- m Ho
it lsl
t
i v jun
är ga
ld
en

88

nr 88 årgång 29

spegeln@holsljunga.com

HOLSLJUNGA BYALAG

www.holsljunga.com

S
P
E
G
E
L
N

En tidning från

Tomte -

Promenaden

sidan 16

Holsljunga Fick
fint främmande
sidan 15

Holsljunga Camping

sidan 6 - 7 - 8 - 9

Högvads bk 10 år

sidan 14

Byalaget segrade

sidan 18

Sverige och australien
Förenades

sidan 28

BOX
En vanlig Måndagkväll i hallen
sidan 10 - 11

Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag
Att ses igen…
… efter många år kan vara så mycket. Oroligt, kul, spännande, nervöst, ja, känslorna
kan vara så blandade. Tjugoett år efter studenten var det dags för min gymnasieklass
att ta en nostalgitripp. För att utnyttja dagen
maximalt bokades en heldag in med diverse
aktiviteter – man får ju passa på när man
åker så långt som till DEN STORA STADEN
BORÅS… Att stå på torget och spana efter
bekanta ansikten var inte så svårt, eftersom
få boråsare och annat löst folk hade orkat
upp. Inte många att välja på, alltså.. H var
där – punktlig som vanligt, U kom lite sent
och såg stressad ut och M kom sist eftersom
han hade försovit sig, men såg inte det minsta stressad ut. Tala om att vara sig lika!
På nostalgipromenaden väcktes framförallt
en del gympaminnen till liv och när väl Frisbeegolfen drog igång kom gymnasierollerna
fram som på beställning. H fokuserad som
vanligt, inställd på vinst, M djupt koncentrerad men med ett leende på läpparna, U osäker och stel, A noggrann och dramatisk och
N naturligt duktig… Tur då att diverse stora
träd, otäcka stenar, snåriga buskage och en
mindre sjö kombinerat med åtminstone EN
oduglig frisbee hjälpte till att göra slutresultatet lite mindre förutsägbart.. Att dessa faktorer var eliminerade när det väl var dags för
minigolf inomhus, märktes direkt i protokollet. Inga höga odds på den prispallen, kan
jag säga..
När vi under lunchen skulle försöka klura
ut vem som sagt eller gjort vad under våra
tre år tillsammans - allt enligt anteckningarna i undertecknads elevkalendrar - fick vi
oss många goa skratt. Att man minns olika
saker är ju en sak, men sedan minns man
ju olika länge... (En sak JAG blev varse när
jag bläddrade i kalendrarna var att jag lade
”mycket möda och stort besvär” på att bevaka det ena ”spanet” efter det andra och i
många fall handlade det om läckra häckar...
Jag som mest kommer ihåg att jag spanade i
den ena läxboken efter den andra..)
Mellan all igenkänning och glada minnen
kom dock de vuxna versionerna av oss fram
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och visade på att vi faktiskt utvecklats en del sedan gymnasietiden. Tack och lov, kan man
ju tycka, även om det kan
kännas ganska skönt att åtminstone för en dag - få
vara knappt tjugo igen och
inte ha större problem än att
välja
välja vilka kläder man ska ha på sig...
Lagom till middagen bröt det vanliga kacklet ut och man kunde lugnt konstatera att
det mesta var sig likt...
Med hopp om lite vitt och mjukt!
Lisbeth Andersson

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 Holsljunga.
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 Handel eller skickas till Holsljunga Byalag via epost till
spegeln@holsljunga.com
Redaktion
Lisbeth Andersson
Ulrika Carlsson		
Leif Johansson
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0325 - 33139
0325 - 33079
0325 - 33172

Spegeln trycks av

Byalaget informerar
Holsljunga Byalag har from verksamhetsåret 2008 ingen ordförande. Styrelsen har
därför beslutat att ”rädda eldsjälarna” genom 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 utvärderat detta
sätt att arbeta, har beslutet tagits att fortsätta likadant under 2012.

Högvadsfilmen

finns nu att köpa hos
Anitas Handel för 125:-/st.
Begränsat antal! Först till kvarn...
En bra julklapp för den som har allt !

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 Jonsson
Å Berghaga
512 64 Holsljunga
E-post: byalaget@holsljunga.com

UPPROP!
Vem vill Du ska bli
Årets Frivilligarbetare 2012?
Lämna in ditt förslag till någon i
styrelsen senast 31 mars!

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

Byalaget

Varför använder inte

DU

FÖRETAGARSKYLTEN VID KORSET
ÄR UNDER ARBETE.
DEN SOM VÄNTAR PÅ NÅGOT GOTT...

R E F LE X
?
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Styrelseutflykt

Vid årsmötet i mars fick styrelsen ett anslag
att användas till en utflykt ihop med styrelsearbete.
Fredagen den 21 oktober åkte vi till Falkenberg och tog in på Grand Hotell. Vi samlades
för lite hjärngympa innan maten bl a gällde
det ordklurigheter hämtade från Spegelns
tävlingar.
Vid maten diskuterade vi allt från var vi hämtar årets julgran till hur länge man skall ha
bott i Holsljunga för att räknas som holsljungabo. Vi enades om att om man bott mer än
halva sitt liv här så klarar man sig. Ulla och
Anna-Karin har bott hela livet plus flera generationer bakåt och räknas därmed som urinvånare. Vi firande även att Holsljunga vunnit den prestigefyllda frågesporten i Öxabäck
– bra gjort! Vi pratade också om hur det blir
om kommunen skall spara pengar och släcker gatubelysningen på nätterna. Det kommer
inte bara att bli Roger som blir av med saker
framöver.
Efter en god frukost nästa morgon samlades
vi för några timmars möte där vi diskuterade framtiden i Holsljunga. Det viktigaste för
Holsljunga framöver tror vi är vad som händer med affären. Vi har sett vad som hänt
i byarna runt omkring när affären försvunnit eller bytt sortiment. Affären är en viktig
mötesplats och gör att byn lever. När vi fick
bensinen tillbaka märktes det att många insåg vikten av att stötta vår affär och att det
ekonomiskt finns en stor vinst av att slippa
åka till Svenljunga. Det kostar både bränsle
och slitage och inte minst din tid och även
miljön. Om vi skall få fler att flytta till byn är
affären kanske den avgörande faktorn till att
man väljer Holsljunga framför någon av våra
grannorter. Vi vet att Anita inte kommer att
hålla på så länge till så vi måste undersöka
vad vi kan göra för att få ha kvar vår ICA-affär. Svårigheten ligger både i att hitta någon
som vill ta över och att få ICA att godkänna
en överlåtelse. Idag krävs en viss omsättning
per år för att affären skall få fortsätta med ny
ägare och med ICA´s sortiment. Vi bestämde att be Anita komma till nästa styrelsemöte
och berätta för oss hur det ser ut framåt och
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vad vi kan göra för att möjliggöra en fortsatt
affär i byn.
Campingen är en annan viktig del i Holsljunga. Kommunen har varit tyst under hösten, men Bosse & Roger skall troligen på
möte inom kort och får då ta del av det avtal som skall erbjudas Dream Camp AB. Vi
hoppas det blir en bra lösning för alla parter.
Positiva signaler har kommit från Svenbo
som säger att de kan tänka sig att bygga
fler lägenheter i Holsljunga. Vi kommer att
bilda en ”Bogrupp” med några från styrelsen och några andra, vilken kommer att ta
fram info om tomter, uppvakta/trycka på hos
kommunen mm. Kan vi få attraktiva lägen
tex med sjöutsikt kan det kanske locka även
till nybyggnation av villor.
Att utveckla och bevara vårt Valborgsfirande
i samarbete med tex HIF och Hembygdsföreningen och kanske flytta firandet från
Campingen till Dansbanan är en fundering.
En kör, vårtalare och servering är andra saker som skall ingå.
Att prova en allsångskväll på Dansbanan
i tex augusti med en bra allsångsledare/
sångare och musik låter spännande. Vi pratade om olika förslag och vill gärna att föreningarna samarbetar om detta.
Vi vill också ha en föreläsning i tex idrottshallen till höst/vintern. Kan vi få tag i en intressant person som passar/lockar många
kan det kanske bli ett återkommande evenemang. Det fanns förslag på personer som
vi skall undersöka.
Det är viktigt att satsa på barn och ungdomar och i samarbete med skolan vill vi ordna en aktivitetsdag. Tanken är att man skall
prova olika saker tex mattcurling, stöpa ljus,
göra salva mm och få se hur tex civilförsvaret och brandkåren jobbar. Dagen skall vara
till för alla som vill komma och kommer att
kräva att många vuxna ställer upp.
Dessa saker kommer vi kanske inte hinna
göra under 2012, men det kommer fler år
och har du själv idéer och funderingar om
vad som skall hända i Holsljunga eller vill
du hjälpa till med det vi har på gång ? Tveka
inte utan hör av dig till någon i styrelsen. Till-
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sammans får vi mycket gjort och det bästa
av allt är att vi har så roligt ihop.
Vi har ju alla samma mål – att få Holsljunga
att bli ännu bättre att bo i!

Har du något roligt reseminne
du vill dela med dig av?
Skicka text och kanske en bild till
spegeln@holsljunga.com

Byalagets Styrelse gm Anna-Karin

Kyrkan
Kyrkis
Efter några års uppehåll har Kyrkis dragit igång i Holsljunga igen. Marie Nyman
håller i trådarna och till sin hjälp har hon
Ingrid Harrysson och Margit Johansson.
Här finns det tid för det mesta: härliga
kompisar, roliga leksaker, lockande pyssel, dignande fikabord och skönsång kombinerat med rörelselekar under samlingen.
Både de små, syskon och föräldrar stortrivs och det märks att Kyrkis är en efterlängtad aktivitet. Tom så efterlängtad att en
del mammor tar med sig go´fika två gånger
på raken, det ni!
Tänk att det finns så många små i lilla Holsljunga! Helt fantastiskt kul!
Lisbeth Andersson

Är det fika som hägrar, Ville?

Milli är djupt koncentrerad på att pyssla

Holsljunga församling
Det har blivit en tradition i Holsljunga att vi
firar Skördegudstjänst på Tacksägelsedagen. Man kommer till Kyrkan och har med
sig något av det man fått eller gjort under
året, något man vill tacka Gud för. Närmast
till hands ligger något av den skörd man fått
av det man odlat, såsom grönsaker, rotfrukter, bär, frukt mm. Men också lite mer förädlat, som saft, sylt, olika bakverk osv. Detta året blev det en fin dekoration i Kyrkan,
som sedan togs till Församlingshemmet
för att säljas på auktion. Behållningen går
då oavkortat till något välgörande ändamål
och detta året var det bestämt till Afrikas
Horn och torkkatastrofen. Det blev en god
slant – hela 3662 kronor – och ett sätt att
under trevliga former försöka hjälpa till att
lindra den nöd som finns i världen.
Vi hoppas kunna fortsätta med denna tradition, så lägg Tacksägelsedagen på minnet
och tänk på det till nästa år.
Sven Johansson
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Holsljunga Camping

Läget just nu
Avtalet för Mikael Olsson, som under tre år
varit arrendator av Holsljunga Camping, löpte ut den 31 oktober. Enligt det avtal som
gällt hittills har arrendatorn förtur för köp av
campingens byggnader, undantaget badplatsens toalett. Priset för samtliga byggnader har av kommunen satts till 320 000 kr.
Marken behålls i kommunens ägo och arrenderas på det antal år som bestäms i ett nytt
arrendeavtal.
Således skall hittillsvarande arrendator, Mikael Olsson med företaget DreamCamp
Westsweden AB, nu bestämma sig för köp
eller inte. I dagarna har Olsson lämnat in en
ansökan om planbesked enligt PBL 5 kap 2§.
Det betyder att han har planer för campingen
i framtiden som innefattar en förändring av
den nuvarande verksamheten inom området.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
har uttalat sig för att kommunen överväger
en eventuell förändring. Anders Fransson reserverade sig mot beslutet i arbetsutskottet.
Slutgiltigt beslut kommer att fattas i Samhällsbyggnadsnämnden den 16 november.
Ansökan gäller ändring av den befintliga detaljplanen i det som Olsson kallar Etapp 1.
Hans avsikt är dessutom att utöka verksamheten i Etapp 2 och då ansöka om detaljplan
på ytterligare mark.
Holsjö Park är den nya beteckningen på användningen av Holsljunga Camping i Mikael
Olssons plan.
Från husvagns- och tältcamping till villavagnsparkering
Undertecknare av planen, som alltså kallas
Holsjö Park, är Mikael Olsson och Lars Berni.
Den sistnämndes roll i sammanhanget framgår inte av dokumentet. Enligt planen skall
campingen förändras från en husvagns- och
tältcamping till en villavagnsparkering, som
då mera blir som en stugby. För den rörliga
turismen skall ställplatser för husbilar anordnas. Platser för tält- och campingvagnar
nämns inte alls i dokumentet utöver en passus där det framgår att den typen av camping numera håller på att fasas ut.
Under 2012-13 skall Etapp 1 färdigställas.
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Det innebär markplanering, byggande av
villavagnsfundament, dragning av el, vatten och avlopp samt uppställning av 25 villavagnar. Villavagnarna som i planen har
beteckningen ”feriebostäder” skall ha en
boyta på 35-80 kvm och tomterna skall
vara mellan 250-400 kvm. De flesta skall
få nära utsikt över sjön och några skall
ligga invid stranden. Om så önskas skall
vagnen kunna kompletteras med ett litet
förråd. Fram till varje byggnad eller vagn
finns, enligt planen, ”begränsat med bilvägar” och parkeringsplatser finns invid varje
grupp av bostäder.
Vagnarna skall ägas av dem som bebor
dem och tomterna arrenderas av Holsjö
Park på 5-10 år. De som äger vagnarna
skall bilda en intresseförening, som påverkar områdets utveckling och drift.
Ställplatser
För husbilar skall ställplatser anläggas
med ”goda lägen nära sjön”. Platserna
skall förses med el och ”annan utrustning
för husbilsgästernas bekvämlighet”.
Gemensam service
Inom området kommer, enligt planen, följande gemensamhetsutrymmen att finnas:
Reception, pub med kök, trivsellokal, utomhus Spa, dansbana under tak, serviceanläggning med tvättstugor, bastu vid
stranden och båtbrygga.
En ”hustomte” eller ”retreatvärd” skall finnas i området året runt. Denne skall sköta
hantverkstjänster, bevakning av vagnarna
samt ordna utfärder, tipsa om de bästa fiskeplatserna, hyra ut båtar och kanoter och
tipsa om bästa shopping.
För den villavagnsägare som så önskar
hjälper Holsjö Park till med uthyrning av
villavagnen. Mikael Olsson förutser att årsavgiften för uppställningen av en villavagn
”snart är betald genom uthyrning” speciellt
till danskar, tyskar och holländare. För den
som tröttnar på att laga mat skall finnas cateringservice och till frukost skall erbjudas
nybakat bröd och morgontidning.
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Aktiviteter
Holsjö park är enligt planen ”en fantastisk plats för stillhet och äventyr”. I planen
nämns förutom närheten till naturen också
det fritidsutbud av olika slag som finns i
närområdet. Exempel som ges är isfiske
på sjön och vedeldad bastu vid stranden,
men också skidbackar i Ulricehamn och
Hestra, shopping i Ullared, besök på Borås
djurpark, Liseberg och sol och bad på de
långa sandstränderna i Falkenberg. Visionen omfattar vidare anordnande av seglarskola, kanotutbildning, gympa på stranden,
simskola, pubaftnar med levande musik,
dansbana under tak (där man t.ex. kan lära
sig dansa squaredans), spa med yoga och
meditation, ferieakademi med kurser och
föredrag ”om allt möjligt”. Det skall också
finnas stora ytor för gemensamma fester.
I planen påpekas att Holsjö Park ”ligger mitt
i äventyrens centrum”. På vintern ”plogas
skridskobanor och isfisket är intressant,
skidåkning kan ske i orörd natur eller i preparerade spår”. Här finns utmärkta vandringsleder, cykelvägar, kanotleder samt
rika möjligheter till bad och sommarfiske i
någon av kommunens 302 sjöar.
Sammanfattning av planen
Mikael Olsson och Lars Berni menar att
kommunens bifall till förändrade planförutsättningar kommer att betyda mycket för
holsljungabygden i form av ”nya verksamheter inom service och hantverk över en
stor del av året”.
Vad händer nu?
Just nu arbetar kommunen fram ett förslag till arrendeavtal, där bl.a. den mark
som skall ingå i arrendet fastställs. Kommunens förslag framgår av en karta som
du hittar på Holsljungas hemsida. Förändringen jämfört med vad som gällt tidigare
är att en flik av åkern öster om Hemmet
och en yta på åkern väster om Hemmet
skall ingå i arrendetomten.
Som nämnts har dessutom Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 2 november beslutat tillstyrka planläggning för

en förändring av områdets användning.
Det slutliga beslutet fattas i Samhällsbyggnadsnämnden den 16 november Anders
Fransson, som är vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden har, som nämnts,
reserverat sig mot arbetsutskottets beslut,
d.v.s. motsatt sig att en förändring av nuvarande användning av marken kan ske.
Franssons motivering kan sammanfattas
med följande direkta citat ur hans reservation:
”Olsson-Bernis planer på omvandling av
sommarcampingen till ett fritidshusområde för åretruntboende skulle medföra
en allvarlig inskränkning av allmänhetens
tillgång till ett område av mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet redan i vad
som i ansökning beskrivs som ”en första
etapp”. Risken är uppenbar att en sådan
”första etapp” skulle kunna öppna dörren
för ytterligare etapper med expansion in
i Bredgårdsnäset, som enligt ett beslut i
Samhällsbyggnadsnämnden tidigare i år
avsatts för det rörliga friluftslivet och för vilket arbetet med en särskild skötselplan nu
pågår. En sådan expansion vore synnerligen olycklig och skulle stå i direkt strid med
intentionerna bakom beslutet att skydda
Bredgårdsnäset från varje form av ingrepp,
inklusive kommersiellt grundat skogsbruk.”
Den som villl se Samhällsbyggnadsnämndens beslut kan gå till Svenljunga
kommuns hemsida och söka Samhällsbyggnadsnämndens protokoll. Franssons
reservation finner du i sin helhet på nästa
sida.
Om vi vill påverka….
..är det viktigt att följa vad som sker både
när det gäller det nya arrendeavtalet och
när det gäller Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 16 november. Om beslutet
är negativt kan Olsson-Bernis planer inte
genomföras. De kan då överklaga beslutet.
Om deras ansökan däremot får ett positivt
beslut skall kommunen utarbeta ett förslag
till planändring. Eftersom uppställning av
villavagnar med vatten och avlopp kräver
bygglov blir frågan om ett bygglovsbeslut
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också av stor betydelse. När det gäller
uppställning av villavagnar året runt, vilket
det ju är fråga om i Olsson-Bernis plan,
är det ett stort problem i landet, särskilt
vid kusterna. I t.ex. Skrea är det i framtiden förbjudet att ha villavagnar uppställda
året om. Problemen är desamma i Olofsbo
och även på Öland. Det betyder att antalet
”husvilla” villavagnar just nu är stort och att
chansen att få en åretruntplats vid kusten
är obefintlig.
Det betyder förmodligen också att intresset
för att köpa en villavagn inte är särskilt stort
för närvarande. Det motsäger också den
utgångspunkt för planeringen av Holsjö
Park som Olsson-Berni hade, nämligen att
intresset för villavagnar är på frammarsch.
Deras utgångspunkt att det rörliga friluftslivet är under utfasning motsägs också av
årets statistik från Statistiska Centralbyrån
som visar att antalet nyregistrerade husvagnar och framför allt husbilar har ökat
med 20 % under det senaste året.
Däremot finns det just nu en marknad för
placering av dessa ”husvilla” villavagnar,
vilket skulle kunna vara ett starkt motiv för
planeringen av en villavagnspark. Holsjö
Park skulle, genom att ställa i ordning ett
antal tomter för åretruntuppställning av villavagnar, kunna erbjuda plats för ”husvilla”
villavagnar utan några som helst eller små
kostnader för inköp av vagnarna. En god
affär till en relativt liten kostnad således.
När det gäller arrendeavtalet och ärendets
gång i sin helhet har kommunen lovat att
byalaget skall ha full insikt i vad som händer (vilket inte alltid fungerat tillfredsställande). Bo Ehn är byalagets kontaktperson
gentemot kommunen. Fredrik Dahl är kommunens handläggare när det gäller avtalet.
Både när det gäller arrendeavtal och köp
av byggnaderna på campingen och planändringen har Samhällsbyggnadsnämnden en viktig roll. Besluten går att följa via
nätet.
Birgitta Bergsten
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Reservation
Jag reserverar mig mot det beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tog
vid sitt sammanträde 2011-11-02 om planbesked för ändring av den detaljplan för
Holsljunga camping som antogs av Svenljunga kommun 1984. Beslutet om planbesked har sin grund i ansökan undertecknad
av nuvarande arrendatorn till Holsljunga
Camping Mikael Olsson samt Lars Berni.
Ansökan inkom till Svenljunga kommun
2011-10-18.
I den ”konceptidé” som bifogades till ansökan om planbesked beskrivs under rubriken ”Holsjö Park” de sökandes planer på
att omvandla den nuvarande lågskaliga
campingplatsen, som enbart är avsedd
för camping i husbilar och tält sommartid till ett avancerat sommarstugeområde
med vinterbonade ”feriehus” avsedda för
åretruntboende. I vad som beskrivs som
”en första etapp” avser man att placera 25
”feriebostäder” på upp till 80 kvm vardera
på området. Varje ”feriebostad” skall ha en
”ferietomt”om 250 -400 kvm. Varje ”feriehus” skall ha egen anslutning till vatten och
avlopp. Det är alltså ingen tvekan om att
de planer som skisserats avser skapandet av ett kompakt sommarstugeområde
i omedelbar anslutning till Holsjöns strand
och tätt inpå ett av de mest attraktiva fritidsområdena i Svenljunga kommun.
Den detaljplan, som för närvarande gäller
och som de sökande vill få ändrad, utformades för att skapa förutsättningar men
även restriktioner för en småskalig campingverksamhet, som är väl integrerad i
Holsljunga fritidsområde, med dess badstrand (en av de finaste och mest utnyttjade badstränderna i Sjuhäradsbygden),
den stora bollplanen som fortfarande sköts
med ideella insatser och den fantastiska
vandringsstigen som löper utmed Bredgårdsnäsets strand och som tar sin början
mellan stranden och campingområdet. I
anslutning till stigen, med början vid badplatsen, finns ett antal flitigt utnyttjade grillplatser. Liksom vandringsstigen sköts och
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underhålls även dessa grillplatser av ideellt
arbetande holsljungabor. Holsljunga fritidsområde är året runt ett viktigt område för
motion och det rörliga friluftslivet såväl för
barn och vuxna i Svenljunga kommun som
turister långväga ifrån.
Med en omvandling av sommarcampingen
till ett kompakt område med tämligen stora
”feriehus” varav några enligt den bifogade skissen kommer att ligga ”invid stranden” försämras allvarligt förutsättningar
för Holsljunga fritidsområde. Det kommer
att medföra en betydande faktiskt begränsning av det rörliga friluftslivets tillträde till
såväl badplatsen som fritidsområdet i stort.
Det bör noteras att gränsen mellan det nuvarande campingområdet löper bara 1015 meter från badstranden vid Holsjön och
bara ett fåtal meter från vandringsstigen.
Med nuvarande planbestämmelser där
husbilar och tält enbart får placeras på ett
särskilt markerat område i campingområdets mitt utgör sommarcampingen ingen
nämnvärd restriktion för det rörliga friluftslivet och hindrar inte tillgängligheten till
stranden, vandringsstigen och grillplatserna. En förändring av planbestämmelserna
som enligt Olsson-Bernis önskan upphäver nuvarande restriktioner och medger
placering av ”feriehus” med tillhörande
”ferietomter” över hela området ända ut till
områdets yttersta gränser skulle däremot
medföra en synnerligen allvarlig inskränkning av allmänhetens reella tillträde till detta viktiga fritidsområde.
Även om det kanske i dagsläget mest är av
historiskt intresse bör det noteras att Holsljunga camping tillkom och utvecklades
i början av 1980-talet genom initiativ och
stora ideella insatser från ett stort antal personer verksamma inom Holsljunga Byalag.
Syftet med campingverksamheten var dels
att få in pengar för att kunna täcka kostnaderna för uppvärmning och övrig drift av
den byggnad som tidigare fungerat som
ålderdomshem med som genom byggandet av Toftalyckans äldreboende i Överlida
blev ledig för andra ändamål. Genom att

arrendeavtal med Svenljunga kommun fick
Holsljunga byalag tillgång till denna byggnad mot att man åtog sig att svara för alla
åtgärder och kostnader för underhåll och
drift. Ett annat och sekundärt syfte som
växte i betydelse sedan campingen byggts
ut till nuvarande omfattning var att erbjuda
byns ungdomar sommarjobb. Campingen
drevs helt på ideella grunder i ca 25 år fram
till en situation där den ideella orken (tillfälligt?) tog slut. Kommunens beslut att driva
campingen vidare grundades på en önskan
att möjliggöra en fortsättning på den campingverksamhet, som genom åren blivit så
uppskattad av ett stort antal campinggäster, varav många återkommit år efter år.
När jag inför arbetsutskottets omröstning
argumenterade för att nuvarande detaljplan för Holsljunga camping skall bibehållas och planbestämmelserna inte ändras
gjorde jag det alltså för att Olsson-Bernis
planer på omvandling av sommarcampingen till ett fritidshusområde för åretruntboende skulle medföra en allvarlig inskränkning
av allmänhetens tillgång till ett område av
mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet redan i vad som i ansökning beskrivs
som ”en första etapp”. Risken är uppenbar
att en sådan ”första etapp” skulle kunna
öppna dörren för ytterligare etapper med
expansion in i Bredgårdsnäset ,som enligt
ett beslut i Samhällsbyggnadsnämnden
tidigare i år avsatts för det rörliga friluftslivet och för vilket arbetet med en särskilt
skötselplan nu pågår. En sådan expansion
vore synnerligen olycklig och skulle stå i direkt strid med intentionerna bakom beslutet
att skydda Bredgårdsnäset från varje form
av ingrepp, inklusive kommersiellt grundat
skogsbruk.
Anders Fransson
v ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Håll utkik på
Byalagets hemsida
efter mer info i campingfrågan!
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Box i en liten ask

Äkta syskonkärlek?!

Det finns plats för skratt också!

10

Bättre ett knä i mitsen än någon annanstans...
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Box i en liten ask

Det gäller att hålla masken!

Håll uppe garden!

Vilket fighting face!
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Rapport från Högvads BK
Nu är vintersäsongen på väg och det är tid för att tända upp lite ljusstakar
med mera, det känns lite positivt att lysa upp tillvaron efter den mörka höstsäsongen. Detta höstmörker hamnade på något vis även över Högvads BK,
då säsongen blev färdigspelad och vi tyvärr blev degraderade till division
5. Det ändrade seriesystemet gjorde att fler division 4-lag blev nedflyttade
till division 5 nästa år, bara från vår serie var det 6 lag. På detta vis är vi ju
redan informerade om att det blir svårt motstånd även nästa år. Nu är det
bara att se fram emot, först inomhussäsongen och sedan nästa
utomhussäsong.
Börjar vi då blicka framåt så är ju spelar- och tränarfrågan alltid aktuell. Christer Persson
kommer att vara kvar som tränare med några trotjänare till hjälp. En spelarenkät har genomförts och arbete med truppen pågår. Viss spelaromsättning inför en ny säsong är vanligt,
föreningens önskemål är givetvis att ingen lämnar och att någon tillkommer. Men Högvads
hemsida kommer att ge information om hur spelartruppen förändras.
Högvads BK är en sammanslagning mellan rivalerna Mjöbäck och Holsljunga, detta skedde 2001 och blev så lyckat att till och med de värsta kritikerna tystnade. Träningarna och
matcher fördelas jämnt mellan två arenor, som genom sammanslagningen blev tillgängliga.
Hallevi och Stråvi har också bra förutsättningar att hållas i bra skick på grund av detta. Ett
bra bevis på att sammanslagningen fungerat, är att årets avslutningsfest sammanföll med
Jubileumsfesten för Högvads 10-års jubileum.
När nu Spegeln ligger i brevlådan är både Högvads 10-års jubileum och den stora inomhusturneringen Skoj & Ploj. Information om dessa evenemang och pristagare kommer att finnas
på www.hogvadsbk.se Reportage om jubileumsfesten hittar ni på sidan14.
Eftersom Spegeln 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
Grattis!
Kindaholm/HBK:s F14 vann storstilat
serien i år. Holsljungatjejerna Emilia O,
Catlin och Sofia tillsammans med Emilia
E och Elin, som varit inlånade från F12,
var alla med och bidrog till seriesegern.
Ledarna Fredrik, Kim och Bjarne kan
sträcka på sig ordentligt. Bra jobbat alla!

Lika som bär

Simon Andreasson HBK?
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Bob Dylan?

Holsljunga Spinning och Box
Är du sugen på att träna?
I Holsljunga idrottshall har vi både
spinning- och boxpass
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndag

Box
Spinning		
Spinning/Styrka
Spinning		
Spinning		
Spinning		

18.30 – 20.00
18.00 – 19.00
18.30 – 19.30
19.00 – 20.00
17.00 – 18.00
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
holsljungaspinningochbox.blogg.se
VÄLKOMNA!

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar vi alla våra underbara motionärer som gjort
oss sällskap under våren
och hösten 2011.
Cina, Elin, Fredric,
Jonna, Lena, Matilda
& Ulrika

Holsljungamarschen 2011
Den största och vackraste av rosor till
alla er som gjorde

Holsljungamarschen
till en helt fantastisk dag.
Till alla sponsorer, funktionärer, deltagare och framförallt alla markägare
som lät oss gå över era marker:
utan er blev det ingen marsch!

Välkomna tillbaka 2012!
/Festkommittén HIF

Kom i form!!
Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna. Övrig uthyrning sker genom Maria eller 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
Jonna Thimell
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

Spegeln nr 88 Årgång 29

13

Högvads BK 10 år
På Överlida Hotell den 5 november firade Högvads BK sitt 10-årsjubileum, detta sammanföll med den årliga avslutningsfesten för seniortruppen.
Nuvarande ordförande Jan Berndtsson
hälsade gästerna välkomna och började
aftonen med att dra lite historik från föreningens bildande. Angående detta kan
vi rekommendera vår hemsida www.
hogvadsbk.se och på den klicka på rubriken Historik. Där finns det information
om bildandet, dåvarande första styrelse,
varför föreningen fick namnet Högvad
och en del övrig intressant information.
Kvällen till ära spelade ”Min kusin
och jag”, en välkänd och kunnig duo
som hjälpte till med sedvanlig musik till maten och senare dansmusiken.

Efter detta tackades han för säsongen med
blommor och det informerades också om
att han även tränar Högvad nästa år. Jonas Lindgårde avtackades för sitt arbete
med Högvad då han avsagt sig på grund
av flytt till Sandared. Sixten Bengtsson
och Gert-Ove Nordling tackades för sina
insatser, endast Gert-Ove kunde ta emot
blommor då Sixten var på en resa. Vinnaren av den interna Gö´svinsligan var
framme och sedan var det dags för Högvads båda första tränare att komma fram.
Detta var Ulf Järphag och Kent Gull, även
dessa herrar hade lite historik att berätta.
Styrelsens pris gick detta år till Urban Lidrot, som med sina insatser är en stor tillgång för föreningen.
Några grannklubbar var på plats och gratulerade Högvad till sina första 10 år. Efter
detta var det spelarrådet som roade besökarna med sina anekdoter och specialpriser.
Det var finalen och fas två på kalaset kunde
börja, bort med en del bord och stolar och
dans till orkestern. Avdelningen där baren
fanns, var lika välbesökt som dansgolvet.
En eloge till hotellet med personal, som skötte sin del av arrangemanget bra med mat och servering.
Styrelsen Högvads BK

Magnus och Mache myser

När vi kommit till desserten var det dags
för lite tacktal och prisutdelningar. Jan
Berndtsson tog hand om detta med Göran Svensson som assisterande, dessa
båda herrar ingick även i Högvads allra
första styrelse. Vår tränare Christer Persson var framme och delade ut träningspriser, priser till skytteligavinnare, några specialpriser till ett par personer och
pris till den värdefullaste spelaren 2011.

14
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Läckra killar i baren

Fint besök från NBA i Holsljunga
En dag på sommarlovet ringde faster Tessan och sa: Nu får ni komma upp till Farmor
och Farfar och träffa Jonas Jerebko, proffs i
NBA. Oj, vad spännande!
Fram med cykeln och så i väg. När vi kom
fram satt Jonas och hans agent på altanen
på Björkhaga och tittade på klockor som
Tessans kille säljer. Jonas skall göra reklam
för dessa.
När de tittat färdigt fikade vi och vi fick servera kaffe och tårta. Jonas åt jättemycket
av farmors goda tårta. Sen skrev han autografer och vi tog många kort. En spännande
dag blev det. Jonas var jättesnäll och pratade mycket med oss.
Samuel, Frida, Maja, Johanna och Simon
Jonas har bollkänsla

Jonas Jerebko, född den 2 mars 1987 i Kinna strax söder om Borås, är en svensk basketspelare. Bloggar om sitt liv i NBA på http://www.jonas-jerebko.com/. Jerebko spelade i den italienska
klubben Angelico Biella innan han i NBA-draften den 25 juni 2009 valdes av Detroit Pistons i den
andra rundan (nummer 39 totalt), och blev därmed förste helsvensken att draftas av en NBAklubb. I början av augusti 2009 skrev han på kontraktet för Detroit Pistons.
Källa Wikipedia
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PLANKET - Händer i Holsljunga

GLÖM INTE
Holsljunga IF’s berömda
Loppmarknad

Reservera
Söndag 6 maj 2012 kl. 10:00

Lucia
Tisdagen den 13/12 kl 9.00
bjuds det på luciafirande i
skolans matsal.
Skönsång och fika utlovas.
VÄLKOMNA!

/Byalagets äldrekommitté

Tomtepromenad
i Holsljunga
Lördagen 3 dec 2011
Start kl 14-16
vid Församlingshemmet
Vuxna 30 kr
Barn (under 16 år) 20 kr
Tipsrunda på Näset
Glögg, korv, godis
överraskningar
VÄLKOMNA!
Arr: Samarbete mellan föreningar i Holsljunga
16
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PLANKET - Händer i Holsljunga

Välkomna till

HÖGELYCKE
på
JULGRANSPLUNDRING
Om vädret tillåter tänkte vi anordna en mysig julgransplundring
ute i snön uppe vid Högelycke.
Det blir lekar, godis, fika och andra mysiga saker!
Dag: 7 januari på em
Håll utkik vid affären efter mer information!
HEMBYGDSFÖRENINGEN

Hembygdsföreningen har planer på
en ny utställning i Lillstugan till sommaren.
Håll utkik efter anslag!
Husbil önskas hyra
Är det någon som kan tänka sig att
hyra ut sin husbil
några dagar till våren/sommaren ?
Kontakta Anna-Karin på tel 33360

Rosor till
Webmaster och Spegelredaktionen som
gör att vi alla får veta vad som händer i
vår bygd.

Stor ros
till Anders Gustavsson som klippt gräset i
korset under hela säsongen!

SÄLJES
Billiga barnprylar!
Spjälskydd, bärsele, dagbädd,
babysitter, babygym, gåstol,
barnvagn med skötväska.
Vad behöver du?
Ring Lisbeth 33139 för en bra affär!

Många rosor
till Städpatrullen Ändringen med Rolf J i
spetsen - utan er och ert uppskattade arbete får vi inga pengar att använda till att
göra Holsjunga ännu bättre!
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Frågesport i Öxabäck
Fick i somras ett mail från Byalaget om det
kunde vara intressant att få representera
Holsljunga i en frågesport i Öxabäck i oktober. Ja det kunde väl inte vara så farligt och
det var ju länge tills dess. Dessutom fick
jag veta att en annan i laget var Leif i Håkanhult, så vi skulle nog klara en del frågor.
Snabbt gick veckorna som ni vet att de
brukar göra och så var vi framme vid
den 6 oktober. Med i laget var då också Sandra Bengtsson. Det kändes bra.
Vi hade en som kunde ungdomsfrågor.

Vi skulle delta i semifinal två och där möta
Överlida byalag. Det var en hård kamp som
vi slutligen vann. Dagen till ära hade vi en
lite större hejarklack än vid kvartsfinalen.
Efter semifinalerna var det kaffepaus med
bl a musikfrågetävling och lotteridragning.
Det hela var mycket trevligt och familjärt.
Så efter pausen skulle vi då ställas mot
Torestorp i finalen. Vår hejarklack hade
då utökats med några Överlidabor. Nu
var det hård kamp och mycket spänning.
Våra båda lag svarade lika i fråga efter

Snillen spekulerar
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Vi anlände till Öxabäck och fick dra startnummer. Det blev nr 7 och vi fick alltså vänta tills sista matchen. Det var nog bra för vi
satt och värmde upp hjärnorna med alla de
andras frågor. Så till sist blev det vår tur att
äntra scenen. Vår tappra hejarklack på två
personer höll tummarna så de glödde. Det
var ganska spännande men vi lyckades till
slut knipa segern vilket betydde att vi fick
åka ännu en kväll i oktober till Öxabäck.

fråga. Vid fjärde frågan som handlade om
kommunsammanslagningen och arealen
på kommunerna knep vi två poäng och
tog ledningen. Det definitiva avgörandet
kom i nionde frågan då vi skulle placera
minnes-storleken på datorer i rätt ordning.
I den tionde frågan skulle vi ange huvudstäder i fem sydamerikanska länder och
där fick vi full pott. Och då var segern vår!

Tyvärr hade 2 tredjedelar av laget förhinder
den 20 oktober. Då tänkte jag: Jag kan ju
inte åka dit själv så vi får väl hoppa över detta. Men då visade det sig att det fanns ytterligare två personer i Holsljunga som kunde
tänka sig att var med i ett frågesportslag. Det
var Sigge Bengtsson och Erland Josefsson.

Vid minnespennan Inger Lindberg Hedin

Förstapriset var en rejäl påse med hamburgare från Öxabäckskött. Ett stort tack
till lagkamrater, hejarklack och arrangörer.

Heja Holsljunga!
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Gerds Hårvård

Första december 2011 är det 35 år sedan
jag öppnade min lilla frisersalong. Jag har
fått lära känna många under årens lopp
både i och utanför Holsljunga. Det är lika
roligt varje dag att ”gå till jobbet”.
Tänk om fler kunde få ha ett arbete ”hemma” så att man kan anpassa jobbet efter
familjen. Och då tänker jag på då vi fick
veta att vår yngsta dotter Helen var döv.
Det blev många inskolningar på dagis och
skolor som gjorde att jag och Göran fick
turas om med arbetet. Nu efteråt känns
det bra att vi fick uppleva så mycket under dessa år - och fortfarande får göra och att jag fanns hemma för Jessica och
Pernilla då de kom hem från skolan. Det
har varit och är roligt med mitt arbete.
Hoppas att få jobba många år till!
Välkomna!

Gerd gör Henny fin i håret

//Gerd Karlsson

Biblioteket informerar
Biblioteken i Svenljunga kommun har nytt datasystem fr o m måndagen den 24 oktober.
I början kan det bli lite problem, så vi ber om överseende med att t ex låntagarbeställningar kan komma att ta längre tid. Om man väljer att söka i bibliotekskatalogen hemifrån via internet ser söksidan annorlunda ut, men det är inte svårt att söka och fråga
gärna mig om hjälp, så försöker vi reda ut frågor som kan uppkomma.
Inför julen är sista öppetdagen tisdagen den 20 december.
Jag öppnar igen tisdagen den 10 januari.
VÄLKOMMEN!
//Mary-Ann

Jag önskar er alla en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År!
Gerds Hårvård
0325 - 333 35
Spegeln nr 88 Årgång 29
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Skolan

Hållbar utveckling ett nyttigt samarbete
I skolan har vi jobbat med återvinning. Åk 1-6
gjorde ett storyliknande tema tillsammans
som inleddes med ett brev från ”Mofflorna”
i skogen. De berättade att de inte trivdes i
sin glänta längre eftersom det var så skräpigt där och de bad om hjälp att ta hand om
allt som ”hamnat” fel. I gläntan låg glas, petflaskor, öl- och läskburkar, gamla tidningar
och annat papper och trasiga t-shirtar.
Picknickgläntor ska vara vackra, så självklart ville vi hjälpa till!

Vi återvann glas genom att måla och pynta
glasburkar för förvaring av t ex ”gebortkarameller” eller ”IFE-biljettsamlingen”
Vi återvann petflaskor genom att skriva instruktioner till, och hitta på lekar med petflaskor. Det blev ”Kasta flaska”, ”Korkracet”, ” Där fick du” och ”Cocacola bowling”
mm. Vi testade och lät alla pröva varandras.
Vi återvann öl- och läskburkar genom att i
metallslöjden bl a göra ljuslyktor, minigrillar,
sockerströare och ”matdoserare” till djur.
Av gamla t-shirtar syddes det mössor och
pannband, väskor, kuddar och pennfodral… idéerna var många och designen unik.
Av pappret gjorde vi vindsnurror och nytt
papper så klart, man kan faktiskt åter-

använda

tidningspapper

sju

gånger!!

Mofflorna (de okända djuren) som bodde i gläntan blev jättenöjda. Vi sydde var sin egen av fleece (= återanvänd plast). Ingen blev den andra lik
och alla fick en egen personlighet.
Som avslutning gjorde vi ett studiebesök på Navet i Borås där de äldre eleverna jobbade med återvinning, medan
de yngre fick se det hela från ett ännu
större perspektiv och gjorde ett arbetspass med rymden som tema. På vägen
passade vi på att hälsa på vid vår eminenta återvinningsstation i Änglarp. Nu
är alla elever återvinningsspecialister!!
Visste du att varje svensk producerar 480
kg hushållssopor varje år?
Marie Lennermo

Snälla bilister!
Glöm inte att stanna vid
övergångsställen.
Det slarvas en hel del nere
vid skolan.

Några smakprov på elevernas skapelser
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Förskolan
På Holsljunga förskola finns det 18 barn.
Vi är indelade i fyra grupper: älgar, harar,
rävar och möss. Vi möts nästan dagligen,
leker, lär oss nya saker och har kul tillsammans.
Vårt temaarbete utgår från vår värdegrund
och handlar denna termin om kompisskap
- hur man är mot varandra och hur man
uppträder mot varandra i olika situationer.
Vi har tränat på olika saker tex att dela med
sig av sin frukt, sin kakbit och hur kan man
göra när alla vill ha samma leksak? Många
bra förslag har kommit fram i grupperna.Vi
har fått göra kompis-/förlåttavlor och stoppskyltar.
Vi har spelat spel och tränat på att vänta
på vår tur. Temaarbetet fortsätter hela terminen.
På våra tisdagsutflykter har vi med oss fika
och går ut i naturen. Vi lär oss en massa
saker om träden, djuren, växterna och vattnet. Vi har gjort egna mulleluppar och undervattenskikare. Häftigt!

Amanda håller tungan rätt i mun medan Rasmus
håller koll

Annika Wixe

En liten historia från förskolan. Vi hade besök häromdagen och barnen
undrade om personen ifråga skulle vara med hela dagen. Så var nu inte fallet, varav
ett av barnen frågade: Är du en sån där påhälsare?
Spegeln nr 88 Årgång 29
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Förskoleklassen
Jag heter Vidya Ernstsson och är en nyutexaminerad lärare och har förskoleklassen i
Holsljunga. Mina barn tycker att skolan är rolig och de går till skolan med ett leende.
De tycker att Trulleboken är rolig och givande, speciellt när de får leta efter Trollet i skogen.
Vi har även haft en utedag med hela skolan då de fick göra en båt som skulle flyta av
mjökkartonger. Detta var ett kreativt arbete i grupp, det var ett roligt och givande uppdrag.
Det var roligt att jobba ihop med de större barnen på skolan.

I väntans tider under utedagen

För någon vecka sedan så hade musikskolan en konsert för alla och detta var oerhört bra
så nu vill mina barn lära sig att spela olika instrument. Vissa vill bli trummisar, andra vill
spela flöjt osv.
Utedagarna är roliga då de får ta med sig egen fika och vi myser i naturen med allt vad den
har att bjuda på.
Spela dataspel är roligt då de spelar bokstavsspel eller så spelar de något sifferspel. Detta
för att det är lärorikt.
De nya leksakerna och spelen som är inköpta är roliga att leka med och de flesta barnen
har något favoritspel eller favoritleksaker.
Sist men inte minst så gillar de att vinna över fröken i sten, sax och påse. Detta gör vi innan
rasten och den som vinner över mig får gå på rast. Synd bara att fröken alltid förlorar.
Vidya Ernstsson

Spegelredaktionen vill önska alla läsare

En Helt Fantastisk Jul!
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Fritids
Några tankar från fritidsbarnen om höstlovet mm.
”Jag tyckte Discot var roligt och att spela
bingo var också kul. Musikuppvisningen
var bra.”

/Felix

”Jag tyckte att discot var roligt och att vi
”stora” fick bestämma musik, lekar och
pynta i rummet. På lovet spelade vi bingolotto. Att Britt-Marie var Janne Bylund var
roligt. Vi har också fått bestämma vilken
mat det ska vara hela veckan. Det är bra
att vi lottar två som ska duka till mellanmålet. På lovet var Höstbandet här och spelade för oss. Vi hade musikuppvisning före
lovet. Det var roligt.”
/Ella

”Jag tycker att discot var roligt! Och att vi
stora fick bestämma. Spela bingolotto var
också roligt när man fick priserna. Det är
roligt att ha månadsfilm och månadskaka
som man får baka. Det är roligt att vara i
gympasalen på fritids. Musikuppvisningen
var rolig när man fick dansa och sjunga.”
/Frida

”Vi tyckte det var kul att leka med de nya
kompisarna från Överlida och Mjöbäck.
Det var roligt att göra staty och att göra
popcorn. Då gjorde vi popcorn av tidningspapper och la dom i en stor fallskärm som
vi lyfte upp och ner alla tillsammans.”
/Simon H, Simon G, Simon P

“Adam och Tindra tyckte det var roligt att
spela bingo. Vi ringde till Janne Bylund och
berättade vem vi var och var vi bodde. Sedan fick vi öppna en lucka och fick ett pris.
Astrid tyckte det var roligt att leka gladiatorer på hästar. Två barn kröp och ett barn
fick stå och rida på dem.
Johanna tyckte det var roligt att träffa nya
kompisar.

Wilma tyckte det var kul att spela bingo.
Jag tycker det är skönt med lov för vi gör
mycket roliga saker.”
/Alice

”Det var roligt när vi hade disco. Man fick
dansa och titta på alla andra när dom dansade.”

/LilyRose

Amy tycker det är roligt med cykeldagar.
Stora festbröd 2 st
7 dl ljummet vatten
50 g jäst
1 msk salt
1 ½ msk socker
1 dl olja
2 ägg
Drygt 2 liter vetemjöl
Uppvispat ägg till pensling
Vallmofrö
Gör så här:
Häll vatten i degbunken och smula i jästen. Tillsätt salt, socker, olja och ägg. Rör
om så att jästen löser sig. Arbeta in så
mycket mjöl att degen blir blank och släpper bunken. Den får inte bli för hård. Låt
degen jäsa övertäckt ca 30 minuter. Arbeta
sedan ihop den. Slå upp degen på mjölat
bakbord. Arbeta den smidig.
Dela degen i två delar, därefter var och
en i tre större och en mindre del. Rulla de
tre större delarna till långa längder – fläta.
Lägg flätan på längden på smord plåt/bakplåtspapper. Dela den återstående degbiten i två delar. Rulla till längder, sno om
varandra till snodd. Pensla med lite vatten
på flätan och lägg på snodden och fäst den
under kortändarna. Sätt ugnen på 200 grader.
Jäs på plåten ca 30 minuter. Pensla med
ägg och strö på vallmofrö. Grädda på andra falsen i 30-40 minuter. Lägg på bakgaller att svalna under bakduk.
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Nytt företag

Holsljungas senast etablerade företag invigdes officiellt lördagen den 29 oktober
2011 som firades med öppet hus. Ägarna
Ove och Yvonne Klasson bjöd på kaffe med
bullar och informerade om sin verksamhet.
OVEDA TEKNIK AB startade år 2006 och
etablerade sig först i Älvsered, där de funnit en ledig lokal. Där har deras verksamhet
utvecklats och när så ULMA, som fanns i
f.d. Holsljunga Mekaniskas lokaler, flyttade

till Svenljunga, så fick OVEDA köpa lokalerna av förra ägaren till fastigheten Bengt
Björklund.
Köpet blev klart under vintern 2010-2011
och i april startade en tillbyggnad av lokalerna med lunchrum, toalett och kontor samt
upprustning och anpassning av befintliga
lokaler, till den kommande verksamheten.
Under sommaren flyttades maskiner och
utrustning från de tidigare lokalerna till de
nya i Holsljunga.
Företagets har genom investering i avancerade datastyrda maskiner, möjligheter att tillgodose sina befintliga och kommande kunder med de komponenter som
kunderna önskar. Tillverkningen omfattar
allt från mycket små precisionsdetaljer till
större detaljer inom maskintillverkning.
Precisionen hos de datastyrda maskinerna är mycket stor, vilket är en nödvändighet då de komponenter som tillverkas ofta
skall ingå i en färdig produkt eller en pro-
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cess, där komponenter från andra tillverkare ingår. Detta tillsammans med företagets
skickliga personal gör att varor med hög
kvalité kan levereras till kunderna. Kundkretsen växer stadigt och uppgår idag till
c:a 30 st. Omsättningen för 2011 beräknas
till drygt 7 miljoner kronor.
När man besöker företaget märks att det
råder stor ordning och reda i produktionslokalerna och kontor och lunchrum är ljusa
och fint utrustade.
Kommunens miljömyndighet som granskat
lokaler och verksamhet har redan givit företaget ett erkännande för bra miljöarbete.
Det är med stor tillfredsställelse som vi
Holsljungabor välkomnar det nya företaget

till vårt samhälle. Det är ju alltid roligt med
alla företag som etablerar sig på orten men
det är speciellt trevligt när det är ortens folk
som äger företagen. Familjeföretag har ju
i allmänhet en annan affärsidé och affärsfilosofi än stora företag som köper upp de
mindre, där det ofta finns ett annat vinstintresse som skall tillgodoses gentemot externa ägare.
Så vi Holsljungabor önskar OVEDA TEKNIK AB och dess personal hjärtligt välkomna till Holsljunga och önskar dem framgång
med företaget.
Rolf Järphag

Tack för blommor och visat intresse
vid vår företagsvisning!
OVEDA Teknik AB med personal
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Lillstugan
Vår nya lilla stuga uppe vid Högelycke har
visat sig passa alldeles utmärkt till både
utställningar och replokal. Det är med stor
glädje vi ser hur vi på olika sätt kan ha glädje av den lilla stugan. I somras i anslutning
till våffelkvällen samlade vi ihop lite barnkläder och fick till en liten utställning. Det
gav oss blodad tand. Vi har också en fast
utställning där av olika föremål.
Vid midsommar kan musikerna repa i stugan inför festligheterna. Säkert kommer
det att hittas fler användningsområden
framöver.
TACK för att vi fått den lilla stugan!
Hembygdsföreningen genom Inger

Kinds MotorVeteraner

TACK!
Ett varmt tack till alla er som hjälper till så
mycket så att vi kan ha så fin verksamhet
vid Högelycke och vid Gräne gruva!
Styrelsen i Hembygdsföreningen

Nu har det snart gått 2 år sedan vi startade
vår förening, å vi blir bara fler och fler... vi
är idag 49 medlemmar och vi välkomnar
naturligtvis fler att vara med.
Ni som kom till campingen på midsommardagen och hejade på oss och övriga
entusiaster som körde midsommarrally i
Holsljunga, märkte säkert att fordonskaravanen blir längre för varje år som går. En
väldigt trevlig utveckling av midsommardagen tycker vi.
I år fanns det ju också möjlighet att visa
upp sina körkunskaper. Åke Johansson,
Håkanhult hade gjort en traktorbana med
backning av höskrinda (se bilden). Det var
lättare sagt än gjort att klara den banan...

Åken rattar sin Porsche Junior

På vår motordag i Östra Frölunda, som
alltid infaller första lördagen i september,
deltog i år ca 80 objekt på utställning och
ca 150-200 besökare/deltagare passerade
under dagen. Vi hade ju en otrolig tur med
vädret…strålande solsken hela dagen. Annars har det varit mycket regn i år, men det
har inte stoppat oss.
På våra aktiviteter försöker vi ta lite kort och
dem finner du på vår hemsida www.kimv.se
du hittar också vårt programblad där, samt
kontaktuppgifter till styrelsen.
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Kinds MotorVeteraner / Carina Holmin
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Rapport från Holsljunga rastplats

Verksamheten på rastplatsen har under året
varit relativt lugn men intensiv, särskilt under
sommartid. Det verkar som bland annat bussarna till Ullared i högre utsträckning funnit att
man vinner tid på att stanna och låta Ullaredsbesökarna utnyttja toaletterna på vår rastplats
i stället för att vänta tills man kommer till Ullared.

Skadegörelsen har under året varit måttlig.
Tyvärr har en av pappershållarna varit kvalitetsmässig undermålig och någon eller några
personer har lyckats rycka upp hållaren och
stulit den eller som i något fall roat sig med att
trycka ner pappersrullen i toalettstolen. Ibland
är människans handlingar oförståeliga.
Övernattningarna med husbil och husvagn på
den öppna platsen i norra delen av rastplatsen
har i år liksom tidigare år varit många. Tyvärr
finns det en och annan som inte är så noga
med miljökraven utan släpper ut avlopp från
disk och tvättställ direkt på backen under vagnen. Konstigt då husvagnsmänniskor ofta utger
sig för att älska friheten att kunna köra omkring
och att vara ute i naturen, den de då förorenar.
Men de flesta sköter sig och är mycket trevliga.
Vid något tillfälle hade en husvagnsägare fått
för sig att han hittat en bra uppställningsplats
för sin husvagn. En hade parkerat mitt för toaletterna där husvagnen stod uppställd en hel
vecka utan att någon var i den. En medarbetare på rastplatsen ringde och anmälde uppställningen och ägaren fick böter. Där ser man att
man även kan få parkeringsböter ute på landsbygden om man ställer upp fordon olämpligt.
Lovorden över hur rastplatsen sköts är många
och det är ju den roliga och positiva delen av
arbetet med att städa toaletterna och rastplatsen. Många gånger kommer långväga gäster,
som kört 30-40 mil och pratar om hur vackert
det är utmed Holsjön och hävdar att det är de
renaste rastplatstoaletter de besökt. Man får
också en stunds trevligt tillfälle att prata med
människor både från när och fjärran, de flesta
med Ullared som mål.
Under nästa år närmare under september går
entreprenadtiden ut för vår uppdragsgivare
NCC. Det betyder att Vägverket som är huvudman går ut med en ny anbudsförfrågan för
skötsel av vägar och rastplatser inom vårt distrikt. Då lagen om offentlig upphandling (LOU)
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skall följas skall det förmånligaste anbudet antas. Detta kan mycket väl innebära att en ny
entreprenör utses under de kommande åren.
Vår överenskommelse med NCC är att vi skall
sköta rastplatsen fram till september nästa år.
Fortfarande är viljan stor bland medarbetarna
att fullgöra sina pass på rastplatsen, men det
märks också att vi alla blir äldre och några inte
längre orkar med arbetet. En mångårig medarbetare, Astor Carlsson, har under året gått ur
tiden. Några större ansträngningar att nyrekrytera nya medlemmar till verksamheten har inte
skett, men de förfrågningar som gjorts har inte
burit frukt. Det sker ju även ett generationsbyte
i våra åldrar och de yngre pensionärerna är inte
så intresserade. Jag kan inte säga exakt hur
många år verksamheten har pågått, men jag
tror att den startade någon gång kring 1990,
då vår framlidne vän Tore Lindgårde med bistånd av Rolf Magnusson startade verksamheten. Från början skötte de vad jag förstått
det hela i stort skett själva. Då fanns en toalett
med en tank under. Inget vatten fanns tillgängligt utan detta fick bäras i spänner från sjön
för att kunna städa. Trycket på anläggningen
under vintertid var väl inte så stort som nu men
prestationen var hedervärd. Så småningom
rekryterade de frivilliga som hjälpte till.
Många av dem som är med idag har varit med
under många år. Det kan inte nog framhållas
vilket fantastiskt arbete alla medarbetare har
utfört, för att inte tala om med det ansvar som
man går in för uppgiften. Att i denna tid då
många har som inriktning att tjäna så mycket
pengar som möjligt med minsta möjliga ansvar
är det en ren fröjd när medarbetarna kommer
och rapporterar att nu är det saker som måste
rättas till och ser till att allt fungerar. Gruppen
har under de gångna åren också fått många
erkännanden från uppdragsgivaren.
För den som eventuellt inte känner till det, kan
informeras om att hela behållningen går oavkortat till Holsljunga byalag.
Som en uppmuntran har byalaget under senare år ställt ett årligt belopp till gruppens förfogande, som vi då använt till en årlig resa.
Där har även andra Holsljungabor inbjudits till
att åka med mot att de betalat sin mat vid den
lunch som ätits. Denna förmån har tyvärr utnyttjats dåligt, då det endast varit ett fåtal som
utanför rastplatsgruppen varit med. Men de
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som åkt med har visat stor uppskattning för arrangemanget.
Av olika skäl har ingen resa genomförts i år.
Byalaget har dock även i år ställt en summa
till förfogande, med löfte om att vi tidigt under
kommande år får en liknande summa som vi
då kan slå ihop och göra någon mer innehållsberikad resa med mat och besök på någon
revy eller liknande.
Vi kommer då att som tidigare annonsera vid
affären till er som inte tillhör rastplatsgruppen
med erbjudande att följa med mot att ni betalar inträde och mat. Resan bjuder byalaget på.
Jag hoppas verkligen att ni tar chansen, det är
ju inte så ofta vi i Holsljunga inbjuds till gemensamma träffar och för självkostnad får åka ut
på något roligt. Vill poängtera att det inte varken är åldersrelaterat eller några andra hinder
för att anmäla sig till resan. Dock kommer vi på
ett ganska tidigt stadium begära anmälan, då
biljetter och resa mm. skall beställas. Vidare

information kommer i början av nästa år.
Som tidigare framgått av artikeln så kommer
inte undertecknad att efter september månad
2012 åta sig uppdraget att vara kontaktperson
mot entreprenören under en ny period. Vi vet
ju inte heller om någon annan eventuell entreprenör är intresserad av denna form av skötsel. Jag vill därför uppmana att om det är någon som tycker det låter intressant att fortsätta
och åta sig kontaktuppdraget, så hör gärna av
er.
Rolf Järphag Kontaktman

- Har du bestämt än vad du ska ge frugan i
julklapp?
- Visst, hon bestämde det åt mig.
- Vad blir det då?
- Hon sa att hon ville ha någonting med diamanter i... Så jag köpte en DVD med filmen

”Jakten på den försvunna diamanten”.
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Tack ni Holsljungabor som hjälpte till att göra vår dag till den bästa dagen! Tack också till
kyrkan och dess medarbetare som hjälpte till att göra den så fin. Tack alla grannar som
överraskade oss med en äreport när vi kom hem. Vi är i Australien nu och har det finfint.
Det är sommar nu och skörden står bakom hörnet. Det kommer vara mycket att göra nu
ett tag framöver och då är det fint att titta tillbaka till en sådan dag som den 6 augusti när
vi gifte oss. TACK!
Lisa Hedin Smith och Luke Smith

Välkommen att göra dina inköp av julmat hos oss!
Vi har allt för julbordet!
Vi har hemlagat - julkorv, sillsallad och äppelsill.
Om du vill ha något speciellt är det bara att prata med oss.
Beställ gärna julskinkan i förväg.

God Jul
önskar
Anita med personal
Personalnytt:
Den nya tjejen i kassan heter Emmie och bor i Östra
Frölunda. Hon är 21 år och singel. Emmie är tillsvidareanställd och ersätter Lina som är barnledig med
Emil och Lena som fortfarande är sjukskriven.
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B A C K S P E G E L N

Återblickar från gamla nummer av Spegeln

Denna gång hämtar vi en insändare från nr 41 1992

INSÄNDARE

HOLSLJUNGA -DET NYA CHICAGO?
Vad har hänt med vårt lugna, idylliska Holsljunga?
När jag kom hit för snart 21 år sedan,
rande litet samhälle. Vi var många som
at att öka på folkmängden. Vi trivdes.
pa for att behålla skolan. Vi har fått
i byn. Samhället växte ut i rask takt.
varit bara positivt.

var Holsljunga ett slumflyttade hit. Vi hjälptes
Vi byggde hus. Vi fick kämkämpa för alIt vi har fått
Men allt har tyvärr inte

Allt eftersom åren går har vi också fått in kriminaliteten i samhället. Skadegörelse, nidingsdåd, inbrott i hus och i bilar.
Sommaren -92 var härlig, men inte för dem som blev av med båtmotorerna vid båtbryggan. Var båt stod på båtkärran kopplad till
bilen på garageinfarten. Den tog någon.
På nättema drar bilar runt på gatorna, så det tjuter i däcken och
väcker folk.
I början av september går en man och plockar svamp och har det
skönt i skogen. När han återvänder till bilen har någon skurit
sönder två däck på hans bil. 14 dagar fick en motor sitta på en
båt, sen var den stulen. 5 dagar efter vår båtstöld, tar någon
en båt vid bryggan. Åverkan på den fina toaletten på parkeringen
strax utanför Holsljunga. Listan kan tyvärr göras ännu längre.
Vad är det som hänt? Skal1 ett så litet samhälle ha så mycket
kriminalitet? Det är ju inte klokt.
Tänk om vi kunde få fast dem som förstör för så många. Vi får
hjälpas åt att hålla ögon och öron öppna. Kanske kan vi med hjälp
av det, få tillbaka lite av vårt lugna Holsljunga.
Varför har det blivit så här? Varför?

Ulla Lindgårde

Tack alla ni som skickar in bidrag till Spegeln!

För att underlätta redigeringsarbetet vill vi att ni skickar
text & bilder separat.
Tänk på att endast använda adressen
spegeln@holsljunga.com
Spegelredaktionen
Spegeln nr 88 Årgång 29
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Fråga fem

Familjesidan

Länsstyrelsen i Älvsborgs län har regeringens uppdrag att placera ut en varg i
våra trakter.
Vad tycker du?
1. Gärna varg men inte i våra trakter
2. Rädslan för varg är överdriven, så mig
gör det inget.
3. Vargstammen skall vara minimal och
endast finnas norr om Dalälven.

Vargstammen skall vara minimal och endast finnas norr om
Dalälven.

Avlidna
Majbritt Johansson

Bjensered/Toftalyckan

Ada Johansson

Börselid/Klockaregåden

Astor Carlsson

Gamla Järnvägen

Allan Larsson

Granvägen

Födda
Albin Stenbäcken

Åh

Emil Karlsson

Heden

Elliot Harrysson

Håkanhult

Wilgot Bergenheim

Åh

Nyinflyttade

Ove Klasson

Caroline Svensson

Brunarp

Elin Larsson

Svanvägen

Rädslan för varg är överdriven, så mig gör det inget.
Alf Jonsson

Vargstammen skall vara minimal och endast finnas norr om
Dalälven.
Gun Terol

Vargstammen skall vara minimal och endast finnas norr
om Dalälven.
Ann-Magret Karlsson
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Rädslan för varg är överdriven, så mig gör det inget.
Nathalie Andersson Överlida
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Recept
Annorlunda sillsallad

Glögg med styrka

1 burk senapssill 260 g
2-3 kokta potatisar
1 liten rödlök
1 rött äpple
Salt
Svartpeppar
Gör så här:
Tärna potatisen. Skala och hacka löken.
Kärna ur och tärna äpplet. Skär sillen i mindre bitar.
Blanda ihop allt.
Smaksätt med salt och peppar.
/Lilly Johansson

Trött på att stå vid spisen?

5 liter svagdricka
2 ½ kg strösocker
½ kg russin
50 g jäst
5 skivor potatis
2 påsar hela nejlikor
1 påse kardemummakärnor
1 påse hel ingefära
4-5 st pomeransskal
4-5 bitar hel kanel
Gör så här:
Koka socker med 1 liter svagdricka. Låt
svalna.
Lös jästen i lite dricka. Blanda allt i en
spann.
Låt jäsa i 3 veckor. Använd hävert när glöggen ska tappas upp på flaskor.

Kolla in annonsen nedan!

/Lilly Johansson

Mjöbäcksbaren
Du & Jag
0325-344 44
Pizzeria & lunchrestaurang
Öppettider:
Måndag – Onsdag 08.00-15.00
Torsdag 08.00-20.00
Fredag 08.00-21.00
Lördag udda veckor-Söndag 14.00- 21.00
OBS! LÖRDAG JÄMN VECKA STÄNGT
Vi bakar pizzor efter kl. 16.00 tors-fre
samt lördag och söndag.
Hemlagad lunch måndag-fredag från 11.30
Spegeln nr 88 Årgång 29
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T Ä V L I N G
Vilket djur ?
1. 		REVYEXPERT 		

MYGGAN

2. 		I LUCIAFÖLJE		_________________
3. 		FD MINISTER		_________________
4. 		CIGARETTMÄRKE

_________________

5. 		HÅLLER KÄFT		_________________
6. 		OLLES KOMPIS		BJÖRN
7. 		

FALLER kl. 24:00

MASK

8. 		KYRKOMAN		_________________
9. 		EFTERHÄNGSEN

_________________

10. 		UTSLAGEN		KO (KNOCK-OUT)
11. 		DRINK			_________________
12. 		ARBETARSAMLING _________________
13. 		INSEKTÄTTLING

_________________

14. 		MÅNADSDRYCK

_________________

15. 		HUDSAMMANBINDA _________________
16. 		VINDSTÖTSKRATT

ILLER		

17. 		NYBÖRJARE		_________________
Om jag vinner vill jag få vinsten skickad till mig, eftersom jag bor utanför Holsljunga.
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.
Tävlingen i sommarnumret visade sig vara ganska klurig. Eftersom vi inte fick in en
enda lösning, tar vi samma tävling igen, dock med några svar givna. Bättre lycka denna
gång!
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

