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Vad som är smått för de stora är ofta 
stort för de små…

- Den vill jag köpa mamma, utbrast Svea 
när hon tjuvkikade på de blivande fynden 
uppe på dansbanan. Minsann, där stod 
den! En mörkgrön luciakrona i plast deko-
rerad med fluffigt och fint guldglitter. Li-
kadan som jag själv hade när jag var liten 
tös. Men utan det lyxiga glittret…

- Då slipper jag låna Nicoles nästa gång 
det är Sankta Lucia, lade hon till som köp-
argument – om jag nu inte skulle vara lika 
övertygad som hon själv. Därefter följde 
ett antal frågor, där hon ville jag skulle 
försäkra henne om att kronan kunde bli 
hennes. Bara det faktum att HIF:s varan-
natårliga Loppmarknad går av stapeln i 
maj och Lucia firas i december tyckte jag 
var ett tillräckligt starkt argument för att 
andras intresse för denna huvudprydnad 
skulle vara svalt. För att inte säga iskallt. 
Innan vi lämnade det malplacerade ”jul-
bordet” hann hon dessutom sikta in sig 
på två mörkrosa julgranskulor, som gnist-
rade och glimmade 
likt discokulor i mi-
niatyr.

När den stora dagen 
så var inne, var det 
en spänd liten tjej 
som klev innanför grindarna. Med hand-
väskan hängandes tvärs över axeln styrde 
hon målmedvetet stegen in mot dansba-
nan, där julbordet stått sist hon var där. 
Oroligt konstaterade hon att hennes fynd 
var spårlöst borta, innan vi kunde lokali-
sera alla julsaker ute i solskenet. Lyckan 
var stor när det efterlängtade köpet var 
avklarat! Behöver jag nämna att priset 
blev VÄLDIGT rimligt?! Efter en stund 
vågade hon sig ut på en ny spanarrunda. 
Det dröjde inte alltför länge innan hon 
dök upp igen med tindrande ögon.
- Titta vad jag har köpt, mamma! Denna 
gång var det två fina ljusmanschetter, 
som hade inhandlats, vackert dekorerade 
med gula blommor. Ja, vaför inte? Om  
man ska ha framförhållning, kan man väl 
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ha det rejält framåt? Påsken är säkert 
här snabbare än man kan ana...Förtjust 
packade hon ner manschetterna i vår 
gemensamma fyndpåse och stärkt av 
att ha köpt så många fina saker för så 
lite pengar, fortsatte hon se sig omkring 
efter möjliga klipp. Nästa gång hon las-
tade av var det en söt liten glasvas i blått 
och inte nog med det – inne i vasen låg 
det fem små mässingsglas på fot. Så 
små och så gulliga! Hennes förtjusning 
visste inga gränser när hon radade upp 
dem framför mig och jag kände hur jag 
föll tillbaka i tiden… De där små glasen 
kände jag så väl igen… När jag var lika 
gammal som Svea var de hårdvaluta 
hemma på Ljushultsvägen i Sexdrega. 
Vad jag vet nu och inte visste då är att 
det krävs en viss flaska körsbärslikör för 
att få fatt i de små liven… Undra på att 
glasen var sällsynta, för inte är körsbärs-
likör speciellt gott, inte! 

Väl hemma från Loppmarknaden, fö-
reslog jag att hon skulle ställa alla fynd 
utom luciakronan på fönsterbrädan i 

hennes ny-
renoverade, 
men omöb-
lerade rum. 
Det tog inte 
många sek-
under innan 

det var avklarat och det var bara att kon-
statera att de visst prydde sin plats! När 
sedan möblerna kommit på plats och så 
också den glimmande luciakronan ville 
hon ha hjälp med att skriva en ack så 
viktig skylt till sin dörr:

”Om du inte sjunger Sankta Lucia får du 
vänta två dagar innan du får komma in 

igen!”

Med hopp om  upp-
friskande morgon-
dopp och ljumma 
sommarkvällar!

/Lisbeth Andersson

Vad vill Du att vi ska skriva om i Spegeln?

Redaktionen vill ha Dina ideéer, förslag och uppslag om sådantt som vi alla vill läsa 
om i Spegeln. Du kanske tror att Din idé inte intresserar någon annan? Redaktionen 
tror att Du har fel!

Du kanske vill skriva i Spegeln? Vi säger bara: Välkommen!

Redaktionen vill att vi ska göra tidningen Spegeln tillsammans med våra läsare. Vi 
tror att Spegeln då kommer att nå oanade höjder!

Tveka inte, utan tag kontakt med någon i redaktionen eller skicka dina förslag i till 
adress:

spegeln@holsljunga.com
Föredrar du papper, kan du posta ditt bidrag i Spegellådan vid nya anslagstavlan. 

Du vet väl att du numera kan  
Swisha till Byalaget?

123 618 88 74

Stort TACK 
till alla privatpersoner, föreningar och 

företag som ställer upp och arbetar 
för Holsljungas utveckling. 

Ni är guld värda! 
Ge er själva en klapp på axeln.

/Holsljunga Byalags Styrelse

OM DU INTE SJUNGER SANKTA LUCIA 
FÅR DU VÄNTA 2 DAGAR INNAN DU 

FÅR KOMMA IN IGEN!
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Stort TACK till:

Bo Lundberg f.d Å Kvarn
Lars-Helge Carlsson Lidköping
Birgitta Gustafsson, Svenljunga
Lennart Wilhelmsson
Monica Johansson
Bertil Karlsson, Vingåker
Evy Johansson
Inga Liljekvist
Elsa Lindqvist
Rudiger Heinke, Lilla Bygget

... för att ni har skänkt en slant till Bya-
laget. Tack vare er har vi fått in ytterli-
gare 2000:-. Vi tar tacksamt emot alla 
bidrag som gör att vi kan fortsätta ge 
ut Spegeln! Ange avsändare!

/Byalaget

Ny på jobbet! 

De flesta känner nog till mig, men som 
ny på Spegelredaktionen känns det 
som man ska presentera sig lite grann!

Jag heter Sofia och är 18 år gammal, 
blir 19 i augusti. Jag bor tillsammans 
med mamma, pappa och brorsan. 
Snart tar jag studenten från ekonomi-
programmet i Tranemo och till hösten 
väntar ytterligare studier. Om några 
månader vet jag svaret, det enda jag 
vet är att jag kommer bli skåning! Tan-
ken är att läsa vidare inom redovis-
ning och revision. Äpplet faller väl inte 
långt från trädet… Ekonomigenerna 
fortsätter i familjen Lindgårde.

Jag har alltid tyckt att det är väldigt 
roligt att skriva, som liten skrev jag 
mycket historier om agent 006 och 
hans olika uppdrag. Jag har även skri-
vit några noveller och gick skrivarkurs i 
skolan förra terminen. Vi alla skickade 
in till förlag, ingen nappade – men 
skam den som ger sig! 

Byalagets årsmöte 2016 

I mitten av mars höll Holsljunga Byalag sitt årsmöte och mycket glädjande var det ett drygt fyrtiotal bybor, som hade hörsammat 
uppmaningen om att närvara.
För dagen iklädde sig Holsljunga Fibers ordförande, Lars Nordin, rollen som årsmötesordförande. Detta medförde att vi även blev 
informerade om senaste nytt i fiberfrågan, vilket var mycket uppskattat. Holsljungas fibervänner går en spännande vår till mötes och 
det verkar som om 2016 är året det äntligen händer! 
Som vice ordförande satt Daniel Claesson och sekreterare var Birgitta Gustavsson. Dessa båda hade även aviserat att det var de-
ras sista uppdrag som styrelsemedlemmar i Byalagets styrelse och därför passade vi på att avtacka dem med varsin blomma från 
Byalaget. Till att ersätta deras platser valdes Melinda Gunnarsson och Susanne Johansson. Vi hoppas att de båda känner sig varmt 
välkomna!
En extra spännande punkt var beslutet om att starta upp den ideella föreningen ”Holsljunga Byahus Tallhaga”. En av drivkrafterna för 
detta intressanta projekt, Gösta Karlsson på Källebacken, redogjorde för vad som hänt sedan man kunde köpa loss fastigheten och 
tillhörande inventarier från dödsboet. Det var lätt att konstatera att det hade hänt en hel del på det dryga halvår huset hade varit i 
”vår” ägo. Byalagets årsmöte beslutade att en ny förening skulle bildas, samt valdes det en styrelse till denna. Byalaget önskar dem 
lycka till med detta stora projekt! 
För övrigt gick man igenom räkenskaperna för 2015 och det redogjordes för den verksamhet Byalaget har haft. Det var lätt att kon-
statera att 2015 bjöd på en mängd med intressanta och spännande aktiviteter och nu hoppas vi att 2016 blir ett minst lika givande år!
Byalaget styrelse vill passa på att tacka alla engagerade bybor, som på olika vis engagerar sig! Vi väljer att inte nämna er vid namn – 
ingen nämnd, ingen glömd! Vårt Varmaste Tack till er ALLA!

/Holsljunga Byalags Styrelse

Holsljunga Byalags Styrelse  2016 

Bengt Josefsson
Sigge Bengtsson
Ann-Margreth Karlsson, sekreterare
Susanne Johansson
Melinda Gunnarsson
Sandra Bengtsson, kassör
Roger Abrahamsson (saknas på bilden)

Styrelsen har åter valt att inte ha en 
uttalad ordförande 2016.

Jag är uppväxt i en familj som tycker om 
ideellt arbete och detta är något som 
förts över även på mig. För mig är inte 
det viktigaste att tjäna en massa pengar, 
även om det såklart känns gött, utan att 
göra det man brinner för och få tillbaka i 
form av uppskattning och glädje. Ideellt 
arbete är en viktig del i vem jag är och 

tycker det är synd att många i min egen 
ålder inte har någon känsla för detta alls. 
De går verkligen miste om något fantas-
tiskt roligt!

Nu har ni förhoppningsvis fått en liten in-
blick i vem jag är.   Vi ses! 

/Sofia Lindgårde



Spegeln nr 97     Årgång 34     År 20164

Holsljunga Förskola/Förskoleklass
Blivande konstnärer på Förskolan?

Barnen på Kajens Förskola visar sin krea-
tiva sida genom olika projekt. Ett axplock 
med bilder kommer här.
 

Vi har under en tid jobbat med olika 
skapande projekt och oavsett om det 
handlar om flaggor, mat :där vi gjorde 
mat från olika länder i lera vilka sedan 
målades i naturtrogna färger. Vi har även 
jobbat med rim/ramsor och sagor . Vi har 
gjort egna rimböcker där vi marmore-
rade framsidan och barnen sydde sedan 
sina egna böcker. De är alltid pigga på 
att göra nya saker och antar nya utma-
ningar. Alla barn är väldigt duktiga i den 
skapande verksamheten.
På påsklovet målade vi t ex på tyg ut-
omhus. Alla deltog aktivt och tavlorna 

blev väldigt dekorativa. Vi hänge sedan 
upp tavlorna i vårt vindskydd och det blev 
mycket snyggt. När sedan våren var i an-
tågande och vi hade studerat olika vår-

tecken, som tex. vårblommor, kom nästa 
projekt: att göra vårtavlor. Vi dekorerade 
vårt trappräcke utomhus med dessa tav-
lor. Inomhus har barnen alltid tillgång till 
färg och är flitiga vid staffliet. Vill man kan 
man få ha målarskjorta på. Kanske skulle 
vi skaffa en basker med så vore allt fullän-
dat?

Vi skriver och ritar egna sagor och fantasin 
flödar. Kajenbarnens egenkomponerade 
saga med egna bilder finns att läsa på vår 
Förskola. Välkomna in och läs!
För att barnen ska få olika erfarenheteter 
kring sagor så läser vi många klassiska sa-
gor, berättar sagor med hjälp av rekvisita 

och flanosagor är alltid populära.

Vi har även i år deltagit i kampanjen Håll 
Sverige rent och städade då runt vår För-
skola/Skola. Skolbarnen städade också, 
men uppe i byn. Snyggt jobbat.

/Annika Wixe

Nytt lekredskap på Holsljunga skola 

Då vårt gamla lekhus med tillhörande 
rutschkana, som under många år prytt 
vår gård och använts av många barn i 
olika åldrar och i alla väderlekar, behöv-
des lagas, så blev vi lovade att nytt red-
skap. Så kul! tänkte vi och en dag kom en 
stor lastbil med tillhörande kran och ett 
nytt hus på taket..Wow, vad spännande!! 
Barnen samlades vid staketet för att med 
stora, förväntansfulla ögon spana in vad 
som skulle ske. 

Det gamla grävdes bort och det nya kom 
så småningom på plats efter att ny sand 
fyllts på. När klartecken getts för att 
få använda det, blev det full fart på alla 
leksugna barn i varierande åldrar.
Kommentarerna lät sig inte vänta på sig 
och fantasin hade inga gränser. 
Kul med nya saker när gamla tas bort! 

/Annika Wixe

Lisa 6 år rusar in genom dörren, snavar 
och faller framstupa. Storebror ser hen-
ne och frågar: ”Varför gråter du inte?” 
Lisa svarar: ”Jag trodde ingen var hem-
ma!”
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Holsljunga skola

Här kommer en bild på elever från åk 4 på 
skolan. Dessutom är det bilder på deras 
fina teckningar av figurer ur Astrid Lind-
grens böcker.

Vi har under hela hösten och några veckor 
in på vårterminen jobbat med Astrid Lind-
gren. Vi har sett och lyssnat på böcker, 
filmer, TV-serier och en dokumentär om 
henne själv. Vi har konstaterat att det 
finns nästan oändligt många figurer i hen-
nes böcker. Eleverna har också själva läst 
böcker av henne och så ritat nedanstå-
ende fina bilder (Ronjas borg, Emil och 
Lotta).

/Elisabeth Karlsson
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Man kan leka båt och spana över havet

Man kan stå på balkongen 
och dricka kaffe och sen 
hälla resten över kanten

Vi kan leka affär under rutschkanan

Vi kan springa i gången och 
gömma oss bakom planket

Klätterstången är bäst och sen 
kan man hoppa från kanten

Vi kan träna på klockan
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Högvads BK 2016
 

2015 blev ett bra år 
för Högvads BK - vi 
avancerade upp till 

division 5 efter att 
ha kvalat mot Södra 
Härene IF och Kin-
ne-Vedums IF. Detta 
medför lite tuffare 

och svårare matcher i 
årets serie, vilket kommer 

bli väldigt roligt!

På försäsongen har det varit blandade 
resultat. En hel del skador har stört upp-
takten men nu är alla tillbaka och redo för 
spel. Det är ju trots allt nu som resultaten 
börjar bli viktiga!

Vi hoppas att ni fortsätter att besöka våra 
välskötta arenor, Hallevi och Stråvi, och 
ger oss ert stöd under säsongen.

Ledarsidan är i stort sett oförändrad inför 
denna säsong. Dan Josefsson och Emil 
Johansson är fortsatta huvudtränare. 
Som lagledare har vi även i år Lars-Olof 
”Lollo” Jacobsson, Johan Karlsson, Ste-
fan Gustavsson och Gert-Ove Nordling. 
Tillskott inom ledarstaben är Christopher 
”Kax” Lindqvist och Jan Svensson, där 
Christopher kommer fungera som anfall-
stränare och Jan som hjälptränare.

Vår ungdomssektion samarbetar som 
vanligt med Kindaholms FF för att ge 
våra ungdomar bästa möjliga förutsätt-
ningar för att spela fotboll.

Förra årets lyckade Föreningsdag har ge-
nomförts även i år. Det blev i samband 
med derbyt mot IFK Örby den 21:a maj. 
Upplägget blev likt förra året med ung-
domsmatcher på förmiddagen och se-
niormatch på eftermiddagen med start 
15:00. I halvtidspausen hålls en dragning 
av stödlotteriet. Lotter finns att köpa av 
samtliga spelare eller vid entrén på Hal-
levi och Stråvi! Lottpris 50kr/st. (För mer 
info om Föreningsdagen, se sidan 17, 
Reds. anm.)

Höstsäsongen kommer att inledas med 
Mjöbäck Sparbanks traditionella Som-
marcup. Denna turnering är i år flyttad till 
Öxabäck.
 

Vi arrangerar som vanligt Knytkalaset 
efter Holsjungamarschen i augusti och 
”Skoj och Ploj” i Överlida i november. Håll 
utkik efter annonser om detta!

Slutligen vill vi tacka våra annonsörer, öv-
riga sponsorer och alla de som på något 
sätt stöder HBK, för utan er fungerar det 
inte!

/Styrelsen i Högvads BK

Nytt från Hembygdsföreningen

Den 16 mars hade Hembygdsföreningen 
årsmöte. Det var ett positivt gäng som 
samlades för att avsluta 2015 och sätta 
agendan för 2016. Årsmötet beslutade 
att styrelsen för 2016 skulle ha följande 
utseende:

Ordförande:
Inger L Hedin
V Ordförande: 
Lill Terol
Sekreterare:
Caroline Göthman
Kassör: 
Bengt- Göran Karlsson
Ledamöter: 
Annika Wixe,  Gun Terol, 
Lars Svensson, Carin Roslund
Suppleanter:
Anita Josefsson, Bernt Johansson

Vår slogan i år är: I väntan på Byahuset låt 
Högelycke bli vår samlingspunkt.
Vi har en del aktiviteter som vi vill hälsa er 
välkomna till. 
24 juni, Midsommarafton.Traditionellt 
midsommarfirande på Högelycke.

21 juli har Högelycke öppet hus. Drick 
kaffe och se på våra utställningar. Ev nå-
gon tillfällig utställning också.

7 augusti är det EKO-museets dag. Då är 
Gräne gruva bemannad. Vi skriver en af-
fisch på anslagstavlan när vi spikat pro-
grammet.

31 augusti fortsätter vi vår Kyrkbyvand-
ring. Vi har kommit fram till nummer 4. 
Vi samlas på kyrkans parkering och går 
sedan mot Solbacken, Stomsborg osv 
så långt vi hinner på 2 timmar. Fundera 
redan nu på vilka historier du kan bidra 
med. Ta med kaffekorg.

I september hoppas vi kunna starta upp 
en studiecirkel kring syfabrikerna i Hols-
ljunga. 

I slutet av september och början av ok-
tober kommer vi att delta i regionens Are-
navecka. Vi räknar med att vi skall få en 
kortkurs i gravstensrengöring. Vi kommer 
också att hålla Högelycke öppet några 
timmar en dag. Det kommer mer info, 
men man kan nästan säga att det blir 
som en konstrunda men med massor av 
kulturhistoriska och naturhistoriska akti-
viteter. 

I slutet av oktober höststädar vi på Hö-
gelycke. I december kommer vi att delta 
i Tomtepromenaden. Vi inleder 2017 med 
en Grötfest på Högelycke.

Hoppas nu att ni skriver in detta i er alma-
nacka. Vi kommer att sätta upp affischer 
på anslagstavlan och annonsera i Fören-
ingsguiden i BT. Håll utkik!
Känner du att du vill hjälpa till med något 
eller vill du ingå i föreningen styrelse eller 
någon arbetsgrupp – tveka inte att höra 
av dig till någon i styrelsen.

/Styrelsen

Det kan i bland vara onödigt att betala för att se något i Borås Djurpark, när man 
kan uppleva det gratis och oväntat på annat 
håll. Såsom lastbilschauffören, som fick en 
dromedar i framrutan. Men det visade sig hel-
ler inte vara så konstigt som det låter, för hela 
dromedargänget hade helt enkelt bestämt 
sig för att kolla läget utanför cirkusen, som de 
hade rymt i från. Någon vecka innan nyheten 
om cirkusrymningen, fick jag syn på denna 
när jag satt och åt kvällsmat. Jag blev minst 
sagt mycket överraskad av att ha en lo precis 
utanför köksfönstret. Tur att John var snabb 
nog att ta några bilder. Det är andra gången 
jag ser en lokatt i Sjögården sedan jag flyt-
tade hit. Jag vet att de finns i Borås Djurpark, 
men trots det har jag aldrig sett dem där. 

Oddsen att se dem hemma ser ut att vara betydligt bättre för mig. 
/Elin Johansson

Ett uppriktigt TACK till alla
NI som skänkt, NI som var funktionärer och inte minst

ALLA NI besökare, som återigen gjorde årets
Loppmarknad till en succé

/Holsljunga IF
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Uthyrning av Skylift

Gösta Karlsson

070 - 6814601

Vem blir Holsljungas Pumpamästare? 

Tidigare denna vår fick alla hushåll ett litet utskick med senaste nytt från Byalagets Styrelse, samt en fröpåse och inbjudan till Hols-
ljungamästerskapen i att odla bygdens största pumpa.
Det ryktas om specialbyggda växthus, dopingpreparerat bevattningssystem och diverse hemligstämplade häxkonster, allt för att 
vinna denna bygdebatalj. Räds dock inte detta! Se till att även dina frön kommer i jord och ta upp kampen mot dessa uttalade od-
larproffs!
Finalen på odlingsperioden är vid årets höstmarknad - 1/10 2016! En jury kommer där att väga och mäta era största exemplar och 
därefter utnämna bygdens mästarodlare. Du ansvarar själv för dit- och hemtransport för din pumpa till tävlingsarenan. För att pum-
pan skall kunna deltaga i tävlingen skall den vara på plats kl 10:00 vid ovan nämnt datum. Tävlingsarenan är vid Gamla Kommunal-
huset. Se för dagen uppsatta skyltar.
Vi hoppas på att få in ett stort antal tävlingsbidrag och att ni på så vis bidrar till en spännande och trevlig dag! Att vinna är alltid 
trevligt, men också att ni är många som deltager i detta arrangemang. All Lycka Till!

/Holsljunga Byalags Styrelse 

Odlingstips för dina pumpor (Information från odla.nu)  
 

Pumpan är släkt med melon och gurka och kommer ursprungligen från Sydamerika, där den odlades av indianerna långt innan 
européerna kom dit. Redan 8.500 år f Kr lär pumpan ha använts till mat, prydnad och nytta, såsom kärl och musikinstrument (kale-
bass).
Pumpan vill ha mycket näring, värme och mycket vatten! 
Odla gärna i välbrunnen (gammal jordlik) gödsel och/eller kompost. Pumpan älskar värme och då kan det vara bra att ha sand i 
odlingsbädden. För att ge extra skjuts till odlingen kan du vattna pumporna med hönsgödsel utblandat i vatten, som då blir en nä-
ringsrik cocktail till din odling. Har du inte tillgång till hönsgödsel är det än dock viktigt att vattna mycket.
Pumpans frukter utvecklas från honblomman, som en liten knöl bakom blomman. Om din pumpa får många honblommor kan man 
knipsa av en del av dem för att istället ge den näringen till kvarvarande blommor. Hanblommorna har ingen frukt och behöver ej 
heller knipsas av.
Lycka till!

Besvikelse… 

…är en mild omskrivning för hur vi i Byalagets Styrelse känner 
för den skadegörelse som byn har drabbats av.
Förra våren berättade vi om det initiativ, från framförallt Sigge 
Bengtsson, som resulterade i att 13 stycken stolpar, ämnade för 
tipspromenader eller liknande aktiviteter, tillverkades och sat-
tes upp kring Näset. Det dröjde inte länge innan den första stol-
pen av en radda var tvungen att repareras. Under vinterhalvåret 
eskalerade skadegörelsen. Stolpar sparkades av och sönder och 
vi i Styrelsen kände besvikelse och sorg.
En enig och upprörd Byalagsstyrelse valde därför att ta beslutet 
att avlägsna alla stolpar från Näset! 

Vi lägger inte skulden på någon specifik person, men vi hop-
pas att man kring era matbord tar diskussionen om värdet att 
vara aktsam om både sin egen och andras egendom. Att det 
som finns i vårt samhälle är skapat och framtaget av en person. 
Många gånger så är det som finns i det allmänna utrymmet i ett 
samhälle betalt med våra skattemedel, men här ute på lands-
bygden är det också väldigt ofta ideella krafter, som har arbetat 
hårt för att vi ska ha det lilla extra, till exempel i form av tips-
promenadsstolpar, som vi kan använda oss av på vår fritid. Vi 
vill inget hellre än att åter få sätta upp dessa stolpar, men då 
vill vi känna att det finns en efterfrågan på dem från er bybor. 

Vi vill även uppmärksamma er på att det klottras på en del skyltar, 
vilket vi beklagar. Bänkar och bord, framförallt vid campingen och 
badplatsen är förstörda och det är en hel del skräp, som ej hamnar 
i soptunnorna. Vi önskar att vi alla ska kunna känna stolthet över 
vår vackra bygd och att vi tillsammans vårdar den. Med det vill vi 
säga att vi hoppas på att vi tillsammans kan hålla efter i vår om-
givning och reagera på om vi ser att någon inte respekterar detta. 

/Holsljunga Byalags Styrelse Ingenjören inledde den internationella tekniska mässan 
och hälsade alla välkomna: 
”Ladies and gentlemen, welcome to this technical mess!”

Det enda varaktiga är förändring
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Byggvaruhandel för alla!

Strand 101
Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, 
lugn och ro framför braskaminen och härliga kvalitetsstunder
med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt � er som 
gör fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga 
krav på komfort och kvalitet. 

På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta 
försäljningskontor. Du är även välkommen att ringa oss,
tel. 0325-18600.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19Här beställer du

vår huskatalog

-Välj fritidshus och
 bo där jämt!

www.vastkuststugan.se | 0325-186 00
Originalet sedan 1932

Tel. 0325-186 16
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Vi gör fint i byn!

Tidigare detta år efterlyste Byalagets 
Styrelse vårlökar, som ni ändå hade tänkt 
slänga. Tanken var att påbörja ett arbete 
med att fixa till det lite extra i byn. Kan vi 
med enkla medel göra vår by mer attraktiv 
och levande, så tror vi att det är värt myck-
et. Vi vet redan idag att både Bertas och 
Holsljungas camping är populära stopp 
för förbipasserande och därför vill vi låta 
alla som passerar OCH alla bybor få gläd-
jas av vårblommor i full blom kommande 
vårar, genom att plantera de skänkta 
vårlökarna runt om i byn med omnejd. 

En lördag i april samlades en nätt liten 
skara med bybor, som hade som uppdrag 
att plantera ned den stora mängd med 
lökar vi så frikostigt hade fått till skänkts 
av en av bygdens utflyttade söner. Denna 

gång valde vi att sätta den största mäng-
den i slänten vid multisportarenan och 
154:an, samt motsatta sidan mot sjön. 
Dessutom åkte vi ut till Bertas camping 
och satte en del av lökarna där. Eftersom 
det var lök i blom så syntes resultatet 
med en gång, och det var verkligen en 

fröjd för ögat.
Byalagets Styrelse hoppas på att vi även 
kommande år kan fortsätta med detta 
arbete, så tänk en gång extra när ni är på 
väg att slänga överblommade lökar på 

komposten. Ann-Margreth på Stommen 
tar gärna emot dem i väntan på nästa 
planteringsrunda.

Styrelsen är oerhört tacksam för bidragen 
och all planteringshjälp! Vi hoppas att detta  
TACK når er alla!

/Holsljunga Byalags Styrelse

Hur kan man vilja bo i Holsljunga? 

Denna fråga har jag hört ofta. Många av 
mina vänner förstår inte hur jag kan stå ut 
med att bo i en liten håla på landet. Vad 
gör jag om dagarna? Finns det ens något 
att göra? Ingenstans att handla och usla 
busstider för att lyckas ta mig härifrån. 
Men faktum är att jag är ganska nöjd med 
att ha växt upp här! Vart jag än kommer 
flytta och bo kommer Holsljunga alltid att 
vara hemma för mig. 
Det var här jag träffade mina första vän-
ner.
Det var här jag lärde mig cykla. 
Det var här jag gick i skolan 
och det var här jag blev upplärd att älska 
naturen.
Jag gillar stan, det gör jag, men min kropp 
vill hem efter ett tag. Den är inte gjord för 
ständig stress och hög ljudnivå. Jag vill 
hem, hem till lugnet och tryggheten igen. 

Det fina med att bo i en liten by är att alla 
känner alla. Nästan i alla fall. Jag kän-
ner inte bara mina grannar utan väldigt 
många andra i byn och vet nästan vem 
alla är. Jag älskar att jag kan prata med 
människor i alla åldrar. Min bästa kom-
pis skulle kunna vara 70 år. Det är inget 
konstigt med det. Jag är också tacksam 
för att ha gått i en liten skola där alla känt 
alla. Haft turen att gå i en liten klass, spe-

lat fotboll på rasterna med grabbarna, va-
rit i skogen och lekt att man var hövding 
över en by och byggt vattenvägar i sand-
lådan. Jag skulle absolut inte vilja byta ut 
min uppväxt här, jag tycker snarare synd 
om de barn som inte haft en sådan här 
fantastisk barndom. 

Som de flesta andra i min ålder vill jag 
ut och se mig omkring i världen. Att se 
nya platser är ju bara kul. Det finns näs-
tan inget bättre än att resa, så väl inom 
Sveriges gränser som utomlands. Bara 

att komma hem igen och låta alla intryck 
sjunka in kommer före. I dagsläget tänker 
jag ofta själv på vilken framtid jag har här. 
Finns det boende till mig? Arbete? Och 
framförallt är det ens möjligt att locka hit 
en skånsk stadsbo till att kunna bli sam-
bo? Oddsen är emot mig. Men även om 
det inte passar mig just nu att bo här vill 
jag ändå ha det kvar. 

För många, även för mig många gånger, 
är Holsljunga bara en sketen liten håla. En 
liten ort med trafikljus man kör igenom 
på vägen till Ullared. Inte nära till något. 
Men, det kanske är det som är charmen, 

att det är långt bort ifrån allt. En plats där 
man kan ladda batterierna och ta vara på 
vad vår natur har att erbjuda. En tur på 
Holsjön, en promenad på Näset eller var-
för inte en dag på Holsljungas egen playa 
en varm sommardag? Möjligheterna är 
oändliga, men ibland är det svårt att se 
dem. De är helt enkelt för nära för att 
bli synliga för oss. Därför behöver man 
ibland åka ifrån, för att sedan inse det 
man har här hemma. 

Jag älskar att jag fått växa upp på landet 
och inte vara rädd för att få skit un-
der naglarna. Vart jag än kommer 
bo, kommer vår by alltid att vara 
mitt hem. Här finns min familj, vän-
ner, släkt, men framförallt alla min-

nen som gjort mig till den jag är idag. Så 
TACK Holsljunga för att jag fick växa upp 
här. Ge nu fler människor chansen att visa 
allt du har att erbjuda, för ingen kan slå 
dig!  

/Sofia Lindgårde



Spegeln nr 97     Årgång 34     År 201610



Spegeln nr 97     Årgång 34     År 2016 11

Gerds Hårvård 
Gerds Hårvård har upphört.
Tack för alla 39 år som jag har fått ar-
beta som frisör här i Holsljunga. Det 
har varit roligt att få lära känna er 
kunder under årens lopp och få träffa 
flera generationer som det har hun-
nit bli med åren. Tack för alla åren 
med er!

Men det var inte så här jag ville sluta 
mitt arbete. Fick cancer som gjorde 

att jag beslutade att ta hand om mig själv och kämpa mot sjukdo-
men. Har fått bra behandlingar och känner mig trygg med läkarna 
och sköterskorna. Känner mig pigg nu och ska fortsätta med fler 
behandlingar. Så vi hoppas att allt ska gå bra.

Tack för alla blommor, kort och telefonsamtal som jag fått.
Ha en skön sommar och ta hand om varandra!

Gerd

Evigheten är en väldigt lång tid, 
speciellt mot slutet!

  EN RIKTIGT

VARM & SOLIG SOMMAR

 vill Spegelredaktionen
önska alla läsare     

Kort info: 

Vi har nu fått reda på att Svenbo sagt upp 
avtalet med kyrkan angående uppvärm-
ning.
Detta har ju varit en fantastisk lösning då 
de olika verksamheterna behöver värme 
vid så olika tider. Men enligt Svenbo har 
inte pelletsanläggningen i skolan fungerat 
tillfredställande under ca 7 år. Man gjorde 
en dålig lösning från början då man satte 
in en pelletsbrännare i en oljepanna. Så nu 
har man beslutat att ta bort pelletsen och 
sätta in värmepump. Och dessutom måste 
också kyrkan sätta in värmepump. 
Varför bryr jag mig om detta? Jo, det är ett 
sanslöst resursslöseri med våra skatteme-
del. Man tänker göra en stor investering 
i ett nytt system. Det är dessutom mot 
kommunens miljöpolicy som säger att vi 
skall bli fria från fossilt bränsle i våra verk-
samhetslokaler. 
Värmepump är väl inte fossilt? Jo den krä-
ver så mycket elektricitet för att fungera. 
I Överlida måste Vattenfall t ex bygga om 
sin frammatning för att elen skall räcka 
till Toftalyckan. Den el vi behöver när det 
är som kallast kommer från kolkraftverk i 
bl.a. Polen. Och då inser alla att vi spär på 
koldioxidutsläppet om vi ser till hela jor-
den.
Jag anser att kommunen skall satsa mina 
skattemedel på en ny och bra pelletspan-
na så att vi kan fortsätta att vara fossilfria.
Kul om du tycker något!

/Inger 070/6633381

Holsljunga IF söker gamla 
lagfotografier och andra 
kort som har anknytning 

till HIF för kommande 
jubileum i höst. 

Hör av er till
Emil Johansson 073-8371141

EFTERLYSNING

RESERVERA
 Lördagen den 15 oktober

för Holsljunga IF:s 
jubileumsfest i Örsåsgården. 

Mer info kommer senare. 

Holsljunga IF

Hur många instagram 
går det på ett kilo?

– Vad ska du bli när du blir stor?
– Vet inte. Jag bara ändrar mig hela 
tiden.
– Då ska du nog bli politiker.
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Fråga

Sofia

Vilken tid är din väckarklocka inställd på?
Första alarmet 05:25. Andra 06:20. Då 
känns det som om jag får sova längre.

Hur många resväskor äger du? 
En weekendväska. Brukar låna mam-
mas och pappas om jag behöver större.

Vilken var den senaste filmen du såg? 
Tittar sällan på film. Kollar mest serier. 
Då blir det ”Suits” och ”House of cards”. 
Rekommenderas!

Om du vann på lotto, vad är det första du 
skulle köpa? 
I dagsläget skulle det sitta fint med en 
lägenhet, annars en resa utomlands.

Har någon berättat en hemlighet för dig 
den här veckan och i så fall VAD? 
Det tror jag inte. 

När var senast någon stötte på dig? 
Några dagar sedan... Har en app där 
man kan prata med människor från hela 
världen. Svenska tjejer är något speci-
ellt, tydligen.

Vad åt du till middag senast? 
Potatisgratäng och kyckling.

Kan du vissla? 
Ja, så länge jag inte skrattar!

Vem var den senaste som ringde dig? 
Telefonförsäljare. Man blir aldrig av 
med dem!

Är du blyg inför det motsatta könet?
Är nog lite olika beroende på vad det 
gäller. Har alltid haft mycket killkompi-
sar, så jag är van.

Äger du några popband t-shirts? 
Så länge Kizz inte räknas så är det nog 
dåligt med det.

När flög du senast? 
Januari. Då flög jag hem från en skön 

semester i Spanien.

Hur många stolar står kring ditt 
köksbord? 
4 st.

Har du gråtit offentligt?
Ja, absolut. Är ganska känslig så det har 
hänt i både glädje och sorg.

Tycker du att killen borde bjuda på första 
dejten?
Nej, det spelar ingen roll. Det viktiga 
är att det blir av. Gillar inte när andra 
betalar åt mig, så länge det inte är 
mamma...

Kan du kasta macka? 
Nej, fick tyvärr inte den talangen...

Vilket personlighetsdrag är ett måste hos 
en partner?
Hmmm.... Humor!!!

När sov du senast på golvet? 
Under semestern i Spanien. Det fanns 
inte tillräckligt med sängar i huset vi 
hyrt, så halva semestern sov jag på en 
luftmadrass.

Vilken är din favoritdrink? 
Strawberry Daiquiri slår aldrig fel. (Se 
recept på sid 34, reds. anm.)

/Intervjuare: Lisbeth Andersson
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Följ med och se… 

Orden är Filippos och han riktar dem till 
sin vän Natanael. Filippos är angelägen, 
detta är viktigt, något stort och avgöran-
de har hänt i hans liv. Nu bara måste han 
få berätta. Men Natanael är skeptisk, nej 
det här var nog lite överdrivet, inte kan 
väl… Och Filippos svarar: Följ med och se!
Kanske har du varit med om en liknande 
situation. En vän berättar om något fan-
tastiskt som hen upplevt och du tvekar, 
inte kan väl… Då förstår din vän att du 
måste uppleva det själv, se det själv, vara 
med själv och säger: Följ med och se…
Den person Filippos hade mött, då en 
gång för länge sedan, var Jesus Kris-
tus, mötet med Jesus förändrade hans 
liv. Han var bara tvungen att berätta 
för Natanael. Du kan läsa fortsätt-
ningen på berättelsen i Johannese-
vangeliets första kapitel vers 43-50. 

Det händer mycket i våra kyrkor, hela 
året, men även nu i sommar. Till var och 
en av er läsare vill jag säga: Följ med och 
se!
Titta i STT på predikoturerna. Här hittar 
du något av vad som händer.
Med önskan om en härlig sommar!

/Katarina Redegard
Diakon i Mjöbäck-Holsljunga Församling

Överlida kyrka 27/6- 17/7 
”Vägkyrka” Varje dag kl. 14-18. Fika.  
Andakt kl. 18.00.
Mjöbäcks kyrka 18/7-7/8
”Öppen kyrka” Varje dag kl. 11-14
Sommarmusik 2016

Mjöbäcks kyrka  23/6 kl. 22.00
Musik i sommarnatten
Mjöbäcks kyrkokör
Kalvs kyrkokör
Ann-Christine Aronsson 
flöjt
Susanne Nordius 
Morgan Blåberg
Katarina Redegard

Holsljunga Predikostenen 26/6 kl. 15.00
Friluftsgudstjänst
David Norén
trumpet
Tobias Bäckström

Mjöbäck Tokabo 9/7 kl. 15.00
Friluftsgudstjänst
Hilma Wendefors
trumpet
Tobias Bäckström

Överlida kyrka  17/7 kl. 18.00
Musikandakt
Ann-Christine Aronsson & 
Morgan Blåberg
Flöjt och orgel
Marie Nyman

Holsljunga kyrka  31/7  kl. 18.00
Mässa med orgelmusik
Morgan Blåberg
orgel
Ann Fagerlund

Holsljunga kyrka 28/8 kl. 18.00
Sommarmusik
Blott en dag - Lina, Lydia och några till
Dorothea Fjellander & Karin Fjellander
Ann Fagerlund

Hur får vi en aktiv kyrka i Holsljunga?

Det var temat på det möte vi kallat till 
i slutet av april, för att få idéer och syn-
punkter om just detta. Nu kom det inte 
så många och på så vis blev mötet en be-
svikelse, men vi var 8 personer som hade 
en bra diskussion och några som sagt att 
man ville komma men inte kunde.

Som säkert alla sett så har det blivit min-
dre gudstjänster i Holsljunga, men också 
mindre deltagare, särskilt från Hols-
ljunga. Det är trist och det bekymrar oss, 
särskilt som vi tror att de flesta människor 
vill att det ska finnas en fungerande kyrka 
i Holsljunga.

Gudstjänsten är ju den centrala delen 
i kyrkans verksamhet. Den kommer av 
tredje budet: ”Tänk på vilodagen så att 
du helgar den”. Att helga vilodagen är att 
göra den helig genom att besöka guds-
tjänsten. ”En dag för helig sammankomst. 
3 mos. 23:3”. Att det blivit mindre guds-
tjänster i Holsljunga beror till stor del på 
sammanslagningen av Mjöbäck och Hols-
ljunga till en församling. För att få kallas 
församling skall det ordnas en gudstjänst 
varje vecka. Tidigare skulle det ordnas en 
gudstjänst varje vecka i Holsljunga. Nu 
räcker det med att ordna en gudstjänst i 
Mjöbäck, Överlida eller Holsljunga. Det är 
meningen att människor ska resa istället, 

men så blir det inte.

Vad kom vi då fram till på mötet? Att ord-
na en gudstjänst som passar alla är inte 
lätt. Man ska kunna komma till kyrkan 
om man är glad, om man vill tacka för nå-
got, om man är ledsen, om man vill be om 

förlåtelse eller om man har sorg. Det ska 
kännas bra att döpa sitt barn i gudstjäns-
ten, men ett sorgehus skall också känna 
sig välkomna. Musik är en viktig del i 
gudstjänsten, inte minst av lokala förmå-
gor. Detta året är Morgan Blåberg kantor 
i vår församling. Passa på och kom och 
lyssna på hans musik. Gå med i kyrkokö-
ren för den som vill och kan sjunga. Kören 
medverkar ju också ofta i gudstjänsten.
Barngrupperna är viktiga och det är po-
sitivt att det har startat en barngrupp 
och en ungdomsgrupp. Angeläget är att 
föräldrarna tar med barnen till de famil-

jegudstjänster som ordnas. Önskvärt är 
också att föräldrar inte bara skjutsar kon-
firmander, utan också stannar och är med 
i gudstjänsten.

Det bestämdes också att ordna en gröt-
frukost för både män och kvinnor under 
hösten, med någon som kan tala om nå-
got intressant. Församlingsafton nämn-
des också, men inget bestämdes. En för-
bönsgrupp är Ann Fagerlund (vår präst) 
intresserad av att leda. Kanske ihop med 
bibelstudie. Deltagarna kan sedan turas 
om att läsa förbön i kyrkan.

Detta var en del av vad vi talade om. Det 
fanns också andra idéer, men man av-
vaktar med det. Har någon idéer eller 
synpunkter, hör gärna av er till Eja, Kajsa 
eller Sven.

/Sven Johansson

TACK!
Vi vill rikta Ett STORT TACK till 
alla som på olika sätt bidrar till 
Hembygdsföreningens arbete. 
Utan er skulle det inte fungera.

/Styrelsen i 
Hembygdsföreningen
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– Varför häller du vatten i datorn?
– För att kunna surfa på Internet!

HJÄLP!
Vi behöver begagnade cyklar till 

våra asylsökande vänner.
Vuxen och barncyklar

samt hjälmar.
Vi kan betala ca 200 kr 

för cyklarna 
om de är ok.

Sälj till oss i stället för på Blocket!
 

Sonja Fransson 33138 
eller Sven Johansson 33080 

sonjafransson@telia.com

BLOMMOR   &   PRESENTER

HALLÅNGSVÄGEN 3
ÖVERLIDA

0325 - 32100

www.susannsblommor.se

Blommor till vardag och fest
i livets alla tillfällen

Gilla oss på Facebook & Instagram Öppettider 
Måndag  15 - 18
Tisdag-Fredag  10 - 18  
Lördag  10 - 13 
Söndag  Stängt

V Ä L K O M N A

Sagan om Nationalafton

Nationalafton, ett begrepp som ännu inte 
kommit med i Svenska Akademiens Ord-
lista, men förmodligen kommer hamna 
där inom en snar framtid. Åtminstone i 
Holsljunga är begreppet väletablerat och 
har funnits på många Holsljungabors läp-
par i flera år. Och den femte juni i år var 
det så dags igen. 

Eftersom denna artikel är skriven innan 
denna ärofyllda högtid är det svårt för 
oss att sia om hur det blev. Men vi vet 
hur det brukar vara. Det kommer spelas 
brännboll och det kommer grillas. Vi kan 
också vara tämligen säkra på att någon 
kommer ägna ölen mer uppmärksamhet 
än bollen, vi kan också sätta våra vänsta 
lilltår på att någon korv kommer möta sitt 
öde under grillgallret.

Det började en påsk...
Men låt oss ta ett steg tillbaka och se hur 
uppkomsten av denna högtid gick till. Det 
var en ovanligt varm påskafton år 2011. 
Som vanligt samlades Holsljungas alla 
yngre och äldre till fest. Danel Clesson 
och Matilda Litzell, som senare kom att 
bli kända som upphovsmännen till Natio-
nalafton, var fortfarande ovetandes om  
sin kommande berömmelse men tyckte 
ändock att en liten grillning på Näset kun-

Svenskundervisningen
för nyanlända

startar åter 30 augusti!
/Sonja Fransson

de vara på  sin plats en påsk som denna. 

En möjlighet till fest mitt i veckan
Grillningen, som blev oerhört lyckad, gav 
mersmak och Daniel och Matilda började 
fila på ett liknande evenemang året där-
på. Som vi alla vet är högtider svåra att 
planera och många är upptagna på sitt 
håll. Så vad göra?! Jo, man uppfinner en 
ny! Att ingen hade sett möjligheten till 
fest när det fanns en ledig dag mitt i veck-
an förbryllade både Daniel och Matilda, 
som genast bestämde sig för att skapa 
ett facebook-evenemang. 

Bland öldimmor och korvlukt
Den femte juni 2012 bjöds så in till den 
allra första Nationalftonsfesten någon-
sin. Just begreppet Nationalafton var då 
fortfarande inte myntat, evenemanget 
kallades istället grillfest. Men någon gång 
under kvällens gång bland öldimmor och 
korvlukt kläcktes ordet, som nu finns på 
alla våras läppar. Nationalafton var myn-
tat! Exakt vem som kom på det förtju-
sande ordet förtäljer inte historien, men 
folk kom att anamma det som om det var 
det mest naturliga i världen, och nästa år 
fanns det ingen grillfest, det fanns bara 
en Nationalafton!

De heligaste dagarna på året
I år var det så femårsjubileum och vi vet 
av erfarenhet att varken snö, regn, storm, 
tryckande hetta, stukade knän eller lätt-
are hjärnskakningar kommer stoppa oss. 
Vi har påskafton, midsommarafton, julaf-
ton, nyårsafton och så såklart Nationalaf-
ton, de heligaste dagarna på året!

PS. Årets firande är redan avklarat, men 
välkomna nästa år igen!

/Daniel Claesson gm Elin Larsson

Svenljunga kommun 
släpper domäner!

Holsljunga Byalag kommer att få
förfoganderätten över sin rätta domän

www.holsljunga.se
Byte av domän sker under

sommaren/hösten.
När allt är klart kommer detta att
meddelas på nuvarande websida

www.holsljunga.com
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Kom i form och hyr hela Ljunghaga!! 

Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna.

Övrig uthyrning sker genom Maria eller Monika på Moga Fritid tel 18192.

Denna lista finns även på www.holsljunga.com för utskrift.

Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är Stefan Gustavsson 073-342 61 74.

Hallvärdar:

Januari
Rolf Järphag  33178  el. 073-182 3496 rolf.jarphag@telia.com  
Sixten Bengtsson  33478 el. 070-583 2441 sigge.bengtsson@home.se

Februari
Bernt Johansson  33342 el. 070-5790641 ramnas49@gmail.com
Peter Karlsson  33464 el. 070-6261441   petkar@telia.com

Mars
Ulf Litzell  33141  el. 076-827 2728
Erland Josefsson  33433 el. 073-094 2331 erlandjos@yahoo.com

April
Göran Karlsson  33335 el. 073-094 2331 goran.carlsson2@icloud.com
B-O Wigge  33336 el. 070-533 1471 b.wigge@telia.com

Maj
Tore Björendahl  33073 el. 073-073 1865

Juni, Juli och augusti  Kontakta hallkommittén

September
Tage Johansson  33195 el. 070-533 2063
Klas Johansson  33139 el. 070-209 5209 klasurban@hotmail.com

Oktober
Gunnar Svensson  33032  el. 070-659 4213 gun.svensson@passagen.se

November
Sten Lennermo  33136 el. 070-112 5388 stenlennermo@hotmail.com
Fredrik Höper  33395 el. 070-588 8036 fredrik.hoper@gmail.com

December
Anders Lindgårde 33197 el. 070-536 2555 au_lindgarde@yahoo.se
Göran Svensson  33487 el. 070-350 5810 goran@snickerispecial.se

Denna lista är senast uppdaterad 2015-10-21

HALLKOMMITTÉ LJUNGHAGA

Fredrik Höper  (sammankallande)  33395
Gunnar Svensson  (kassör)   33032
Ulf Litzell     076-827 2728
Jonna Thimell      070-810 64 21
Stefan Gustavsson    073-342 61 74

Holsljunga Kyrkliga Syförening

Vi är en förening med f. n. 12 medlem-
mar. Hälften är över 80 år så vi behö-
ver bli fler.

Vad gör vi?
Vi träffas 3:e onsdagen i månaden och 
pratar, umgås och fikar. Någon hand-
arbetar, men det är absolut inget krav. 
Egentligen skulle vi heta något annat 
än syförening, men vi har inte kommit 
på något bra. På våren brukar vi an-

ordna våffelkaffe med lotterier, Tack-
sägelsedagen kaffe med försäljning av 
inkomna skördealster, på Tomtepro-
menaden medverkar vi med fika och 
lotterier. Vartannat år anordnar vi en 
höstbazar.

Vart går pengarna vi får in?

På årsmötet i år fördelades 11 200 kr 
till: Swazihjälpen, Göteborgs kyrkliga
stadsmission, Hela världen ( fd Luther-
hjälpen) SKUT, Bräcke Östergård och 
IM:s fadderverksamhet.

Höststart
Den 21 september kl 18:00 i Försam-
lingshemmet. Kom gärna och se hur vi 
har det - du skall veta att du är välkom-
men!

Bazar
Den 12 november blir det bazar i För-
samlingshemmet. Alla är välkomna! 
Det blir lotterier, brödtombola, fika m. 
m.

Vi tar tacksamt emot bidrag som bak-
at och lotterivinster till bazaren (se
kommande annonsering).

Än en gång välkomna att vara med på 
våra verksamheter.

/Styrelsen

Söndagsskolefröken frågade barnen: 
"Varför är det viktigt att vara tyst i 
kyrkan?"
Lille Per svarade: 
"Eftersom folk sover."
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Historia
Holsljunga är en socken. Fram till mitten 
av 1900-talet var varje socken en egen 
kommun. Man använde ordet socken 
och sa till exempel ”sockenstämma”. 
Man skötte alla sina möten i den gamla 
folkskolan. De som skötte kommunens 
angelägenheter var folkvalda och det var 
en stor ära att få det uppdraget. Alla över-
enskommelser fastslogs genom ett hand-
fast handslag.

På 50-talet ansågs de gamla socknarna 
vara för små för att kunna bedriva kom-
munpolitik. Både skolan och äldrevården 
fick nya direktiv från staten. Då bildades 
Högvads kommun som bestod av Hols-
ljunga, Överlida, Mjöbäck och Älvsered. 
Fortfarande var det en heder att arbeta 
för kommunen. 
Man behövde en lokal i Holsljunga för att 

kunna ha sina möten även här. Man hade 
också behov av att ha kontor för sina för-
sta tjänstemän. Dessa tjänstemän var 
K L Karlsson och Rolf Järphag. 
Eftersom Holsljunga saknade samlings-
lokal beslutade man i Högvad att bygga 
ett kommunalhus i Holsljunga. Man hade 
gott om plats, eftersom järnvägen var 
nerlagd kunde man bygga på den mar-
ken. I huset byggdes ett par lägenheter 

på andravåningen. Huset bygg-
des 1967.

Det blev ett levande hus, som 
kom att inrymma, förutom 
tjänstemannakontor, jordbruks-
kassan och bussgodsmottag-
ning. I huset har även funnits ett 
bibliotek, Mjöbäcks Sparbank 
m m. I källaren byggde man en 
samlingslokal. 

I slutet på 60-talet skulle kom-
munernas ansvarsområden utö-

kas och då ansåg man att man behövde 
bilda sk storkommuner. 1971 kom Hög-
vad att ingå i Svenljunga storkommun. 
Detta föregicks av ett flertal samman-
träden, förhandlingar och överenskom-
melser. Dåvarande ledning i Högvads 
kommun var oroliga för att man skulle 
glömma bort dessa södra kommundelar 
i den stora kommunen. Man fick dock 

Lokalen i Kommunalhusets källare 

upprepade försäkringar om att alla kom-
mundelar skulle behandlas lika. Oron var 
befogad. Man hade klarat sig i så många 
år och man hade investerat i skolor, kom-
munalhus, bostäder mm. 

Tanken på en storkommun gjorde de 
gamla politikerna oroliga. Men, lovade 
den nya kommunledningen dyrt och 
heligt, lokalerna i källaren på Kommu-
nalhuset (Högvads gamla kommunsal) 
och källarlokaler i pensionärslängan 
skulle få disponeras av Högvadsbor un-
der all framtid. Detta blev en högtidlig 
överenskommelse på ett av mötena in-
för sammanslagningen. På den här tiden 
gjordes många överenskommelser på ett 
gentlemannamässigt sätt: man tog var-
andras händer och därigenom konfirme-
rades beslutet. Ett fast handslag gällde i 
alla affärer. Man hade inte samma tilltro 
till papperets makt utan litade på mer på 
handslaget. Detta gör att den här över-
enskommelsen inte finns på papper idag.

Men: Denna överenskommelse innebar 
att det varit full aktivitet i alla dessa loka-
ler. Holsljungaborna har alltså under snart 
50 år använt lokalerna. Låt oss fortsätta 
med det!

Detta är nedtecknat av Inger Lindberg He-
din efter samtal med framlidne Åke Svens-
son, Holsljunga (aktiv i Högvads kommun)

Lika som bär

Jörgen Grandén

?
Peter Antoine
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Vi kan summera klubbens andra raka För-
eningsdag som mycket lyckad. I år hade 
vi även vädrets makter med oss och det 
gav en skön försommarvärme med en hel 
del sol. 

Likt förra året så var tanken med da-
gen att samla alla klubbens lag allt ifrån 
8-åringar till våra A-lagsspelare. En chans 
för våra små att stifta bekantskap med 
de äldre och tvärt om. Kul även att se att-
gamla profiler, som tillhört klubben, hit-
tade till Hallevi denna dag. 

Redan när portarna slogs upp var det fullt 
på båda våra planer, på lilla plan spelade 
P/F8 en internmatch mot varandra och en 
del föräldrar, som ville se om de hade fot-
bollskunskaperna kvar på gamla dar . På 

Högvads föreningsdag 21/5

Empuriabrava 2016

I den norra delen av Costa Brava, inte 
långt från den franska gränsen och en 
två timmars bussfärd från Barcelona, lig-
ger Empuriabrava. En utpräglad turistort 
fylld med restauranger, butiker och barer. 
Hit anlände 29 förväntansfulla HBK:are 
av blandad ålder, i början på april för att 
genomföra årets träningsläger. 
När man ska flyga utomlands så är passet 
en vital del för att överhuvudtaget ens får 
sätta sin fot på flygplanet. Det blev smärt-
samt uppenbart för, från Kindaholm åter-
vändande, Tobias Peterson. Ett impulsivt 
jackbyte strax före avfärd från Överlida 
resluterade i att just denna viktiga bit av 
packningen aldrig lämnade hemmet. 

Väl på flygplatsen var det snabba bud 
och ett provisoriskt pass ordnades fram. 
För Malte var det dock värre, han hade 
förvisso med sig passet och blev påsläppt 
på planet till Spanien, men väl på iberisk 
mark så lämnade Malte ivrigt planet utan 
det. Efter att han på hotellet upptäckte 
att passet saknades följde en tät tele-
fonkontakt med det svenska konsulatet 
i Barcelona. Detta utmynnade i en oer-
hört dyr taxiresa in in till den katalanska 

huvudstaden där ärendet tillslut kunde 
lösas och Malte fick åka med hem.

Även under årets läger så tränades det 
en hel del. Vi slipade detaljer, nötte av-
slut och sprang oss trötta varje dag. 
Passen avslutade givetvis med tävlingar 
ordnade av gubbtrojkan bestående av 
Sport-Johan, Goj och Spiken - även kän-
da som lagledarna. Att träna varje dag 
tar ut sin rätt, även på unga virila män. 
Skador uppkommer på de mest ovänta-
de ställen, vilket ställde stora krav på det 
medicinska teamet (lagledarna), deras 

Högvads träningsläger 2016

vissa håll fanns talang kvar, tro det eller 
ej!

På stora plan inledde våra duktiga 
14-åringar. Detta lag som för ett par må-
naders sen stod utan både tränare och en 
hel del spelare. Med tanke på en avhug-
gen och knapp försäsong stod de upp 
mycket bra och gav Rydboholm en riktig 
match. Mycket funderingar innan start 
då motståndarna hade en målskillnad i 
serieinlendningen med 50-0! 
Våra grabbar kämpade mycket väl och 

gjorde en bra match, tyvärr blev motstån-
det lite för svårt och förlusten för våra 
14-åringar skrevs till 4-0. Fortsätt kämpa 
på med träningar så kommer detta att bli 
bra!

Näst på tur på stora planen var tjejerna 
i F14. Hyssna/HUS stod för motstån-
det här. Hemmalaget startade matchen 
mycket bra och tog ledningen med 1-0. Ju 
längre matchen led så kom motståndarna 
mer in i matchen och kunde till slut kvit-
tera och därefter även ta ledningen med 
3-1, som också blev slutresultat. Ett litet 
snack med tränarna efter matchen visar 
att de inte var tillsfred med resultatet 
utan hade önskat ett annat slutresultat.

Parallellt med tjejerna så pågick en match 
på lilla plan mellan våra P12-grabbar och 
Elfsborg. En match som HBK inledde 
piggt och fantasirikt, men ju längre 
matchen led, så tog Elfsborg över mer 
och mer. Boråsarna blev lite för svåra och 
slutresultatet tror jag skrevs till 9-0.
Matchen många hade sett fram emot 
var den för vårt A-lag som tog sig an IFK 
Örby.  
 

Vid sidan av all fotboll så fanns det lite 
andra aktiviteter som man kunde för-
driva tiden med, såsom hästskokastning, 
käka en god grillad hamburgare eller 
varför inte smaka på det goda hembakta 
i kiosken.
Till sist så vill vi rikta ett stort tack till all a 
som hjälper till för att göra denna dag så 
lyckad, ni är guld värda. 
Nu siktar vi på nästa års Föreningsdag!

/Henrik Johansson för Styrelsen i Högvads BK

samlade erfarenheter och expertis fick bl 
a behandla en lårkaka på ett knä.

De spelare, som för året är nya i gruppen, 
ska givetvis inkilas, det är sen gammalt. 
Därför bjöd de nya spelarna in till konsert 
på fredagskvällen. Vi bjöds på duetter 
från juniorerna och smäktande skönsång 
från de lite äldre, som vi sent ska glömma.
Sammantaget var det en mycket triv-
sam långhelg i Katalonien, en helg som vi 
kommer kunna dra nytta av under resten 
av säsongen.

/Emil Johansson, ass.tränare

Högvads BK P14

Utsikt från rummet på spelarhotellet
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Ja, säkert många, men 
om man ”Googlar” på 
ordet och använder 
Wikipedia som upp-
slagsverk, finner man 
att en samlare defi-
nieras som ”En person 
som samlar på något, 
antingen yrkesmässigt 

eller bara som hobby och fritidssysselsätt-
ning”.
Vad som är en samling finns det inga helt 
klarlagda kriterier för. Det kan vara att 
det är fråga om en samling när man in-
förskaffar ett föremål i huvudsak för att 
komplettera och inte för att använda fö-
remålet till det avsedda skälet.
Av samlare själva, har dessa kriterier 
satts upp för att känneteckna en sam-
lare:

• Har man tre exemplar av något är man 
en samlare, har man åtta eller fler så är 
det en mani.

• Man har fler exemplar av ett föremål än 
vad man har egentlig användning för.

• Man registerför sina föremål och för-
söker komplettera med exemplar man 
saknar.

Huruvida detta stämmer på Åke i Håkan-

hult får vi väl överlåta till läsaren, men 
som utomstående och närmsta granne, 
får man nog ändå konstatera att många 
traktorer har han på gården i Håkanhult, 
där han bor med sin hustru Kajsa. Man 
kan väl säga utan att överdriva, att Kajsa 
inte är riktigt lika hängiven gamla trak-
torer som med sin gubbe! Dock har hon 
i sin ägo en traktor modell Allis Chalmers 
från sent 40-tal och en s.k. ”bagge”, VW 
1302 årsmodell 1971.

Vad gjorde att du började samla på trak-
torer? 
”-Egentligen var det inget mål att börja 
samla på traktorer, utan mer för att väcka 
bardomsminnen”, säger Åke. Som liten 
grabb var han i Sjögården hos sin mor-
bror Ivar och där fick köra en Zetor 25A. 
Den traktormodell som han, som första 
traktor ,köpte redan 1996. Han hade be-
stämt sig för att en sån traktor skulle han 
ha till varje pris! 

Åke kom i kontakt med en traktorhand-
lare i Helsingborg, som hade ett register 
över samtliga Zetor 25A traktorer som 
fanns i Sverige vid den tiden. Åke började 
leta i närområdet och valde ut lämpliga 
traktorer som möjligtvis var till salu. Ef-
ter många rundringningar fick han napp 
på en i Vedum. Därför var det inget svårt 
beslut om köp, då denna traktor var till 

salu. Nu hade Åke fått blodad tand och 
kort därefter köpte han sin andra traktor. 
Även denna blev en Zetor 25A.
Nu hade Åke fått upp intresset, så nu blev 
det letande i uthus och ladugårdar som 
kunde innehålla nån gammal raritet och 
förhoppningsvis även var till salu. Lön 
för mödan fick han, då en BM-10 uppen-
barade sig i en ladugård i Öxabäck. Där 
stod den, väl inpackad i gammal halm 
och hö. Som läsare förstår du att det blev 
köp! BM-10, även kallad ”plankan” p.g.a 
av sin mycket smala motorhuv, har en 
s.k. tändkulemotor och är en 2-taktare. 
På toppen av varje cylinder finns en kula 
som man värmer innan start. Då motorn 

Vad är definitionen av en samlare?

Fakta Zetor 25A
(Åkes traktor är årsmodell 1951)

Ursprung Brno, Tjeckoslovakien
Tillverkades mellan åren 1949 - 1961
2-cylindrig virvelkammardiesel
Vikt 1826 kg
Hög & lågväxel med 6 växlar framåt 
& 2 bakåt 

Speciella egenskaper
Hög markfrigång
Liten svängradie
God sikt runt om
Sitt speciella motorljud som har ett 
visst släktskap med BM Viktor
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har låg kompression, kan dieseln (som 
förr var råolja), inte självantända som på 
en modern dieselmotor, utan kulan mås-
te värmas upp innan start. Förr användes 
fotogen i en s.k. blåslampa som värme-
källa, men idag används gasol.
Vid en gökotta på Ekeryd som Åke del-
tog i, blev gökottebesökarna överras-
kade av regn. Eftersom det var fikadax, 
valde man att ta skydd för regnet i ladu-
gården som stod öde. Väl därinne kunde 
naturligtvis Åke inte låta bli att se sig om-
kring. Detta resulterade i att det nu står 
en Fordson Höglund i Håkanhult!

En annan traktor som Åke har fattat 
tycke för är ”Conny”. Det är en Porsche 
Junior med 1 cylinder och 14 hp. För att 
förvärva denna krävdes en del övertal-
ning av ”Olle på Backen”, som var den 
dåvarande ägaren. Ett sprucket topplock 
på ”Conny” gjorde att han inte kunde 
köra den, men räddningen på detta pro-
blem fanns på Naturbruksgymnasiet i 
Svenljunga. Åke var där på besök och 
fick se en utställning över olika motorde-
lar som verkstadsläraren gjort för elev-
erna. Något bekant uppenbarade sig! 
Ett osprucket topplock till en Porsche 
Junior. Läraren sa till Åke: ”-Putsa upp 
ditt spruckna topplock så kan du byta med 
det ospruckna”. Sagt och gjort, så nu kan 
man se den rulla igen, med sitt karakte-
ristiska motorljud. Att den fick namnet 
”Conny”, har sina speciella orsak. Om du 
vill ha reda på denna orsak, kan du fråga 
Åke,nästa gång du träffar honom.

Även importerat traktor har Åke gjort. 

En Ursus C-45 med en cylinder och mäk-
tiga 10,4 liter cylindervolym importerade 
Åke från Polen. Detta köp blev lite ”köpa 
grisen i säcken”, då han inte sett traktorn 
innan köp. Pris bestämdes via mail och 

förskott på transporten betalades. Nu 
blev det det några sömnlösa nätter … Då 
egentligen inte gamla maskiner får föras 
ut från Polen, blev det till att betala en li-
ten avgift innan den kom till Håkanhult. 
För den intresserade kan nämnas att 
en film finns på YouTube, som visar hur 
denna traktor startas. Svårt att beskriva  
denna start med ord, det måste upple-
vas!
En annan traktor som Åke har, är en 

Finklädd inför midsommarrallyt

engelsk Field Marshall Fowler. En band-
traktor som startas med en hagelpatron! 
Patronen laddas med krut, men utan 
hagel. När patronen väl placerats, är det 
bara att klappa till med en hammare på 
tändstiftet och pang, så startar den med 
en smäll. Denna traktor har en konven-
tionell dieselmotor med en cylinder och 
är en 2-taktare. Årsmodell är lite osäkert, 
men Åke tror att om man säger tidigt 
40-tal, så är man ganska nära. Åkes start 
av denna traktor har blivit en stor hit på 
YouTube, där fram till dags dato har setts 
av >2,8 miljoner unika besökare. Att Åke 
skulle bli filmstjärna trodde han säkert 
inte, då han begav sig till Vedum för att 
hämta sin första traktor.

Att Åke brinner för detta kan man förstå, 
när det sedvanliga traktorrallyt går av 
stapeln på Midsommardagen. Åkes gård 
fylls av traktorer och nyfikna som inte vill 
missa en av årets höjdpunkter. Vant går 
Åke runt och startar upp sina maskiner. 
Då han inte kan köra mer än en traktor åt 
gången, är gästförare inbjudna att köra. 
En bland dessa är undertecknad, som får 
äran att köra den där ”Zetor tjugofem-
man” från Vedum. Vi ses väl i midsom-
mar?
Till dags dato, kan Åke räkna in 14 ve-
teraner, som är fullt körklara. Lägg där-
till några som behöver lite tillsyn innan 
start, så skulle jag drista mig att påstå, 
att Åke är en samlare. Om man får dra 
en alldeles egen slutsats, tror jag inte att 
Åke letat upp sin sista traktor! Men det är 
naturligtvis en helt annan historia.

/Leif Johansson

DarraFar och DarraMor poserar med sina ögonstenar

Start Ursus C-45   https://www.youtube.com/watch?v=yovaXrvy81Y
Patronstart Field Marshall  https://www.youtube.com/watch?v=CJpZfp0Ss2U
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PLANKET - Händer på böggda

Välkommen till Knallekviltarnas 
sommarutställning på Kajsas loge

När: 5 - 7 augusti 2016 (fredag-söndag) kl 11-17
Tema: Återbruk och Kuddar
Servering: Kaffe med våfflor
Övrigt: Lotterier och försäljning
Adress: Håkanhult 4, 512 64 HOLSLJUNGA

Vägbeskrivning: 
Ta väg 154 till Holsljunga, vid trafiklju-
sen i Holsljunga finns skyltar till logen.

Utställningen sker i samarbete med NBV.

Den 1 oktober hoppas vi åter på en strålande dag, 
med mängder av fina fynd och trevliga upptåg.

Det blir bland annat försäljning av lokalproducerat, föreningAr, hantverk, nyttigt, 
gott och mycket, mycket mer!

Vi korar segraren i Holsljungamästerskapen – Tjugohundrasextons Största Pumpa!
Inlämning av tävlingspumpor sker senast 10:00, vid Gamla Kommunalhuset.

Vill även du vara med och sälja dina alster? Boka bord genom att anmäla dig till
Byalaget senast torsdagen 1/9 på byalaget@holsljunga.com 
eller per telefon till Sigge Bengtsson 0705 - 832441  

Mer information kommer!

Varmt Välkomna hälsar Holsljunga Byalag

HÖSTMARKNAD
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PLANKET - Händer på böggda

Traditionellt 
MIDSOMMARFIRANDE

Holsljungas hembygdsstuga HÖGELYCKE
fredag den 24 juni

kl 10.00 klär vi midsommarstången
ta gärna med blommor & sekatör
föreningen bjuder på 11-kaffe
kl 14.00 börjar midsommarfirandet
Det blir lotterier, chokladhjul,
dans runt midsommarstången, musik m m. 
Kaffe på inträdesbiljetten

Holsljungamarschen 2016 
Boka den 20 augusti för årets 

traditionsenliga marsch.
Bilda lag och delta i årets roligaste evenemang !

ANMÄLAN!

Ring eller kom till Klubbstugan på Stråvi
tisdagen den 4 augusti kl. 18 – 20. 

Anmäl även via tfn 0325-33167, 0708-106421 alt 0738-349958. 

Samma tider gäller vid telefonanmälan.
Du kan även anmäla dig till knytkalaset vid detta tillfälle.

Kostnad Marsch 100:-/pers. 
Födda 2003 och senare 30:-/pers. 

På kvällen blir det knytkalas med prisutdelning och dans till
 

ÖLREPUBLIKEN
Välkomna!

HIF:s Festkommitté

Föredrag med Johan Blidberg 
känd från MACK-SM 2015

Onsdag 19/10 Kl.18.30
Holsljunga församlingshem

Inträde: 100 kr inkl. mackan ”Susedalen” 

 ”Susedalen” är en macka på vetesurdegs-
bröd med en spännande blandning av 
lokala smaker som omelett med bondost, 
kantarellmajonnäs och rökta hasselnötter.

Anmälan till Sixten Bengtsson 
070-5832441 senast måndag 10/10. 

Begränsat antal platser
V A R M T  V Ä L K O M N A!
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Okända företagare på orten

Under ett läsår har jag startat, drivit och 
snart också avvecklat ett företag. Genom 
Ung Företagsamhet får elever på gym-
nasiet chansen att testa på verkligheten 
som företagare och entreprenörer. Vid 
UF-årets början ska en affärsidé formas 
och efter mycket slit framställs en färdig 
produkt eller tjänst som ska säljas. 

Ung Företagsamhet har funnits i Sverige 
sedan 1980 och har anor från USA med 
rötter ända tillbaka till 1919. Utveckling-
en och populariteten har pekat spikrakt 
uppåt sedan starten. Första året var det 
enbart två företag i hela Sverige till att år 
2014/2015 vara 7596 st registrerade UF-
företag! 
Mitt företag heter Atlas Flavouring UF 
och har sålt kryddkit som representerar 
olika världsdelar. Mina kompanjoner har 
påbrå från olika delar av världen och ville 
dra nytta av detta på något sätt. Till en 

början tänkte vi på att skapa något nytt 
och revolutionerande som ingen tidigare 
skådat, men det var inte så lätt att kom-
ma på bara sådär. Därför tog vi en helt 

vanlig produkt och gjorde till vår egen, 
med storytelling. Alltså spelar på en his-
toria bakom – att våga testa en annan 
kultur och bli mer öppen för det okända. 
Mat behöver vi ju alla trots allt.   
Året har inneburit blod, svett och tårar. 
Det är svårt att föreställa sig hur mycket 
arbete som krävs bakom kulisserna och 
som folk aldrig kommer se. 

Det har gett mig väldigt mycket som per-
son att fått chansen att driva ett UF-före-
tag. Det är inte alltid så lätt att samarbeta 
i en grupp med olika viljor och pressade 
tidsscheman. Jämfört med vanligt före-
tagande har UF-företagen väldigt ont 
om tid för produktutveckling. På mindre 
än ett år ska en idé födas, marknadsun-
dersökningar göras, leverantörer jäm-
föras, kapital lösas, bli en duktig säljare 
och även hinna avveckla företaget och 
göra en årsredovisning. Samtidigt som 
UF-året pågår rullar det vanliga livet på. 

Det är svårt att hinna med allt man tänkt 
sig. Innan året som företagare började 
hade jag högt slående visioner om hur 
allt skulle bli. Verkligheten blev en helt 

annan. Jag tror knappt att något har bli-
vit som jag tänkt mig. Både i positiv och 
negativ bemärkelse. Som person är jag 
väldigt kontrollerande och gillar att vara 
förberedd långt innan, men detta år har 
tvingat mig till att ta snabba beslut och 
kompromissa sig fram till en lösning som 
alla är nöjda med. 
Under året har jag och mitt företag varit 
med och ställt ut på två mässor. Den lo-
kala mässan i Tranemo, där alla skolans 
företag ställde ut, samt den regionala 
med UF-företag från hela Älvsborgsregi-
onen. Man insåg fort att det var mycket 
lättare att sälja sina produkter på den lo-
kala mässan eftersom många värnar om 
att stötta det lokala och att man känner 
många av de som är på mässan. På den 
regionala mässan på Åhaga var konkur-
rensen stor. Nästan 200 utställare! Det 
roligaste var att träffa folk från andra 
skolor som gjort samma resa som jag. 
Bland annat Filip Björendahl som också 
drivit företag det här året. 

Som UF-företagare kan man delta i oli-
ka tävlingar. Mitt företag deltog i några 
stycken och glädjande nog vann vi några! 
Dessutom var vi 1 av 11 företag som gick 
vidare i tävlingen om att bli årets UF-
företag i regionen. Denna nominering 
innebar att vi skulle hålla en företags-
presentation inför en jury med folk från 
Borås näringsliv. Det var oerhört nervöst 
men vi kände oss nöjda med vårt fram-
trädande och juryn gav oss bra respons. 
Tyvärr blev inte vi den lyckliga vinnaren. 
Besvikelsen var stor till en början men 
vår lärare pushade oss och sade som han 
alltid säger ”Tävlingarna är inte allt, det 
viktigaste är vad ni lärt er under året. Ni 
äger vad andra än tycker!” Och det är just 
det som är känslan: lärdomen och kun-

skapen är det viktigaste! Kanske kommer 
jag att starta företag i framtiden, även 
om jag i dagsläget känner mig ganska 
trött på det, och då är de kunskaper jag 

Fyra frågor till Filip Björendahl som drivit UF-företag

Vad gör ni i ert UF och hur kom ni på idén?                                                               
- Vi säljer en vattenflaska med en behållare inuti som du kan stoppa frukt eller något an-
nat i för att få smaksatt vatten utan några tillsatser. Vår VD hade en liknande vattenflaska 
hemma och visste att marknaden i Sverige inte var så stor.

Bästa med UF-året?                                                           
- Det bästa med UF-året har varit att man fått lära sig att driva ett företag. 

Vad är det viktigaste du lärt dig under UF-året?                                                          
 - Det viktigaste jag har lärt mig under UF-året är hur man driver ett företag.

Skulle du rekommendera andra att driva UF om de får möjligheten?                                                    
- Ja det skulle jag, för även om du inte har planer att starta ett företag i framtiden så är det 
ändå viktiga kunskaper att ha och det är även väldigt roligt att ha ett UF-företag.
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Uthyrning av bord & stolar

Skall du ha fest
och många gäster?

Då kan du hyra bord & stolar till 
ett mycket rimligt pris genom 

Byalaget. 

Tag kontakt med någon av 
nedanstående personer.

Hyra betalas till
Bankgiro 5463-8606  

eller via  
Swish 123 618 88 74.

Ansvariga uthyrare:

Bengt Josefsson 
Tel. 073 - 054 6142

 
Sixten Bengtsson 
Tel. 070 - 583 2441 

 
Antal tillgängliga bord: 19 

(30:-/bord) 
Antal tillgängliga stolar: 90 

(5:- stol)

fått under detta år verkligen värdefulla! 
Jag tror knappast att alla företagare här-
omkring skrivit en affärsplan 3 månader 
efter att man börjat fundera på vad man 
ens ska göra. Just bristen på tid påverkar 
vilka som lyckas eller inte. Som alla vet 
så tar det ibland lång tid att få genom-
slag med en produkt. Man brukar säga 
att det generellt sett tar ca 3-5 år innan 
man byggt upp sin verksamhet och ska-
pat sig ett stort kontaktnät. Den tiden 
finns inte när allt ska ske under ett läsår.  

Men jag ska inte klaga, det har varit oer-
hört givande att få en inblick i det verk-
liga livet. I skolans värld är man väldigt 

HOLSLJUNGA SPINNING OCH BOX
 VILL önska alla motionärer 
en riktigt skön sommar och 
önskar er varmt välkomna 

tillbaka i höst igen!

Håll gärna utkik på vår Facebooksida 
för mer information om höststarten!.

Vi kommer även sätta upp lappar med information.

//Lena, Elin, Matilda ,Melinda och Jonna

skyddad och det kan då bli en chock att 
komma ut i verkligheten efter studen-
ten. Så får du möjligheten, driv UF-före-
tag! Du kommer lära dig så mycket om 
företagande och dig själv. 

/Sofia Lindgårde

Vill du ha din bild som omslagsfoto 
i nästa nummer av Spegeln? 

Leta i gömmorna och skicka in till:
spegeln@holsljunga.com
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Kinds MotorVeteraner

Kinds MotorVeteraner utökar i år sin verksamhet i Holsljunga!

Förutom Midsommardagsrallyt så arrangerar vi tillsammans med campingägarna en Veteranträff på Holsljunga Camping.

Midsommardagsrally i Holsljunga lördag den 25 juni kl. 14.00
Vi samlas hos Åke Johansson i Håkanhult för att i karavan ta oss runt i Holsljunga by och dess camping. Vi avslutar rundan med 

gemensam uppställning på fotbollsplanen vid Holsljunga camping ca 14:45. Alla veteranfordon är välkomna! 
Vill man inte köra runt eller har något att visa upp som ”inte rullar” så kan man åka direkt till campingen och ställa upp sitt 

alster på ”fotbollsplanen” för beskådning.  (Arrangemanget är ett samarbete med ABF Sjuhärad)
Alla är välkomna att vara med - medlem som icke medlem. 

Nyhet!!!   Nyhet!!!   Nyhet!!!                                     

Veteranträff lördag 23 juli kl. 11.00~15.00 på Holsljunga Camping

Veteranträff för motorer, maskiner, bilar, traktorer, mc, mopeder, ja ta med vad du vill!  Vi träffas, njuter samt byter erfarenhe-
ter och har skoj. Campingen säljer gofika och lättare lunch. Alla är välkomna att vara med. Medlem som icke medlem.

 

Har du frågor kan du kontakta någon i styrelsen eller slå en signal till Carina 070-60 39 809

Välkomna!

Gör ett besök hos

Stor sortering för hus och hem 
bl.a. trädgårdsartiklar, verktyg, färg, hund och kattmat

                                     

V Ä L K  O M  N A

Öppet Måndag - Fredag  
kl. 07.30 – 17.30

Lördag kl. 09.00 - 13.00

Tel. 0325 - 31108

Plantjord 5 för 100:-       

Vi säljer diesel och Aspenbensin 
från egen tank 
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STRÅVIKEN ARENA 

Multisportarenan är fri att användas alla 
dagar i veckan. Den kommer även att 
kunna bokas upp under ett antal be-

gränsade timmar per vecka.
Kontakta Göran 33487 om du vill boka!

/Holsljunga IF

Då var den över för den här gången, en av 
årets höjdpunkter eller rättare sagt en av 
jämna års höjdpunkter. Loppmarknaden 
som startades 1972 av HIF arrangeras ju 
bara vartannat år.

I år ägde den rum den 8:e maj och som 
vanligt såg Gunnar Svensson till att ingen 
släpptes in före kl. 10. Det är ett litet skå-
despel att se alla köpsugna rusa in mot 
dansbanan där de riktigt stora fynden 
kanske finns. Efter en stund brukar dock 
folket sprida sig över hela området. 

När det hela startade 1972 tog vi emot i 
stort sett vad som helst men allt eftersom 
har vi blivit tvungna att tacka nej till saker 
som däck och vitvaror. På senare år har vi 
även slutat ta emot tjocktv-apparater och 
tjocka dataskärmar. Det går helt enkelt 
inte att sälja sånt längre och framför allt 
är det mycket jobb att hantera detta. Allt 
som blir över måste ju köras till soptippen. 
De senaste åren har det dock inte blivit så 
mycket att köra till tippen då hjälporga-
nisationer och framför allt de nyanlända 
som bor i byn tagit emot mycket av det 

Holsljunga IF:s Loppmarknad 2016

som blivit över.

Årets loppis blev som vanligt en succé. 
Uppskattningsvis 1200 besökare gjorde 
att försäljningen uppgick till ca 90 000:-

. Nettosumman blir ju betydligt mindre 
men pengarna är ett nödvändigt tillskott 
för att kunna driva föreningens  anlägg-
ningar. Ungefär 100 funktionärer hjälper 
till på loppmarknadsdagen. Veckan innan 

Många hugade spekulanter samlade innan insläppet

samlas den största delen av prylarna in. 
Totalt sett läggs det ungefär 800 ideella 
timmar för att få det hela i hamn. Som 
funktionär känner man igen många av 
besökarna. De kommer hit varje gång det 
är loppis. Som en flitig loppisbesökare sa, 
”-Det här är den bästa loppmarknaden i 
hela Västsverige”. Det finns säkert många 
orsaker till det fina omdömet, t.ex. fri par-
kering, ingen prismärkning och framför 
allt bra prylar och bra ordning. 

Just ordningen är ju tack vare alla som 
lägger ner ett enormt jobb på att sortera 
allting, från stort till smått.

Stort tack till alla som varit med och hjälpt 
till med årets loppmarknad, funktionärer, 
matlagare, bullbakare m.fl., m.fl. m.fl., 
m.fl.

/HIF gm Erland Josefsson
Tage höll i klubban under auktionen
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Valborg och kalla vindar ...

... verkar vara något som hör ihop. Lägg 
därtill en skvätt av kyligt vårregn, så har 
ni det väder som årets besökare fick ta 
del av vid det sedvanliga välkomnandet 
av våren nere vid Campingen.
Trots detta så hade en relativt stor skara 
samlats och hörsammat uppmaningen 
att komma och delta i årets Valborgsfi-
rande. 

Besökarna bjöds på trombonespel av brö-
derna Claesson, Matthias och Daniel.  Att 
spela trombone i dylikt väder, måste vara 
en bedrift, med tanke på kalla fingrar!
Då inget läckt ut om vem som skulle hålla 
årets vårtal, blev det som brukligt är, en 
överraskning. En glad sådan blev det, då 
Oskar Mårtensson på Stackenäs presen-
terades. Du som missade årets tillställ-
ning, kan på nästa sida läsa Oskars vårtal 
i sin helhet.

Det bjöds även på skönsång  av en hem-
vändande yngling vid namn Erik Johans-
son. Lilly och Tage måste känna en viss 
stolhet över sonens vackra stämma. 
Sången sköljdes ner med värmande kaffe 
och tillhörande dopp. 

Sexans elever frestade med lotteri av kaf-
febröd, där vinsten gick till en klassresa 
längre fram. Som avslutning på firandet, 
presenterade Byalaget årets Frivilligarbe-
tare. Ett pris som årligen utdelas till den 
som gjort något bra för Holsljunga, av 
just ren frivillighet. Årets vinnare av detta 
pris blev Margaretha och Gösta Karlsson 
på Källebacken.
Som vanligt ger Byalaget en motivering 
till utmärkelsen och denna kan du läsa 
här bredvid. Spegelns redaktion säger 
STORT GRATTIS  till årets pristagare!

/Leif Johansson

Valborg 2016

Årets frivilligarbetare 2016
För ett enastående engagemang i byns angelägenheter för allas bästa 
och med ett osjälviskt enträget arbete i flera olika områden har dessa 
två bidragit till att dra med många bybor i diverse olika arrangemang.

Fiber – hur många timmar som personerna har lagt ner i denna fråga 
går inte att räkna, men det är otaliga.

Byahuset – Här har våra valda tagit ett steg framåt och legat i täten 
för att göra det möjligt för oss här i Holsljunga att kunna ha ett 

gemensamt hus där vi kan utöva olika aktiviteter.
Man har inte bara bidragit med att ”lösa ut” huset ifrån förra ägare, 
de har även här lagt otaliga timmar med att försöka reda ut vad som 

följde med huset. De har också engagerat många byinnevånare att 
delta i detta oändliga arbete som det har krävts.

Hjärtstartare – Årets frivilligarbetare tog ett steg framåt i rätt rikt-
ning och för allas vår ”säkerhet” och såg till att det samlades ihop 

sponsorpengar för att sätta upp två hjärtstartare på strategiska plat-
ser i byn. Man ordnade också med att byborna fick utbildning i hur 

dessa hjärtstartare fungerar.

Vi har säkert glömt något, för dessa två har ett härligt engagemang 
och får med sig många  människor/innevånare i byn på sina uppdrag.

Vi vill ge Margaretha och Gösta Karlsson, Källebacken ett stort TACK 
för ert oförtrytliga arbete för allas bästa här i Holsljunga.

/Holsljunga Byalags Styrelse

Margaretha och Gösta Karlsson

Erik Johansson

Klädsel och utrustning lämpad för Valborg 2016 i Holsljunga
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Hej på er alla, jag heter Oskar Mårtens-
son. Jag är relativt färsk här i Holsljunga, 
så när jag fick frågan om att tala idag 
tyckte jag att det var ett perfekt tillfälle 
att berätta lite mer om mig själv. 

Mitt liv har på något sätt alltid kretsat 
kring naturen. Då jag jobbar inom skogs-
bruket, har jag förmånen att få vara ut-
omhus mycket under alla årstider och se 
hur naturen skiftar. På fritiden är jag ock-
så helst ute. Då blir det gärna jakt, fiske 
eller skötsel av skogen. 
Jag är inte så gammal, men trots min 
ålder får jag nog säga att jag redan varit 
med om en del i livet.

Nu har det gått lite mer än 1,5 år sedan 
min sambo Sandra och jag flyttade in 
på Stackenäs, som min mormor tidigare 
ägde. Precis som de flesta som köper 
ställe vill man igång och sätta sin egen 
prägel. Tiden sedan inflytt har ägnats åt 
renovering, mycket av sådant vi planerat 
men sedan har det dykt upp andra pro-
blem under tiden som vi fått lösa. 

Men tiden har även gått åt till annat. För 
nästan exakt ett år sedan åkte jag fram 
och tillbaka till sjukhuset på undersök-
ningar. Något var fel. Tiden före man får 
diagnos är inte rolig. Man hinner tänka 
många tankar och befarar det värsta men 
hoppas på det bästa. Ett tips: Googla inte 
sjukdomssymtom! Nu hade jag ändå tur 
jämfört med många andra. Jag fick di-
agnosen Ulcerös kolit, som är en tarm-
sjukdom. Visserligen kronisk, men med 
rätt medicin och livsstil går den oftast att 

hålla i schack. Men nog om det.

Nu är det så att jag är nybliven biodlare, 
och i samband med det har en ny värld 
öppnat sig för mig som är väldigt fascine-
rande. För att förstå vikten av pollinerare i 
naturen kan man betänka vad Einstein en 
gång har sagt: Att utan bin skulle mänsk-
ligheten inte klara sig längre än 4 år. 

Det är slående hur många likheter de här 
samhällena har med ett mänskligt sam-
hälle. Det finns en drottning som bara ac-
cepteras så länge som hon gör saker som 
är bra för samhället. I hennes fall handlar 
det om att kunna föda nya bin, missköter 
hon detta ersätts hon. Det finns arbets-
bin, som börjar sin karriär som barnskö-
tare för att därefter bli vaktbin och senare 
i livet dragbin, då de samlar pollen och 
nektar. Bina dansar och stimulerar andra 
att dansa på samma sätt, de som lyckas 
bäst kan sedan styra riktningen på vart 
bina ska flyga och samla. 

Vi har även städbin som håller rent i sam-
hället. Sedan har vi drönare, vars uppgift 
är att befrukta drottningen och accepte-
ras så länge de har en funktion att fylla. 
Och bin är lika grymma som människor, 
när de inte längre kan bidra blir många 
av dem utkastade ur samhället, men de 
har inget trygghetssystem. Slutligen när 
samhället blir för stort, eller går i flera 
riktningar, riskerar man att få flera kon-
kurrerande drottningar som svärmar och 
delar upp samhället.
Det här visar att ett bisamhälle inte får 
bli för stort för då splittras det, och i den 
meningen liknar det också ett mänskligt 

samhälle. Det är det lokala och de männ-
iskor som finns omkring oss i vår närmiljö 
som är det viktigaste för att vårt samhälle 
ska fungera. 

Som nybliven Holsljungabo är jag impo-
nerad av drivet som finns hos människor-
na i den här byn. Under det senaste året 
har vi ordnat en ny multisportarena, vi har 
ordnat hjärtstartare, det har varit musik-
quiz och marknad och marsch. Allt tack 
vare drivna människor som bor här. 
Vem som är drönare eller drottning behö-
ver vi inte gå in på, men vi försöker alla 
göra vårt bästa för att bidra.
Nu hyllar vi våren och ser fram emot vad 
den kommande tiden har att ge. 
Tack för ordet.

/Oskar Mårtensson

Valborg 2016
Årets vårtal

Oskar Mårtensson

Intresserade åskådare lyssnar på årets vårtal
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Holsljunga stickcafé

En sjal av kärleksknutar, mössor i tjockare 
garn, en barntröja med flätor, många oli-
ka sorters halsdukar, virkade dukar…
Kreativiteten har flödat under vårens 
stickcafé i klubbstugan. Där har de ny-
anlända kvinnornas flinka fingrar skapat 
med garn och tråd.

Flinka fingrar skapar på Stickcaféet.

- Vi önskar lära oss att sticka. Kan det inte 
startas ett stickcafé?

Frågan ställdes av Momeneh Mosavi 
från Afghanistan. Hon hade tagit med 
sig vackra broderade tavlor och virkade 
dukar för att visa på sitt hantverkskun-
nande.

De frivilliga i Vänskap Holsljunga tände 
på idén. Lokal ordnades - onsdagar mel-
lan klockan 10 och 12 - och jakten på garn, 
stickor och virknålar startades. Röda Kor-
sets krets i Örsås-Reve-
sjö bidrog med  1 000 
kronor. Ingegärd Brandt, 
tidigare ägare till garnaf-
fären Änglaboden, skänkte många lådor 
med de mest skiftande garner.

Det kom över 20 kvinnor första gången. 
Sedan dess har caféet  varit öppet tio 
gånger under våren. Och intresset har 
hållit i sig bland kvinnorna.

Stickcaféet har blivit en mångkulturell 
mötesplats. Det första som virkades var 
en svensk flagga i miniatyr.
Där har de somaliska unga kvinnorna, 
som aldrig hade stickat förut, tillverkat 
bland annat mössor och halsdukar. De 
har lärt sig av de lite äldre kvinnorna från 

Shkurte Gnajgeva är nöjd med sin fär-
digstickade mössa.

Isdahil Hussein visar stolt upp sin 
stickade sjal.

Syrien och Irak. Kvinnorna  har mötts för 
att lära sig av varandras hantverk och få 
en stunds avkoppling. 

Varje gång har två kvinnor bidragit med 
fikabrödet - för fikat har varit ett givet in-
slag på stickcaféet. Vi har fått smaka  de-
likata delikatesser med ursprung från Al-
banien, Afhanistan, Somalia, Syrien som 
chokladdonuts, tunna potatisbröd, chok-
ladkakor, kaka fylld med chokladpudding.

Vi har alla lärt oss mycket av och om var-

andra - även om vi inte har ett gemen-
samt språk. En kvinna, som satt och bro-
derade svenska visdomsord på en bonad, 
berätttade med hjälp av kroppsspråk och 
lite olika tolkningsinsatser om bomberna, 
som just fallit i Bagdad.

/Eva Hildebrand,
en av caféledarna.

Alla är välkomna till Stickcaféet i Holsljunga. 
Vi hoppas kunna fortsätta till hösten.

TACK
till Byalaget för den 

fina julblomman.
/Ulla Westman

TACK
till Hans och Anne-Liese 
Lundin som skänkt 2015 

års julgran!
/Byalaget
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Mjöbäcksbaren
Du & Jag

 

LUNCH LAGAD MÉ

 
 
 

Vardagar 11:00-15:00

Pizza
Tisdag-Fredag 11:00-20:00

Lördag-Söndag 12:00-20:00

MÅNDAGAR SERVERAS INGEN PIZZA
 

www.mjobacksbaren.se

Ännu och då är vi halvvägs komna in i 
sommaren, har inget kommit fram om  
den ”froktansvärda” cykelolyckan i april.
Den har tidigare beskrivits på Facebook 
och där har även teorier  framförts om hur 
det hela gått till, nere i korset vid trafiklju-
sen. Då inte alla har tillgång till Facebook, 
kommer här lite nya teorier i det mystiska 
fallet.

Bl.a har tidigare omnämts att Leif GW 
Persson varit inkallad att delta i utred-
ningen av olyckan för att DNA-tester 

skulle genomföras på ortens bönder, men 
enligt säkra källor har detta ännu inte på-
börjats av professorn. 

Vad som dock står klart är att det gjorts 
vissa intressanta fynd på olycksplatsen. 
Detta framhåller i alla fall privatspanare 
Herr B. som på eget initiativ dragit igång 
en alldeles egen utredning. Vad dessa 
fynd består av, vill dock inte Herr B. av-
slöja av utredningstekniska skäl. 
En respekterad Holsljungabo, som pas-

Historien som fortfarande gäckar Holsljungas invånare

serade precis vid olyckstillfället, sade sig 
ha sett att papper, liknande fakturor setts 
blåsas iväg av vinden, i riktning mot Strå-
vika bäck. Dessa uppgifter kan inte be-
kräftas, så Herr B. vill inte kommentera 
detta i nuläget. 
Elever i skolan har vårstädat längs vä-
garna och samlat skräp och Herr B. har 
gjort en framställan till skolans rektor att 
få ta del av det insamlade skräpet för att 
undersöka om något som kan kopplas till 
olyckan finns i påsarna. Herr B. har dock 
ännu inte fått besked om huruvida utläm-
ning av skräppåsarna kan ske.

Hur olyckan gått till och framför allt, var-
för låg det en halmbal på platsen är fort-
farande ett mysterium. Vid en utfrågning 
av förbipasserande trafikanter, hävdar en 
majoritet av de tillfrågade, att den de-
finitivt inte legat där över vintern, utan 
kommit dit i ett senare skede. Orsaken till 
detta kan man bara spekulera i. 
Tidigare teorier om att en förbipasseran-
de traktor tappat en halmbal strax före 
olyckstillfället är enligt Herr B. endast 
illvilliga teorier, som troligen avser att 
smutskasta ortens bönder. Herr B. säger 
att på en sån liten ort som Holsljunga, är 
det lätt att spekulationerna sätter fart, så 
länge inga fakta kan presenteras. 

Identiteten på den olycksdrabbade har 
ännu inte kunnat fastställas, men vid en 
förfrågan till Herr B. om detta, är han 
förtegen, men nämner något om en ”Hå-
kansson” som skulle ha setts omkringcyk-
lande i byn. Åsikterna går dock isär om så 
var fallet. Det som står klart är att mycket 
hög fart har rått vid olyckstillfället. Att 
tränga såpass långt in i en halmbal, krä-
ver en ”jumla” hög hastighet. Enligt Herr 
B. kan denna fart endast erhållas om man 
tar fart ända uppifrån ”Negerbyn”.  Frå-
gan som då omedelbart uppenbarar sig 
är: var cyklisten jagad eller varför ta fart 
ända från ”Negerbyn”? Den fortsatta ut-
redningen hoppas ge svar på detta.

Är det någon som har sett eller hört något 
vid olyckstillfället, tar privatspanare Herr 
B. gärna emot dessa uppgifter. 
På en direkt fråga om han tror att vi kom-
mer få full klarhet i fallet säger han: ”-Det 
finns personer som sitter inne med uppgif-
ter som är väsentliga för utredningen och 
så länge vi inte har tillgång till dessa, kom-
mer lokalbefolkningen fortsätta att speku-
lera”.
Herr B. tycker sig ha en ganska klar bild 
över händelsen, men som den seriöse 
privatspanare han är, väntar han med sin 
slutsats tills alla indicier är på plats.

Tipsa Herr B. på herrb@holsljunga.com
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Nu när sommaren 2016 står för 
dörren går vår ideella Företagar-
förening in på sitt 33:e år. 
Styrelsen vill passa på att önska 
alla våra duktiga företagare en 
riktigt härlig och avkopplande 
sommar.

Styrkan med en ideell förening är just att drivkraften är ideell och frivillig. Som företagare och medlem ska 
man veta att ”min” företagarförening finns där för stöd och hjälp i stort som smått. Föreningen utgör även en 
kontaktyta mellan företagare, såväl som en enad kraft när det behövs.
Vid senaste styrelsemötet diskuterades och planerades lite olika aktiviteter. Styrelsen beslutade bland annat 
att starta upp så kallade frukostmöten sista fredagen i månaden med start den 26 augusti mellan klockan 09 
och 10 på förmiddagen. Föreningen står för en enklare frukost samtidigt som vi passar på att både ge och ta 
emot information och synpunkter från våra företagare. Du är som företagare hjärtligt välkommen. Mer infor-
mation kommer att skickas brevledes till företagen inom kort.
Styrelsen diskuterade även att på nytt dra igång kurser, bland annat hjärt- och lungräddning (HLR). Om du 
som företagare har andra idéer om eventuella kurser, föreläsningar eller aktiviteter så är du välkommen att 
höra av dig.
Det absolut säkraste sättet att komma i kontakt med HFF är att skicka ett mail till: kontakt@hogvad.se
Givetvis kan du som företagare kontakta någon av oss i styrelsen:

Stefani Dänhardt – Rundis AB Ulf Aronsson – Aronssons Bygg AB, 
Helene Jansson – Intuagera AB Jörgen Arvidsson – Arvidhus AB,
Daniel Larsson – Överlida El AB Klas Johansson – Snickeri AB Special 
Peter Kobbe – 4W4U Sweden AB Bengt Johansson – Västkuststugan AB.

Högvads Företagarförening önskar en riktigt härlig sommar!
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Lägesrapport Holsljunga Fiber
2016-06-01

Ett gäng glada och entusiastiska amatö-
rer hade i november 2012 ett första möte 
med syfte att starta Holsljunga Fiber 
Ekonomisk Förening. Dessa glada ama-
törer har sedan 2012, med medlemmar-
nas stöd och hjälp, jobbat med att fiber 
i Holsljunga ska bli verklighet. Nu är vi 
snart där.

Efter lång väntan och många kontakter 
med myndigheter och väntan på beslut 
från EU, regering, jordbruksverk och sist 
men inte minst länsstyrelsen i Västra Gö-
taland, har vi i styrelsen beslutat att börja 
plöja eller stundtals gräva ner fiberkabel 
till våra medlemmar.

Vi har ansökt om bidrag hos länsstyrelsen 
i vår region. 360 miljoner ska delas ut till 
fiberföreningar i regionen. Ansökningar 
från föreningar med högst poäng (500P) 
handläggs först för beslut om stöd och 
därefter de med lägre totalpoäng. Po-
ängen bygger på vissa kriterier i ansökan 
som måste vara uppfyllda.

Vår förening har 460 poäng vilket grun-
dar sig på att antalet medlemmar utanför 
byn, som vi söker bidrag för, är lägre än 
120 ( i dagsläget 92). Detta innebär att vår 
totalpoäng hamnar på 460.

Vid kontakt med länsstyrelsen den 31 
maj fick vi besked att vår ansökan om 
stöd kommer att handläggas för beslut 
av länsstyrelsen den 28 juni. Vår ansö-
kan är komplett enligt handläggaren och 
därmed bör vi vara garanterade stöd om 
40% av totalkostnaden för projektet. 

Våra professionella grävare från Ernts-
sons Kraft AB, som gör ett utmärkt arbe-

te, har grävt ca 10 km vid den här tidpunk-
ten. Arbetet i byn pågår för fullt och flyter 
på enligt plan. Grävning startade vid Få-
gelvik/Larsabo. Sedan har rör dragits från 
Källebacken och Kyrkbyn och nu pågår 
arbete i byn. Nodhuset dvs. hjärtat för fi-
bersignalerna till alla fastigheter kommer 
att placeras i byn.

Till årsstämman i Församlingshemmet 

den 25 maj, kom det ett 50-tal medlem-
mar. Sonja Fransson ledde förhandling-
arna. På stämman beslutades bl.a. om 
stadgeändring, vilket kräver två stäm-
mobeslut (extrastämma i Klubbstugan på 
Stråvi den 22 juni kl. 19) och budget för 
2016. Stämman beslutade också, på sty-
relsens förslag, att höja medlemsavgiften 
till 120 kr från 2016.

Protokoll från stämman finns på hemsi-
dan.

Eftersom grävningen startat kommer 
också kostnaderna för föreningen. Därför 
har styrelsen beslutat om en inbetalning 
från medlemmarna om sammanlagt 8000 
kr fördelade på en första delbetalning 
30/6 (4000 kr) och en andra 30/9 (4000 
kr). De som önskar betala hela summan 
den 30/6 kan självfallet göra det.

Du kan hålla dig uppdaterad om projektet 
på vår hemsida  www.holsljungafiber.se
Där får du även viktig information om in-
stallation i huset mm.

/Fredrik Höper
Styrelsen för Holsljunga Fiber

Vi efterfrågar just nu medlemmar 
som är beredda att fungera som in-
formatörer på de olika områdena i 
projektet, men också med mer över-
gripande informationsansvar för hela 
projektet.

Det kan vara allt från frågor om instal-
lation i huset till rådgivning om hur 
och var man gräver på tomten för
anslutning till om det finns hjälp att 
få med installation i huset, lednings-
dragning mm. Vi även behöver hjälp 
av medlemmar, som har motorsåg-
skörkort, för att röja inför grävning 
där så behövs.

Äntligen grävstart! Här hamnar plogen i jorden vid Fågelvik 2016-05-03 kl. 09.00

Grävningen har nått byn. Här pågår arbete på Vallvägen.
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Nationaldagsquiz 

Den 4 juni var det så dags för den andra 
upplagen av Nationaldagsquizet på Strå-
vi. Stämningen var det inget fel på och 
vädret kunde ju knappast varit bättre! 
Precis som Marschen med tillhörande 
knytkalas, blev denna tillställning en dag 
för hemvändare att dra ihop ett lag och 
visa sina kunskaper, denna gång om mu-
sik och även dans senare under kvällen. 

Kvällen inleddes med nationalsången och 
fortsatte sedan med intag av medhavd 
mat och dryck. 

Musikquizet leddes av Stefan Qvist och 
innehöll bland annat intron till svenska tv-
serier, låtar i filmer som senare vunnit en 
Oscar och vanliga intron. Den underteck-
nade med kompanjoner var förmodligen 
för unga för den här typen av tävling då 
antalet nedtecknade svar inte var många. 
Men, det viktiga är ju inte att vinna utan 
att delta, eller hur? För att spara tid rät-
tade lagen varandras svarshäften. För ett 
lag var besvikelsen stor över ett svar, där 
man skrivit Adele istället för Avicii. Inga 
namn nämnda, men personen i fråga 
skämdes inte för att visa upp sin frustra-

tion över misstaget… 

Efter den avslutande rättningen och kon-
trollrättningen var det så dags att avslöja 
årets vinnare. Vinnaren blev FFFF – en fa-
vorit i repris från förra året. Laget består 

av Ulf & Margaretha Litzell, samt Erland 
& Carina Josefsson. Margaretha kände sig 
manad att hålla ett kort, men koncist se-
gertal ”Gammal är äldst”. 

Det sades på förhand, av en uppsluppen 
konferencier, att vinstsumman låg på 1,4 
miljoner. Huruvida detta stämmer är det 
nog bäst att fråga vinnarna själva om! 

Byalaget bjöd på nationaldagsbakelse 

och kaffe under kvällen. 

På scen för att hålla ställningarna fanns 
bandet Alla 2. Folk hjälptes åt att ställa 
undan bort och stolar så att ett dansgolv 
växte fram. Dags för dans! Till gamla 
dängor dansades det bugg tills svetten 
rann. Man skulle kunna tänka sig att det 

var en bra idé att gå ut och få kyla ner sig 
lite, men dessa besök blev inte långvariga 
då knotten verkat invadera Stråvi denna 
kväll. 
Dansen fortsatte ända in på småtim-
marna och jag ska inte sticka under sto-
len med att fötterna värkte en aning da-
gen efter! Men vad gör det när man fick 
en fantastisk kväll på köpet? I mina ögon 
sett, inte så mycket. 

Tack för ett väl genomfört Musikquiz med 
allt som hör till! Jag är säker på att vi alla 
ser fram emot nästa års arrangemang 
och till dess får vi lyssna på så mycket mu-
sik så att FFFF får lite konkurrens nästa år! 

/Sofia Lindgårde
av Spegeln utsänd reporter & fotograf

FFFF segrade i årets upplaga av Nationaldagquizet. Ulf, Margaretha, Carina & Erland

Quizmakare -Stefan Qvist

Elin Larsson sjöng Nationalsången

Fyrtal i quizande damer - Marika,Helen, Helen & Linda

Andreas & Linus quizade också
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B A C K S P E G E L N
Återblickar från gamla nummer av Spegeln

Nedanstående artiklar är saxade och hämtad från nr 3 & 5 1982

Lite från den s.k. skvallerfronten

Ja, nu är det dags igen. Det verkar inte som om redaktionen är
särskilt angelägen om att få mina bidrag. Jag vet verkligen inte
varför. Jag har ju på alla sätt försökt vara till lags.
Nog är det så att sommaren kom, såg och segrade. Knopparna brast, bin 
och getingar har gjort sitt och nu mognar frukterna. På tal om det för-
resten. Det har ju kommit en ny unge på Bredgården. (Som om det skulle 
behövas) Han lär ska heta Lars har jag hört. Efter morfar! Vems morfar det 
gäller har jag trots ihärdiga efterforskningar inte lyckats reda ut. · Där 
är ju lite rörigt som alla vet.
 
Ett litet flickebarn lär också ha sett dagens ljus bortåt Brunarp. Namnet där är 
obekant. Vi får hoppas att fler har haft förstånd nog att ordna till lite småt-
tingar. Vi behöver ju minst 8 varje år för att säkra skolan. Så, det är bara att 
ligga i! När jag tänker rätt på saken så är det ju några till på gång i byn. Hon 
lärarinnan t.ex och grannen där har ju också legat i och en känd fotbollsspelare 
sågs häromdagen komma dragande med en barnvagn, så det verkar ju på det hela taget 
ganska lovande. Några till behöver vi säkert ändå, så slappna inte av för det. 

Älgar är också något man bör vara vaksam på. De är mycket kontaktsökande i år. De 
uppehåller sig i huvudsak på gator, i tättbebyggda samhällen samt där människor 
finns. En vän till mig gick häromdagen ut för att fiska. Just som han stod där och 
kastade, brakade det till och fram ur buskaget stiger skogens konung. Min vän sa
några ovänliga ord och bad vederbörande dra sig tillbaka. Tjurigt fnyser majestä-
tet, lyfter lite på läppen och återvänder till domänerna.

Om rätt ska vara rätt så är det ju inte bara älgtjurar som förirrar sig ut på ga-
tor och torg. Ett fläckigt bölande vidunder sågs för en tid sedan irra omkring i 
trakterna kring Håkanhult. Som ”tur” var kom ett oidentifierat föremål farande som 
en kanonkula och PANG, där låg vidundret klar för leverans till Scan. Det
tidigare oidentifierade föremålet kunde nu iden-
tifieras och det var inte enbart till fördel för 
föremålet. 

De stackars barnen lever förresten farligt på många 
ställen i vår lilla idyll. Här finns många ”fart-
sträckor”, 154:an oräknad. Har ni förresten stude-
rat placeringen av hastighetsbegränsningsskyltarna 
Så här är det. Vi har 50 km/tim i byn, förutsatt 
man kommer hit Hidvägen. Kommer man däremot från 
Överlida och kör in Gamla Järnvägen har man 90 
km tills man själv fattar att man kommit till ett 
tättbebyggt samhälle och minns att det i Vägtrafik-
förordningen står att 50 km/tim råder inom tättbe-
byggt samhälle. 

Om man kör in Vinkelvägen och Sjövägen gäller 70 km tills man fattar att det är 
tätbebyggt, och där borde det ju inte ta så lång tid! Klart är ändå att skyltupp-
sättarna haft hemskt ont om 50-skyltar, eftersom de bara räckte till Hidvägen!

Ont om 70-skyltar tycks man dock inte haft. På vägen mot Öxabäck finns många skyl-
tar. Först en i början av Bredgårdsgärde, en mitt på, några hundra meter läng-
re fram, som om skyltuppsättarna riktigt vill pränta in, att här gäller 70. Vid 
prästgården blir det 50 igen, förbi skolutfarten, kyrkan och Liljerups första ut-
farter. Sen tycks skyltuppsättarnas tålamod ha tagit slut och vid Liljerups
sista utfart råder 70!

Summan av kardemumman blir att om Kerstin och Nisse och barnen går ut genom två av 
sina utfarter, då ska vi iaktta försiktighet och hastighetsgräns för tätbebyggel-
se. Om de däremot tar sig ut i sin tredje utfart, några meter bort, då behöver de 
vägfarande inte ta samma hänsyn, det är mer eller mindre ”bara att brassa på”!
Kan man inte fundera på vilka tankar/tanklösheter, som ligger bakom hastighets-
skyltningen i vår by? Nåja klaga går ju, men klaga så att det går hem hos trafik-
myndigheten, det är inte lika lätt!

Tjenixen Enveta J.

FÖDDA

Nu är jag född!
Lars Fransson,
Bredgården

Borås KK 31/3

Ni som  just har fötts,
ring redaktionen
så ni kommer med. 

Även andra 
bemärkelsedagar tas med.
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Sommargott att äta och dricka

IDAs Sommarsnaps

För att göra denna snaps behöver du,

750 ml vodka
400 gram björnbär, frysta
400 gram jordgubbar, frysta
200 gram hallon, frysta
200 gram blåbär, frysta
1st limefrukt
2-3 st sockerbitar

Lime kan bytas till 1 vaniljstång. Dela 
den på mitten och lägg i som nedan! 

 1. Häll vodkan i en stor kanna. Häll i 
alla frysta bär. Dela limen i klyftor och 
lägg dem i "bär-vodkan".

2. Låt stå och dra i en timma. Rör runt 
och mosa bären/limen då och då. Ef-
ter 2 timmar lägger du i sockerbitarna 
en och en och smakar av, det får inte 
bli för sött.

3. Efter totalt 4 timmar är snapsen 
färdigsmaksatt.

4. Lägg då en kökshandduk över en 
annan kanna, spänn fast handduken 
med ett gummiband.

5. Häll sedan i bären/limen och "sila" 
bort allt "fruktkött" tills du har en jät-
tegod sommarsnaps med en underbar 
färg!!!Den drucknes tal är den nyktres tankar

Det gifta paret var ute och gjorde i ordning trädgården inför sommaren. Maken 
rengjorde grillen och frun stod med huvudet nere i blomrabatten. Mannen säger 
då: "Din ända är nästan lika bred som grillen!"

Frun säger ingenting utan ignorerar hans kommentar.

Lite senare tar maken måttbandet och mäter grillen. Sen går han och ställer sig 
bakom frun, mäter hennes ända och utropar: "Jösses, den ÄR lika bred som grillen!"

Frun fortsätter att ignorera hans uttalanden.

Senare samma kväll, när paret hade gått och lagt sig, känner mannen hur andan 
faller på och han lägger sig närmare frun och börjar krama henne. Kvinnan tittar 
trött på honom och säger lugnt: "Om du tror att jag tänker sätta igång grillen för en 
liten prinskorv så tror du fel."

Strawberry daiquiri 
 

4-6 cl ljus rom
3-4 jordgubbar
2 cl pressad lime eller citron
1/2 tsk socker 

Häll samtliga ingredienser i en blender 
tillsammans med 1,5 dl krossad is. Kör 
blendern i 10-20 sekunder. Servera i ett 
kylt cocktail- eller vinglas garnerat med 
en jordgubbe. Många serverar sina dai-
quiris med en sockerrand runt glaset, 
som åstadkoms på samma sätt som för 
en Margarita.

Mojito 
Portioner: 1 glas

•några kvistar färsk mynta 
•2 cl pressad limejuice 
•2 cl sockerlag 
•4 cl vit rom 
•sodavatten 
Garnera med: 1 myntakvist

•Muddla (krossa i mortel) några kvistar 
färsk mynta med pressad limejuice, sock-
erlag och vit rom.
•Fyll upp glaset med sodavatten och lägg 
i isbitar. Garnera med en myntakvist.

Rabarberbål 
Portioner: 10 glas
•2 citroner i tunna bitar 
•1/2 l jordgubbar i skivor (1/2 l motsvarar 
ca 250 g) 
•5 dl konc rabarbersaft 
•1 - 1 1/2 dl vodka (kan uteslutas) 
•2 l mineralvatten 
Lägg citroner, jordgubbar och isbitar i en 
stor skål. Häll på saft, vodka och mineral-
vatten. Servera.
Rabarbersaften kan bytas ut mot t ex 
fläderblomsaft.

Nypet
1 del Likör 43
2 delar varm/kall Nyponsoppa
Vispad grädde

Inmundigas med fördel på det gamla  
hederliga viset: Botten upp!

Klassisk midsommarmeny

Sill & Potäter
Gräddfil alt. Grädde

Gräslök
Grönsaker efter eget val

Till detta dricker man en god öl
Om nubbe önskas, väljes den

efter eget tycke & smak

Dessert

Svenska Jordgubbar
med Grädde

Godaste sommartårtan

Smet 1:
2 dl vetemjöl
1 dl socker
2 tsk bakpulver
150 g smält smör
4 äggulor
5 msk grädde

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Börja med smet nr 1. Blanda mjöl, socker och bakpulver. Vispa ihop tillsammans 
med smält smör, äggulor och grädde. Bred ut smeten på bakplåtspapper i en lång-
panna.
3. Börja med smet nr. 2. Vispa äggvitor, socker och vaniljsocker till en maräng. 
Bred ut marängen över den första smeten i långpannan. Strö över mandelspån och 
grädda i ca 30 minuter i nedre delen av ugnen.
4. När botten har fått fin färg tar du ut den och låter den svalna.
5. Vispa grädde och bred över hela botten. Garnera med skivade jordgubbar. Klicka 
ev. på lite lemon curd för att få en lite syrligare smak på tårtan!

Smet 2:
4 äggvitor
2 dl socker
1 msk vaniljsocker
mandelspån

Garnering:
jordgubbar
vispad grädde 
(lemon curd)
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Medborgarskap 
- check

Den 26:e ja-
nuari fick jag 
mottaga Aus-
t r a l i e n s i s k t 

medborgarskap 
efter en ceremoni. Vi var ca 10 

personer som fick medborgarskap här 
i kommunen där jag bor. Det är en gles-
bygdskommun och inte många nyanlän-
da kommer hit. Jag får ofta frågan hur i 
hela världen jag hamnade här ute. 

Häromdagen ansökte jag om mitt för-
sta Australiensiska pass. Det gör man på 
postkontoret (ja, här finns fortfarande 
såna kontor där man skickar brev) och 
kvinnan som hjälpte mig hade aldrig tidi-
gare utfärdat ett pass för en person som 
inte är född i Australien. Det tog följakt-
ligen jättelång tid. Och än längre tid när 
man ska svara på frågor om vad vi äter 
där borta, och om det är mycket kallt, 
om alla är så bra på engelska som jag (här 
trivs man såklart lite extra men tid tar det 
ändå) osv.

De har inte så bra begrepp om kyla här 
borta. Idag hämtade jag Anders på dagis. 
De hade haft en bra dag med utomhuslek 
på förmiddagen. Sen berättade dagisfrö-
ken att på eftermiddagen hade de gått ut 
men bara i fem minuter för det hade bli-
vit för kallt. Bilen visade 17 grader när jag 
kom till dagis. Jag önskar hon visste hur 
urbota fånigt det lät i en svensk öron. Jag 
fick inte fram ett ord. Nickade bara lite 
och strök min stackars son som inte fått 
leka ute över huvudet. 

Jag har så mycket att lära mig här borta. 
Att laga lamingtons, köra bil utan att köra 
på kängurur, prata så jag smälter in. Men 
en sak behöver jag nog lära Australien-
sarna. Ta på en tröja och gå ut. Om det 
drar emot minus 20  eller plus 40 så kan vi 
fundera på att vara inne, annars är vi ute.
 

Just nu har vi Mormor på besök. Hon 

Holsljunga Camping Nytt för i år! 
Uthyrning av SUP 

Stand Up Paddelboard
www.holsljungacamping.se

är gärna ute och föredrar att det inte är 
plus 40 grader. Vi hittar giftiga spindlar 
och hon blir nervös. Anders pratar bättre 
engelska än Mormor, men som tur är kan 
Anders även svenska. ”- Rör inte spindeln, 
Mormor”.

/Lisa Smith

Australian Citizenship Test
(exempelfrågor med svar)

Vilket år hölls OS i Melbourne för 
första gången? (1956)

Vilka är Australiens nationalfärger?
(Grön och guld)

1788 kom den första flottan från Stor-
brittannien till Australien.  
I vilken månad? (Januari)

Nämn den första guvernören av New 
South Wales- kolonin?
(Kapten Arthur Phillip)

Vem är konstitutionens chef i  
Australien? (Drottning Elisabeth II)

Vad är en referendum?
(En folkomröstning för att ändra den 
australiensiska grundlagen)

Välkommen till vårt café med bland annat 
smörgåsar, hembakade kakor, våfflor, glass och godis.

Vi hyr ut båt & kanot. Försäljning av fiskekort.

Vi har öppet varje dag under sommaren 09.00 - 20.00

Mycket välkomna!

Godkänd!l

Vatten är roligt!
Särskilt när det
inte regnar så ofta.
Anders har hittat 
en vattenpöl!




