förslag till 
styrelsen senast 1 mars 2011. 

Holsljunga Byalags styrelse
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Förskolan
Barnen på Holsljunga förskola, Tumlaren 
och Kajen, har under september och okto-
ber månad gemensamt arbetat med hösten 
och vad som hör den till. Vi har tillsammans 
med barnen och vår lilla kompis ”Maja” stu-
derat olika svampar i skogen. Vi har pratat 
om träden och varför löven ändrar färg och 
fälls på hösten. Vi har även letat efter my-
ror, igelkottar och sädesärlor och diskuterat 
vart de har tagit vägen nu under hösten och 
vintern. Vi har tagit in hösten på förskolan 
genom att alla barnen har plockat löv, kot-
tar och barr som de prytt vår höstlåda med. 
Varje barn har fått varsin egen höstbok som 
de arbetat med och klistrat in vår höstsång 
samt egna alster. Barnen har vidare målat 
sin egen svamp och gjort svampar i saltdeg 
eller i trä. På Kajen har barnen tillsammans 
gjort en jättevacker hösttavla och på Tumla-
ren har barnen fått skapa ett höstträd där de 
har klistrat fast höstlöv och gjort handavtryck 
i höstens alla färger.

- Titta, vilka skatter vi hittade i skogen!

Tumlarens höstträd
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Skolan
Martininomej…

…är en lila skunk med hemsk frilla och be-
bisrumpa. Han har fötter med mycket hår 
mellan tårna och 
håriga och långa 
ben. 
Bor: Rufslandet.
Hobby: Rufsa sig 
i håret.
År: Vet inte.
Hur mycket peng-
ar han har: 5 öre (det är mycket pengar).
Fordon: Rufso mobilen.
Familj: Jag och min bebis rumpa.

(obs fantasifigur) 

Av Felix Norén klass 4

Den här fantasi-
figuren heter Rifi. 
Han är 5 år och 
snart 6 år. Rifi har 
kort hår. Rifi är 
120 cm lång och 
har en pappa som 
heter Rory och en 
mamma som heter 
Risa. Han har en 
lillasyster som he-
ter Rella. Rifi bor 
på en ö. Där finns 
det en pool. Det är 

lyxigt där. Rifi har fyra fingrar på varje hand. 
Rifi gillar att spela fotboll och att surfa på 
havet. Rifi har en vän som heter Mario. 
Mario gillar att spela fotboll med Rifi. Rifis 
favoriträtt är spagetti och köttfärssås. Rifis 
mamma är tandläkare och Rifis pappa är 
snickare. Rifi har stora öron också. 

Av Frida Lindqvist klass 4 

Munkbert är 
13 cm och han 
bor i en svamp 
i ett lyxhotell. 
Munkbert väger 
13 gram. Hans 
kompisar heter 
Bert, Jesper, 
Olle och Fnatte 
och dom bor i 
en grapefrukt 
och väger 2 gram, 4 gram, 20 gram och 
13 gram. Munkbert gillar att cykla, bygga, 
måla och han har en grymt bra handstil. 
Hans kompisar har också bra handstil. På 
skostorlek har han 24 och hans kompisar
har 22, 25, 27 och 21. 
En dag såg dom en snygg stålkvinna och 
då tänkte Munkbert gå ut till henne men då 
kom en stålkille och tog henne mitt fram-
för Munkbert. Munkbert blev så arg att han 
fick superkrafter och då blev hon så kär i 
Munkbert.   

Ps: Låt inte saft stå framme, Munkbert är 
galen i saft.

Av Filip Abrahamsson

STÅLMANNEN

Stålmannen är 31 år och han fyller år den 
19 april. Hans ögonfärg  är gul han har röda 
och vita kläder och röda skor. Han har en 
röd mantel och han bor i ett palats. Stål-

mannen har 
en limosin i 
palatset där 
han bor. Hans 
familj heter 
S t å l p a p p a , 
S t å l m a m m a 
och  Stålbror. 
Han  är 10 m 
lång och väger 
1 ton.

Av Wincent Eriksson o Marcus Halvardsson Åk4

Sökes
Holsljunga förskola söker en

skrinda/vagn.
Finns det någon som har en över?

Kontakta förskolan 18381 eller 18380
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Fnunkar 
Varning! Läs varningstexten noga. 

1. Låt aldrig alkoholdrycker stå ute. Fnun-
kar är helt galna i alkoholdrycker. Det finns 
4 slags Fnunkar: blå Fnunkar, grå Fnunkar 
och dvärg Fnunkar och sist men inte minst 
rosa Fnunkisar. 

Blå Fnunken 
Fenixion bor 
i Fnunkda-
len. Han är 
38900 år och 
alltså baby. 
Han är 77 cm 
lång och vä-
ger 2 gram. 
Han har 777 
i skostorlek. 
Längd runt 
midjan är 7 

km och runt skallen 1 cm. Om du ser en 
så ser den ut så här: lurvigt hår, jättekort 
och stora nallebjörnsöron och tjock mage. 
Och det värsta dom vet är att dansa små 
grodorna.

Grå Fnunken Fenex 
är 398 cm lång. Han 
väger 3 ton och han 
bor i Fnunkedalen. 
Han har 3090 i sko-
storlek. Han är 10 cm 
runt midjan. Han bor 
i ett Fnunkhus. Där bor också hans bror 
Fenixion. Fenex älskar att åka hiss och att 
åka tunnelbana. Om en Fnunk tar av sig 
sina skor i mer än 5 sek krymper den till 
5 mm. Fenex är 3 333 miljoner år, alltså 
tonåring. 

Nu kan vi inte skriva mer om Fnunkar så ta 
en bok och börja forska. 

Av Josef Söderlind och Martin Ivarsson.  Åk 4 

Obs! Fnunkar är fridlysta och utrotnings-
hotade så var en Fnunk vän. 

Ur barnamun
 

Första snön har kommit och förskolebar-
nen tycker att det är roligt. Barnen sitter 
runt matbordet och pratar då Karin 5 år 
frågar fröken om hon har cyklat till jobbet . 
Fröken Lena bekräftar att så är fallet, men 
att hon hade behövt dubbdäck pga. hal-
kan. Karin funderar lite och säger sedan, 
jag vill också ha bubbeldäck till min cykel!

Även denna utspelas runt matbordet
då det diskuterar om August får äta röda sa-
ker eller inte. August själv säger att han får 
äta rött hemma, men fröknarna menar att vi 
väntar och kollar med mamma först, varav 
Ida 4 år säger, det kanske är laktos....istället!

Källa: Holsljunga Förskola

Syns du inte
så finns du inte!

Använd

R E F L E X
i vintermörkret
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Jörgen Karlsson som varit tränare har på 
grund av tidsbrist valt att avstå tränaruppdra-
get nästa säsong men kommer förmodligen 
att hålla kroppen igång genom att vara med 
på de träningar han kan. Vi tackar för gjorda 
insatser och får se om det kan bli flera framö-
ver, då kanske som spelare.
Tränarfrågan har löst sig genom 38-årige 
Christer Perssson från Mårdaklev. I baga-
get har han både spel i division två och olika 
tränaruppdrag. Se vår hemsida för mer info. 
Högvad har spelare som andra klubbar visar 
intresse för och om spelartruppen är intakt 
eller några förändringar skett, kommer också 
att informeras om på hemsidan. Önskemålet 
från styrelse och publik är givetvis att trup-
pen endast förändras genom att det tillkom-
mer spelare.
”Skoj & Ploj” har också gått av stapeln. Den 
beskrivs så här: Turneringen för alla! Gatu-
lag, kompisgäng, symöten, företagslag m.m.
Med lagom tävlingsallvar, mycket humor och 
suverän stämning! Vi hoppas årets turnering 
blev lika lyckad som förra årets och även des-
sa resultat finns att tillgå på Högvads hem-
sida.Eftersom tidningen kommer ut innan Jul 
vill vi från Högvads BK passa på att önska 
alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År. 

  
Styrelsen i Högvads BK

Rapport från Högvads BK
      Förra gången vi rapporte-

rade från Högvads BK 
var det några omgångar 
kvar och förhoppning-

arna fanns på kvalspel 
eller serieseger. Som de 
flesta av er läsare sä-
kert känner till slutade 
det hela med serieseger 

och avancemang till divi-
sion 4. Efter en svag inled-

ning med endast 3 poäng efter de fem första 
matcherna, blev vändningen total. Högvad 
tog 17 raka seriesegrar och lade ytterligare 
51 poäng till de tidigare 3, slutresultatet 54 
poäng räckte till en klar vinst i serien. 

Vi har även haft en avslutningsfest på Över-
lida Hotell med prisutdelningar och blommor 
till uppskattade tränare och ledare.  Medaljer 
till samtliga segrare, träningspriser till Emil J, 
Anton G, Joakim B och Årets 16-åring Robin 
J. Kung fotboll delade Emil J och Jakob A på 
och den tveksamt hedersamma titeln Årets 
buse (många gula kort) tillföll Alfred L. Årets 
genombrott fick Anton G och skytteligavinna-
re i B-lag blev tränare Jörgen Karlsson själv 
samt skytteligasegrare i A-lag blev Gabriel 
Nilsson. Båda segrarna vann också sin se-
ries skytteliga. 
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Cina, Jonna, Lena, Matilda och Ulrika

Kom i form!! 
Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.

All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdar-
na. Övrig uthyrning sker genom Maria el-

ler Monika på Moga Fritid tel 18192.

Mer utförlig information finns på
www.holsljunga.com

Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är
Stefan Gustavsson tel. 33358

Hallvärdar:

Januari
Rolf Järphag 33178 
Sixten Bengtsson 33478
Februari
Bernt Johansson 33342
Peter Karlsson 33464
Mars
Bengt Persson 33334
Erland Josefsson 33433
April
Göran Karlsson 33335
Bernt Olof Wigge 33336
Maj
Patrik Harrysson 611191
Tore Björendahl 33073

Juni, Juli och augusti
Kontakta hallkommittén:
Gunnar Svensson
Tage Johansson
Göran Svensson
Bengt Persson
Stefan Gustafsson

September
Tage Johansson 33195
Klas Johansson 33139
Oktober
Gunnar Svensson 33032
November
Sten Lennermo 33136
Fredrik Höper 33395
December
Anders Lindgårde 33197
Göran Svensson 33487

Holsljunga Spinning och Box

Är du sugen på att träna?
I Holsljunga idrottshall har vi både
spinning- och boxpass.

Måndag  Box        18.30 – 20.00
Tisdag    Spinning      18.00 – 19.00
Onsdag  Spinning/Styrka     18.30 – 19.30
Torsdag  Spinning      19.00 – 20.00
Fredag    Spinning      17.00 – 18.00
Söndag   Spinning      16.00 – 17.00

För att boka in dig på ett pass ring eller 
sms:a 0739 – 44 13 74

Besök oss gärna på 
www.holsljunga.com

eller
www.holsljungaspinningochbox.blogg.se

V Ä L K O M N A !

God Jul 
och 

Gott Nytt År
önskar vi 

alla våra motionärer
Välkomna tillbaka

i januari 2011!
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DANS!
Jag har fått in önskemål om att starta en 
dansgrupp för barn mellan 6-9 år.

Det kommer att innehålla lättare dans t.ex 
streetdance, lekdans och lite barngympa.

Så nu undrar jag om det finns intresse för 
detta? Hör av dig till mig på mobiltelefon.

My Magnusson  076-7714561

Snart jul och nyår
Frisyren till julbord, avslutningar och 

julfester fixar ni hos

Gerds Hårvård

0325 - 333 35

TACK
Som mottagare, tillsammans med Gerd 
Karlsson, av priset som årets frivilligarbe-
tare tackar jag Holsljunga byalags styrelse 
för denna fina utmärkelse. Jag blev glad för 
att få priset men också glad över att Gerd 
fick det, då jag vet vilket jobb hon lägger 
ner bl.a. på hembygdsföreningen och Hö-
gelycke, där hon är en eldsjäl.
Det finns många frivilligarbetare i vår by 
som bör hyllas, inte minst byalagets sty-
relse som lägger ner mycket jobb som i det 
dagliga livet inte syns så mycket av. De är 
ju våra kontakter utåt med kommunen och 
andra som vill ha samhällets syn i olika frå-
gor, liksom samordnare av det som händer 
i vår bygd. Jag vill därför tacka er för det ar-
bete ni lägger ner samt de insatser ni gjort 
för att hjälpa vår affär att få sin bensin tillba-
ka och för de insatser ni gör ekonomiskt för 
skolan och våra barn och även i övrigt. Jag 
tror att rastplatsgruppen är mycket nöjda 
med de insatser ni kan göra för de pengar 
som vi genererar.
Jag hoppas att byalagets styrelse skall ha 
kraft och lust att arbeta vidare och att nya 
krafter kan träda in om någon blir nödsa-
kad att stiga av. Det är och förblir ett viktigt 
organ för vår bygd, som vi inte skall vara 
utan.

Rolf Järphag

Varför fjärtar män mer än kvinnor?

För att kvinnor inte håller tyst länge 
nog för att bygga upp ett tryck.
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Erna tankar upp efter invigningen

Samling vid pumpen
Ja, det kan man verkligen säga att det blev 
tisdagen den 10 augusti! Då var det nämligen 
invigning av den nya bensinpumpen uppe 

Snart är det jul igen!

Passa på och gör era julbeställningar i god tid. 
Skinka - Hemlagad fläsk- och köttkorv - Sillinläggningar 

(äppelsill) - Doppkött och annat smått och gott ... 

                               Julveckan har vi öppet 
Må och ti 9.00 - 18.00 

Ons och to 9.00 - 19.00
Julafton, Juldagen och Annandagen 

STÄNGT
                                      God Jul
                     önskar
         Anita, Lena, Lina, Taina, Sandra & Sofie

TACK
Jag vill tacka Byalaget för de snygga skyl-
tarna nere vid 154:an.
Jag vill även tacka för stödet och enga-
gemanget för bensintappen. Det känns 
riktigt bra! Bensinförsäljningen ökar vecka 
för vecka och fler har upptäckt affären.

/Anita

vid Anitas Handel. Efter att Anita fått skjuta 
fram datumet pga tidsödande bredband bla, 
var det så dags för premiär. Klockan elva var 
fikabordet dukat, ballongerna uppsatta och 
bandet kunde klippas av kommunalråd Eva 
Johansson. STT fanns också på plats för att 
bevaka den roliga nyheten. Att utveckling-
en går framåt och inte bakåt ute på lands-
bygden är ju verkligen något att lyfta fram! 

Framåt sextiden kunde dagen summe-
ras i strålande solsken: positivt och väl-
besökt! Att sedan getingarna kom som 
objudna gäster och flockades över de 
goda kakorna är ju en annan sak…
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Jag har länge drömt om att åka till USA. En 
sak som fascinerar mig är utvandringen från 
europa till USA på 1700- och 1800-talen. Jag 
läste Mobergs utvandrarsvit för 10 år sedan 
och ungefär samtidigt kom jag över musika-
len Kristina från Duvemåla. Jag har alltid haft 
lätt för att fästa mig vid en plats och berät-
telser om människor som lämnade Sverige 
för Amerika och aldrig kunde komma tillbaka 
berör mig starkt. I år bestämde jag mig för 
att åka till Kansas i tre månader på ett utbyte 
genom 4H, International 4H Youth Exchange 
(IFYE). Jag åkte 18:e september och kom-
mer hem igen i december. 
Amerikanarna är rädda om sin historia, kan-
ske för att det är ett så nytt land. Vid ett be-
sök på ett prärie-museum i Colby fick jag 
ta del av historier och saker som samlats 
in från nybyggarfamiljer. Två saker fick mig 
att höja på ögonbrynen, tappa hakan eller i 
alla fall förundras lite grand. Jag börjar med 
första utställningen som var föremål för min 
förundran, den handlade om dockor. Där 
fanns det montrar med dockor föreställande 
"native americans", det vill säga indianer. En 
sådan enkel sak fick mig plötsligt att inse att 
just det ja, nybyggare och indianer levde ju 
på samma område. Såklart att man gjorde 
dockor föreställande indianer. När jag frågar 
min värdfamilj om de kan identifiera något 
som de har ärvt från indiansamhället har de 

svårt att förstå frågan, jag får känslan av att 
de inte tidigare filosoferat över spörsmålet. 
Jag tänker att det är precis som hemma, 
vi anstränger oss inte direkt för att lära oss 
något av samerna. Den andra utställningen 
som fick mig att börja tänka, bestod av en 
samling hus. Där fanns en rekonstruktion av 
husen som de nyanlända nybyggarna bodde 
i. Här i västra Kansas finns inga träd, bara 
stora platta fält med lerjord. När nybyggarna 
kom var allt betesmarker för vilda bisonhjor-
dar. Till husbygge användes det översta 10 
centimeter tjocka lagret av grässvål och lera. 
Bitar av jorden höggs fram, ungefär som te-
gelstenar, och dessa staplades sedan. Det 
måste varit skrämmande att komma till en 
så annorlunda plats, men nu är människorna 
här lika fästa vid de stora vidderna som jag 
är fäst vid susande granskog. Nu har det gått 
så lång tid att en amerikanare är U.S.-citizen 
först och främst och de europeiska rötterna 
är sekundära. Därför är det viktigt med kul-
turella utbyten med USA. Man får nog inte 
tro att relationen mellan Sverige och USA är 
enkel bara för att vi verkar ha liknande sam-
hällen. Så jag är inte bara här för mitt eget 
höga nöjes skull utan också för att lära mig 
om USA. I am not on a vacation, I am on a 
peace preserving trip. 

Emma Hedin, Nygården

Tre månader som amerikan - en reseberättelse

Har du 
något roligt reseminne
du vill dela med dig av?

Skicka text och kanske en bild till
spegeln@holsljunga.com
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PLANKET - Händer i Holsljunga

                                           JULGRÖT 

Välkomna till Högelycke
2 januari 2011

kl 16 – 18

Se vår fina stuga julpyntad!
Njut av den lugna miljön!

Hembygdsföreningen

T O M T E P R O M E N A D
4 december kl. 14.00 - 16.00

Start och mål vid Holsljunga Camping

Barn upp till 16 år 20 kr      Vuxna 30 kr
Tipspromenad och överraskningar

Glögg, godis, korv m.m.

V Ä L K O M N A !

Lucia

Fredag 10 december kl.09.00 
är alla äldre och daglediga 

välkomna till oss i skolans matsal 
för att avnjuta årets luciafirande. 
Uppträdandet avslutas med fika 

som Byalaget bjuder på.

Varmt välkomna 
önskar 

barn och lärare på Holsljunga skola 
samt Byalagets äldrekommitté
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Vi vill passa på att ge en ros till 
Byalaget som tack för bidraget till 

vår skolresa i våras. 
 

Elever & personal, Holsljunga skola

En ros till Anders
för att du håller snyggt nere vid korset!

/Byalaget

Ros
Till Alf som gjort en ny och fin skylt till 

”Holsjunga Fritidsområde”. Du är allt en 
händig karl, du!

RIS

År ut och år in hör man detta skällande dag 
som natt. Varför har man hundar i hund-
gård i ett villaområde? Tycker det är väldigt 
ogenomtänkt. Vi boende runt omkring upp-
skattar inte detta eviga skällande. Dessut-
om står vintern vid dörren snart igen, vilket 
innebär att man återigen kommer att höra 
hundarna gny och yla när det är 15-20 gra-
der kallt. Usch, det är hjärtskärande…

RIS

Gamla kommunalhuset!
Att bo i ett flerfamiljshus betyder att det är 
fler som bor i fastigheten, man bor alltså 
inte ensam. Vilket gör att man måste visa 
hänsyn och respekt gentemot sina gran-
nar. Man måste kunna få bo och bara få 
vara och sköta sig och sitt på ett vardagligt 
sätt. Tycker att man ska tänka en gång ex-
tra – för att sitta i glashus och kasta sten, 
när man är den som visar minst hänsyn och 
respekt är inget bra.

 

HÖSTENS SOLSKEN 

Giftermålet på Solvik
Grattis och lycka till! 

Vännerna i byn

Tack
Victor för alla målarböcker du gav oss till-
sammans med färgpennor och hörlurarna 
när du slutade hos oss på Holsljunga fri-
tids. Det har använts flitigt. 

Tack
för uppsättandet av vårt nya förråd.

 

Stort tack
till Alf och Inga-Lill som har gjort rent skyl-
ten vid Holsljunga skola/förskola, samt 
byggt och satt upp en fågelholk i skolans 
närliggande skog. Nu kan vi gå till skogen 
och studera fåglar. 

Fröknar och barn på 
Holsljunga skola

Ett fång rosor till Inger & Gun
på Holsljunga skola.

Ni gör så mycket värdefullt arbete. 
Elever & personal, Holsljunga skola

Spegelredaktionen vill önska

alla läsare av Spegeln

En God Jul 
&

Ett Gott Nytt År

Tack
till de barn vid Holsljunga förskola som 
hjälpte till att städa upp i skogen vid sko-
lan. 

Fröknarna på Tumlaren och Kajen 

RIS

Nu när vi fått en så fin lekplats uppe i byn är 
det tråkigt att se hur mycket det skräpas ner 
där. Hjälp till att hålla snyggt - släng skräpet 

på rätt plats! 
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I början av september var det ca 50 personer som fick återuppleva Hoofens tid. Det var Pas-
tor Emeritus Folke Elbornsson från Falköping som med god skådespelartalang och mycken 
kunskap kunde få med oss på en tidstypisk samling vid predikostenen.
Han berättade livfullt om den tid som Hoofen levde och hur hans samtid påverkade honom. 
Det var en mycket givande historielektion. Sedan höll Elbornsson en predikan där han 

citerade Hoof så att vi fick uppleva vilket språkbruk Hoof använde sig av. 
Vi drack kaffe och pratade om hur det måste ha varit på Hoofens tid. Solen sken på oss och 
alla var överens om att vi hade en fin hösteftermiddag tillsammans. Elbornsson avslutade 
vår samling med att läsa dikten "Våran Prost" och sjunga "En fattig bonddräng". 
Ett stort tack till familjen på Floghults gård som fick oss att känna oss verkligt välkomna.

Eftermiddagen var ett samarrangemang mellan Holsljunga hembygdsförening, Kinds fors-
karklubb och Vuxenskolan

Inger Lindberg

I Hoofens tid

Biblioteket informerar
Sista öppetdag inför jul och nyår den 21 december

28 december och 4 januari stängt.
Biblioteket öppnar igen den 11 januari.

Tips: Du vet väl att du kan hyra film på biblioteket? Avgiften är 30 kr / DVD och du får ha 
filmen en hel vecka. Det finns både barn- och vuxenfilmer. Säg gärna till om du önskar 
någon speciell, som jag kan ta hem från biblioteket i Svenljunga. Lånar du film den sista 
öppetdagen den 21 december får du ha den under hela jul- och nyårshelgen.

VÄLKOMMEN!

Biblioteksfilialen finns numera på Svenljunga kommuns hemsida: 
http://www.svenljunga.se/kulturfritid/bibliotek/biblioteksfilialer/holsljunga
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B A C K S P E G E L N
Återblickar från gamla nummer av Spegeln

Denna gång är det ett utdrag ur Spegeln nr 16, 1984
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Det var en kall och snörik morgon söndagen 
den 27 januari 1918. På vägen utefter sjön 
kom ett begravningståg gående. De hade 
startat på Svensås torp och gått förbi Fäxhult 
och Årekulla till kyrkan i Holsljunga. De skulle 
vara framme vid kyrkan i god tid före klockan 
11 för begravningen skulle vara i samband 
med högmässan. De hade gått sex långa kilo-
meter efter kistan. I kistan låg Maria Eriksson 
endast 32 år gammal och på hennes arm lille 
sonen Bengt Mauritz Teodor, 2 dagar gam-
mal. Efter kistan gick hennes make Carl Er-
iksson och barnen Ester 10, Hugo 9, John 7, 
Anna 5 och alla begravningsgästerna. Gäs-
terna var bjudna till sorgehuset till klockan 
7.00 på morgonen för begravningskaffe och 
många kom då gående långt ifrån i den arla 
morgonstunden.

Maria hade blivit sjuk på hösten och sökte 
först läkare i Ullared. Hon opererades i Borås 
men skickades sedan vidare till Göteborg för 
att få vård av en professor. Men ingenting 
hjälpte och Maria avled i cancer på Wasa 
sjukhus i Göteborg den 10 januari 1918. 2 
dagar innan hon dog födde hon en liten son 
som döptes till Bengt Mauritz Teodor. Han 
blev endast 2 dagar gammal och avled sam-
ma dag som sin mor av medfödd svaghet. 
Innan hon kom till sjukhuset hade hon ord-
nat så att hennes syster Anna skulle tagit 
hand om det lilla barnet. Nu blev det inte så, 
mor och barn fick följas åt. Sjukresorna hade 
Maria gjort med tåg och på den sista resan 
hem från Göteborg till Svensås kördes kistan 
med häst och vagn. För att klara alla utgifter 
i samband med sjukdom och begravning fick 
Carl sälja en ko.

Barnen bar hela livet med sig minnen från 
sjukdomen och dödsfallet. De mindes hur 
morbror Gustav på Högelid kom gående med 
dödsbudet. Han kallade ut Carl i köksfarstun 
och sedan gick de in till barnen och berät-
tade. Sedan gick Carl iväg till grannstället 
Borgaholm för att berätta sorgebudet och be 
om lite hjälp. August och Emelia Johansson 
var de snällaste grannar man kunde ha och 
ställde upp med mycket hjälp. De mindes när 

kistan kom hem till Svensås och placerades 
ute i ladugården. Där fick barnen titta på sin 
mamma och den lille pojken som låg på hen-
nes arm.

Maria var född 1885 och uppväxt på Kärra-
lund. Hon träffade Carl Eriksson, som var 
född i Kalv 1877, när Carl arbetade som ral-
lare vid järnvägsbygget. Carl skulle dragit vi-
dare som rallare till Norrland men eftersom 
han träffat Maria stannade han i Holsljunga 
och de gifte sig den 26 december 1906 och 
bosatte sig i statarhuset på Bredgården. Carl 
arbetade då på ångsågen. I Bredgården föd-
des de tre äldsta barnen. I maj 1910 köpte 
de den lilla gården Svensås med ett under-
bart läge vid Holsjöns södra strand. Från stu-
gan såg man hela Holsjön och kyrkan och 
vid klart väder såg man flera hus i Holsljunga 
samhälle. Carl byggde till huset, byggde ny 
ladugård och bröt ny mark. Han arbetade 
kvar på ångsågen några år. Allt såg ljust ut 
för den lilla familjen men så kom sjukdom 
och död i vägen.

Farmor kom från Kalv och hjälpte till med 
barnen och hemmet. Hon stannade över 
sommaren. Men Carl behövde en hjälp i hu-
set och vid ett besök på kyrkogården träffade 
han Anna Johansson som just flyttat tillbaka 
till hembygden. Hon flyttade hem till Carl och 
barnen och i juni 1919 gifte de sig och det 
föddes ytterligare två barn i hemmet, Astrid 
och Edvin.

Carl avled 1941 och då såldes gården. Hus-
trun Anna flyttade till Fridhem och senare till 
ålderdomshemmet där hon bodde tills hon 
avled 1965. På sextiotalet planterades alla 
åkrar igen med skog och den fina utsikten 
försvann men tack vare stormen Gudrun kan 
vi återigen se hur det en gång har varit. Men 
tyvärr står den lilla röda stugan och förfaller 
och ladugården har brunnit ner.
Marias grav finns fortfarande kvar på Hols-
ljunga kyrkogård efter 90 år och den sköts nu 
av hennes barnbarn.

Solveig Pihl
(barnbarn till Maria) 

En vinterdag i Holsljunga 1918
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Minns ni beskrivningen av ett foto i förra numret? Här ovan ser ni den bild som beskrevs.
Bilden är från ca 1905 på Nygården.På bilden ser vi fr v Klas Hedin och vid hans knä dot-
tern Signhild, Augusta Frizell (född Hedin), Ida Matilda Hedin (född Klaesdotter), Anna 
Hedin, Johan Hedin, Sigrid Hedin (dotter till H P Hedin), H P Hedin, Tora Hedin (dotter till H 
P Hedin), August Frizell, Astrid Frizell.

Inger Lindberg

Tankar runt ett foto

Gör ett besök hos

Öppet måndag-fredag kl. 7.30 – 17.30
lördag kl. 9.00- 13.00

Tel. 0325-31108

Vid köp av butiksvaror för 400 kr  får ni en julklapp. (gäller 26/11-23/12)
Vi vill passa på att önska våra kunder en

God Jul & Ett Gott Nytt År 

Välkomna!



Spegeln nr 86  Årgång 2818

Tack alla ni som skickar in bidrag till 
Spegeln! Vi vill bara påminna om att 
skicka text & bilder separat. Redige-
ringsarbetet blir mycket enklare då.

Spegelredaktionen

HOLSLJUNGA IF
tackar deltagare, funktionärer,

markägare och sponsorer
Kinds Järn, Ica Kvantum Sven-

ljunga, SE-Banken Kinna,
Mjöbäcks Sparbank och Texrep

för en mycket väl genomförd marsch
Nu vilar vi upp oss och tar nya tag 

inför nästa års marsch!

Besök gärna
Holsljungamarschens hemsida

holsljungamarschen.holsljunga.com
Där hittar ni resultaten från årets 

rafflande marsch.

Välkomna åter 2011 !

På Stommen och Stomskulle trivs små-
fåglarna prima. Stationerna matas varje 
dag och fåglarna kommer och pryder 
trädgården. Detta är sann vardagslycka!

Margaretha Litzell

Svenska vinterfåglar

Här följer ett litet axplock av tips på hur man 
bäst får besökare till fågelbordet...

Börja tidigt med att 
mata fåglarna an-
nars kanske gran-
nen hinner före och 
då kan det vara 
svårare att locka till 
sig dem.  Om man 
lyckas få de vanliga fågelarterna till fågel-
bordet brukar de mindre vanliga komma så 
småningom. Ett fågelbord med många besö-
kare signalerar nämligen trygghet.  Bara för 
att man börjar mata fåglarna under vintern 
betyder det inte att man måste fortsätta, men 
det blir svårare att locka till sig dem på nytt. 
Fåglarna hittar nya matställen och kan flyga 
tiotals mil på en dag utan att äta.  

Även om man börjar 
mata tidigt är det ingen 
risk att lura kvar flytt-
fåglarna. De har en 
stark instinkt som gör 
att de starka och friska 
fåglarna ger sig iväg 

söderut när det är dags, medan de svaga el-
ler sjuka blir kvar. 
Genom att mata fåglar under vintern under-
lättar man deras tillvaro, men det räddar inte 
livet på dem. De starka och friska klarar sig 
i regel ändå. Däremot är lösspringande kat-
ter ett stort hot. Mellan en halv och en miljon 
småfåglar dödas per år. Kylan klarar de ock-
så av genom att söka sig samman. Kungs-
fågeln är mest känslig 
för kyla eftersom den 
är minst.
En bra matplats för 
småfåglarna är en 
med lugn och ro - 

gärna på baksidan av huset, där det inte är 
så mycket spring. Det är också viktigt att det 
finns något slags skydd i närheten tex en 
buske.
Bra mat för våra små vänner är mycket sol-
rosfrö och lite havre. Se till att inte ge dem 
mat med mycket salt, mögligt bröd eller nå-
got med saffran i. För att lyxa till det kan man 
bjuda på lättsaltat smör/margarin och russin.
Tänk på att fåglarna skräpar ner en del och 
att detta kan locka till sig råttor. Dessutom 
kan avföringen bära med sig och lätt sprida 
smittsamma sjukdomar. Om man hänger ut 
talgbollar är det viktigt att städa undan de 
tomma nätkassarna så fort som möjligt, ef-
tersom fåglarna kan trassla in sig i dem.

Källa: Sveriges Ornitologiska Förening
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SiggesLenas Sigge 
rekommenderar 
SIGGESLENAS 

SUPERGODA CURRYSILL

1 dl gräddfil
1 dl majonnäs
1 dm finhackad purjolök
1 finhackat äpple
1 msk finhackad dill
1-2 msk curry

(experimentera ev med creme fraiche och 
någon msk majonnäs i stället för ovanstå-
ende, om du vill ha magrare sås)

2 st runda burkar ABBAs matjessill.

Blanda såsen, skär sillen i bitar och 
varva i krus eller lägg upp sillen på fat 
och slå såsen över. Garnera med dill.

JULSNAPS

Att smaksätta sin egen snaps är roligt, 
dessutom blir den vacker som en juldeko-
ration. Det ska helst vara nya granskott, 
men en kvist av julgranen går bra. Men 
det ska inte vara ädelgran eftersom den 
inte doftar lika mycket som vanlig gran.

Ingredienser

35 cl vodka, neutral smak
1 dl lingon
1 st grankvist
0,5 dl russin

Tillagning

1. Blanda samman vodka, lingon, grank-
vist och russin i en flaska. Låt det stå och 
dra 3–4 dagar i kylskåpet.
2. Sila bort russin och hälften av lingonen. 
Låt grankvisten ligga kvar i flaskan när 
den serveras. Om färgen blivit blek, byt ut 
kvisten.

CHOKLADMOUSSE

175 g ljus blockchoklad
50 g margarin
3 äggulor
4 äggvitor
1-2 tsk kardemumma
ev. ½ dl socker

Smält samman choklad och margarin. Ta 
av från plattan. Blanda i äggulor, karde-
mumma och socker. Vispa äggvitorna till 
ett vitt skum och rör ner. Häll upp i fyra 
serveringsskålar. Låt stå kallt någon tim-
ma före servering. Bjud lite vaniljglass till. 

Passande till jul!

RECEPTSIDAN

Tre stadier i en mans liv
Han tror på tomten

Han tror inte på tomten
Han är tomten

SAFFRANSLAX
4 port

4 bitar skinn- och benfri laxfilé, ca 500 g
3 morötter
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2 1/2 dl mellangrädde
1 tsk hackad rosmarin
1/2 påse saffran, 0,25 g

Sätt ugnen på 225 grader. Skala och skiva 
morötterna tunt. Lägg dem i en ugnssä-
ker form. Lägg på laxen och krydda med 
salt och peppar. Blanda grädde, rosmarin 
och saffran. Häll det över laxen. Stek i mit-
ten av ugnen ca 15 min. Garnera gärna 
med färsk rosmarin. Servera med kokt ris.

Har Du något bra recept?
Skicka in det till oss!
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Som tidigare år har rastplatsgruppen till-
sammans med några andra som tog tillva-
ra chansen, varit ute på en trevlig resa. Vi 
var 24 st. som åkte med bussen från torget i 
Holsljunga, tisdagen den 31 augusti.
Tyvärr så är det inte så många utöver rast-
platsgruppen som tar chansen att åka med 
gratis på en trevlig resa.

Vi avreste kl. 7.45 och färden gick detta år 
mot Bohuslän. Vi passerade Skene för att 
vid Landvetter komma ut på motorvägen mot 
Göteborg. Vi passerade Götaälv-tunneln och 
for vidare mot Oslo. Vid Spekeröd vek vi av 
mot Stenungssund och över Tjörnbron. För-
middagsfikat avnjöts på en rastplats belägen 
vid Tjörnbrons brofäste på Tjörn. Vädret var 
fint med solsken och vindstilla. Utsikten från 
den högt belägna rastplatsen var vidunder-
lig.

Efter fikat åkte vi vidare över Tjörn till Orust. 
Vi åkte till Morlanda, där vi tog en titt på Mor-
landa säteri, där Berit Thorburn bor. Berit är 
född i Holsljunga och dotter till framlidna Gun-
nar och Alice Johansson. Färden gick sedan 
vidare med färja till Malö och Flatön där han-
delsman Flinks bod ligger. Vi stannade där 
en stund och handlade och njöt av det fina 
vädret. Därefter åkte vi till Lysekil och åt en 

utmärkt lunch.

Efter lunchen återvände vi till färjan över 
Gullmarsfjorden och åkte ner mot Skaftölan-
det där en lokal guide mötte oss. Vi for vidare 
ner mot Fiskebäckskil och Grundsund, där 
TV-serien Saltön spelats in. Där gick vi runt 
och tittade på olika inspelningsplatser bl.a. 

var Blomgrens affär var belägen och andra 
platser som kändes igen från serien. 

Vi fick också en föredragning om Skaftölan-
dets historia och hur nutiden gestaltade sig. 
Denna del av Bohuslän hade liksom stora 
delar av andra orter sin storhetstid under de 
s.k. sillperioderna av vilken den senaste var 
under åren 1877 till 1906.

På Skaftölandet fanns då ett tjugofemtal in-
dustrier inom fiskerinäringen och sysselsatte 
en stor del av befolkningen.
 I dag finns ingen industri kvar. När husen blir 
till salu köps de upp av penningstinna som-
margäster som använder husen som som-
marbostäder. Ingen av de bofasta har råd 
att köpa. Ett vanligt litet enfamiljshus på en 
bergknalle kan kosta mellan 5 till 10 milj.kr.  
En sjöbod som inte får bebos utan endast är 
till för fiskeredskap betalas 2 milj.kr. för.

Föreningen Ändringens resa 2010

Fikapaus vid Tjörnbron
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Vi önskar alla i Holsljunga

En riktigt 
God jul

 
En fristående sparbank med personlig service.

www.mjobackssparbank.se info@mjobackssparbank.se
0325 - 32700

På vintern är 70 % av husen mörka då så stor 
andel är fritidsbostäder.  De som bor kvar för 
givetvis en ojämn kamp då det gäller att be-
vara de nödvändiga funktionerna med skola, 

affärer och övriga samhällsfunktioner. Det är 
sorgligt om dessa vackra orter endast kom-
mer att vara levande på sommaren och ligga 
helt tomma under större delen av året. Då 
blir det bara genom filmens och TV-seriernas 
fantasivärd som man kan få en inblick i hur 
folket levde. En nationell förlust som inte går 
att återskapa, då den sista av de fastboende 
flyttat därifrån.

På en vackert belägen rastplats strax innan 
Henån drack vi eftermiddagskaffet och se-
dan fortsatte färden hem där vi var vid 19.30-
tiden.

Rolf Järphag

Grundsund O B S !
Vi kan bli bättre på att använda vegeta-
tionsanläggningen på Tranvägen. Trots att 
vi här har ett bra ställe att slänga vårt träd-
gårdsavfall på, är det många som tippar det 
vid Näsets mynning.

/Byalaget



Spegeln nr 86  Årgång 2822

Familjesidan

Födda

Nyinflyttade

Avlidna

Fråga fem
Det har blivit fler och fler som skaffat 
hund i Holsljunga. Tycker du att vi hundä-
gare sköter oss och plockar upp hundbaj-
set?

Ja, det får jag säga på Nä-
set är det ganska bra.

Ja, för det mesta, det är 
värre med katter.

Nej inte 
alla, det 
har vi 
märkt.

Ja, men du har säkert 
också missat någon gång 
husse.

Ja, men det kan bli bättre

Geoffery Wood

Yvonne Claesson

Selma Järphag

Erik & Ingeborg Larsson

Alf Jonsson

Yvonne o Ulas Ada
Gamla Järnvägen 9A

Olesia Giga
Årekulla

Sahida o Saban Ramic
Vinkelvägen 5

Benjamin Rauh
Vinkelvägen 1

Linda Vennevold
Vinkelvägen 1

Leite Medina Andersson
Fäxhult

Leonardi Andersson
Fäxhult

Agneta Forsström
Bjänsered

Tobias Josefsson
Bjänsered

Maja Eriksson    Lindhult

 

Astrid Klasson
Klockaregården (Vänhem)

Karl-Gustaf Lindström
Gamla Järnvägen

Brita Hedman                                           
Gamla Järnvägen

Gertrud Larsson
Klockaregården  (Vinkelvägen)

Vinnare i förra tävlingen:
Svea Svensson

Eftersom du var den enda som deltog i 
tävlingen erhåller du 6 trisslotter att häm-

ta ut i Anitas Handel
GRATTIS! 

Vi hoppas på bättre intresse nästa gång!
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Vi hälsar såväl gamla som nya gäster välkomna till
Stickcafé Tisdagar 18.00-21.00 
Pubkväll Fredagar 18.00-01.00   

 

En riktigt 

God Jul och Ett Gott Nytt År 
önskar vi Er!

www.holsljungavandrarhem.com

1. I vilken månad kom Spegeln ut första gången?
SVAR: Februari
2. Hur många skolor fanns det i Holsljunga 1909?
SVAR: 3 st
3. Hur många medlemmar hade 4H vid starten 1960?
SVAR: 7 st
4. Vilket år bildades Högvads BK?
SVAR: 2001
5.  Hur lång är Holsjön på längsta hållet, fågelvägen?
SVAR: 4420 meter
6.  Vilket år invigdes Fridhens väg (Strömmavägen)?
SVAR: 1992
7.  Vad hette Greve Lewenhaupt i Håkanhult i förnamn?
SVAR: Erik
8.  Vad hette järnvägen mellan Limmared och Holsljunga?
SVAR: Pyttebanan
9.  Vad hette jeansen som tillverkades i Holsljunga?
SVAR: Hålligång
10. Var hamnade du (på 50-talet) om du begärde 16 i telefonväxeln
SVAR: Järnvägsstationen
11. Vem var den förste ordföranden i Holsljunga Byalag?
SVAR: L-O Hesselroth
12. Vilket år invigdes Högelycke hembygdsstuga?
SVAR: 1983

Här är facit till tävlingen i förra numret:



Bifoga ett papper med de rätta svaren. Glöm inte namn och adress. De 3 första 
rätta lösningarna ger två trisslotter var. Dessa hämtas ut i Anitas Handel.
Vinnare i förra tävlingen hittar du på sidan 22 och på sidan 23 finns facit till förra täv-
lingen.

Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den 30 april. Bidrag lämnas i Spegelns låda hos 
Anitas Handel eller skickas till:

Spegeln c/o Lisbeth Andersson 
Fredriksborg 
512 64  Holsljunga

Det går också bra via epost på adress: spegeln@holsljunga.com

Om jag vinner vill jag få vinsten skickad till mig, eftersom jag bor utanför Holsljunga.

T  Ä  V  L  I  N  G

HITTA SVENSKA STÄDER

1. FOLKSAMLING   ___________________ 
2. VÅT OMFAMNING   ___________________
3. DUNGE     ___________________
4. KORTBYXA    ___________________
5. HUVUDVÅLD    ___________________
6. STOR BÖLD    ___________________
7. KUNGAPRYDNAD   ___________________
8. INSEKTSHONA   ___________________
9. PENNINGBRYGGA   ___________________
10. VACKER PLATS   ___________________
11. FLODMAT    ___________________
12. GÖR BOFAST    ___________________
13. BLIR OST    ___________________
14. LÅTORT     ___________________
15. FÅGELKLIPPA   ___________________
16. BONDFRU    ___________________
17. TIMMERÖ    ___________________
18. GRUSFJORDEN   ___________________
19. TRÄDVATTEN    ___________________
20. UTHUSET    ___________________
21. FÅGELSKYDDSFJORDEN ___________________


