Vi i Bråttensby

Redaktörer: Kjell Johansson
0322-628113 kjell.johansson@mbox334.swipnet.se
Annika Gustafsson 0513-40031
annika.skattegarden@swipnet.se

Anders Johansson från Eggvena, Karl-Åke Lindgren, Karl-Olof Kylén och Lisbet
Lindgren
Det kom ca 60 personer på tipspromenaden. Karl-Åke Lindgren tog hem första pris
med sina 11 rätta svar. Tipspromenaderna
arrangeras av bygdegårdsföreningarna
tillsammans, Skölvene, Eggvena, Fölene,
Tarsled, Remmene och Bråttensby. Vädret

har inte varit det allra bästa men det kom
inget regn på oss när vi var ute och gick
denna gången. Tack till gänget som ordnade
kat, gjorde frågor mm. Jag vet att det blir
ett bra netto till föreningen.
Kjell

Sparrisodlarna på Lanzatorpet

Torgny, Erik, Axel, Maria, Johan och Lisa Gunnarsson framför ett nymålat fönster på
Lanzatorpet. I bakgrunden skymtar traktorn och sparrisodlingen. Se sid 3.

Midsommarfirande

Tipspromenaden lockade nästan 60
personer

Juni 2001

Midsommarafton
på Grönaberg
kl 14.00
Vi klär
midsommarstången
tillsammans,
dansar runt
stången, fikar med
medhavd
kaffekorg.
Tipspromenad
och lekar.
Parkering vid
kyrkan.
Välkomna!
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Länsbygderådets årsmöte
Dockered
28 april hade länsbygderådet bjudit in
till årsmöte i Omegastugan i Olsfors. Bo
Dockered, ordförande i Folkrörelserådet
(en duktig person med engagemang och
kraft - en mycket stor tillgång) var också
inbjuden och började samlingen med lite
information. Han berättade att man från
deras håll nu prioriterar kommunikationer
allra högst. Det är mycket viktigt att vägar,
tåg, yg m.m. fungerar om vi ska kunna
komma vidare.
Efter vägar prioriteras småföretagsamheten. Det är nämligen inte hos de stora
företagen som nya arbeten skapas, utan
hos nyföretagare och småföretagare.
Ett exempel som Dockered tog upp var
regelverket. I Sverige har små företag
samma regler som de stora och det är helt
orimligt menar han. Reglerna måste ses
över och anpassas.
Efter småföretagsamheten prioriteras
kulturen. Dockered menar att om våra
ungdomar ständigt måste åka ifrån sin bygd
för att tillfredsställa sina kulturella behov
så bidrar det inte alls till att ungdomarna
stannar kvar i sin hembygd. Dockered
uppmanade oss att fortsätta trycka på och
försöka påverka våra politiker i dessa frågor.
Otroligt mycket arbete görs ideellt. Och

Sverige skulle troligen inte klara sig särskilt
bra utan dessa insatser. Men Dockered
sa att just detta börjar vår regering nu
förstå värdet av.
Årsmötet
I verksamhetsrapporten nämndes det
samarbete vi har med andra organisationer.
Att vi som rätt nytt länsbygderåd ännu
inte funnit alla de kommunikationsvägar
som vi behöver i vår verksamhet.
Att vi deltagit i de aktiviteter som
Folkrörelserådet kräver så som träffar för
länsbygderåd, landsbygdsriksdag, årsmöte,
dataträffar etc.
Att vi har en väggrupp under ledning

av Ted Öjbro som varit väldigt aktiv under
året och bl.a. uppvaktat Vägverket och
VG-regionen.
Att vi har startat datakurser i uppdatering
av hemsidorna.
Under 2001 kommer vi bl.a. att fortsätta
bilda nätverk och nna bra former för
samarbete inom VG-regionen utifrån de
kontakter som skapats. Vi kommer också
att lyfta fram det landsbygdspolitiska
programmet och marknadsföra det i alla
sammanhang där vi bedömer det lämpligt.
Och detta är vår huvuduppgift. Byalagen
ska kunna komma till oss med sina frågor
och förslag och vi ska kunna puffa frågor
och förslag vidare till rätt mottagare.
Annika

Vid årsmötet som följde en normal dagordning valdes följande styrelse:
Kommun
Alingsås
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Vårgårda
Ulricehamn

Ordinarie
Lage Ahlström (Långared)
Sassi Wemmer
Jan Vinkvist
Annika Gustafsson (Bråttensby)
Sven-Olof Carlsson
Eva Johansson (Kalv)
Bengt Johansson (Grimsås)
Vakant
Ted Öjbro (Hökerum)

Ersättare
Vakant
Rune Gustafsson (Stenkulla)
Gunnar Thoresson (Sandhult)
Bertil Ljungqvist (Od/Alboga)
Ingemar Eriksson (Hyssna)
Jörgen Grandén (Hollsljunga)
Vakant
Vakant
Sture Karlsson (Vegby)

Kyrkkaffe på församlingens egen musikgudstjänst

Kerstin Gustavsson och Elsa Aronsson, före detta Bråttensbybor på bänken utanför
vapenhuset.
På pingstdagens kväll var det musikgudstjänst i Bråttensby kyrka. Karl-Åke
Lindgren inledde med en dikt och hälsade
välkommen. Kvällens gäster var musikgruppen Noma, Gruppen kommer från Nossebro och Magra och består av fem
ickor. i Bråttensby deltog 4/5 av gruppen, den femte medlemmen var på bröllopsresa. Repertoaren bestod av nstämda
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sånger om våren och sommaren. Sångerna
ackompanjerades av piano och gitarr.
Lennart Andersson höll en kort andakt.
Efter gudstjänsten serverades kaffe. Det
var framdukat i vapenhuset som vanligt.
Det var en trevlig avslutning på en n
pingstgudstjänst.
Margareta Håkansson

Margareta Håkanson serverar kaffe.

Gerenmarks släktforskningstur i Bråttensby
I Bråttensby sockens sydvästra hörn
ligger Lanzatorpet byggt för soldat Lanz.
Torpet har också namnet Ljungås men
nuvarande ägare Gunnarsson, se artikel
nedan, har valt det förra namnet.
På Kristi himmelsfärdsdagen kom Henry
och Ingrid Gerenmark från Trollhättan och
besökte Stig Hermansson för att få veta
mer om Lanzatorpet. Henrys mormor Eva
Matilda var syster till Ulrika Andersdotter
som i sin tur var mor till Emelia. Emelia
var gift med Martin på Lanzatorpet. Ulrika
och Karl Petter Larsson bodde i Hudene.
Henry är alltså syssling med Martin och
Emelias barn.
Martin föddes på Lanzatorpet 1880 och
levde där till 1936 med Emelia. Emelia
levde från 1889 till 1965. Martin var det
yngsta syskonet av nio. De två äldsta hade
en annan mor och det första syskonet föddes
1850, 30 års åldersskillnad. Emelia ck sju
barn med Martin från 1910-1922. Det måtte
varit trångt i stugan. Stugan har troligen
byggts till tre gånger. När man ser på fotot
från 1910 i Bråttensbyboken framgår det
att huset varit lägre och att ingången har
varit på södergaveln. Troligen var köket i
den ändan. Huset har alltså höjts. Sedan
har en vinkel byggts till med kök och ny
murstock. Den tredje tillbyggnaden har skett
i innervinkeln vid senare tillfälle.
Henrys mormor Eva Matildas man Sven
Pettersson i Tämta hade en systerdotter

Henry och Ingrid Gerenmark framför Lanzatorpet
Sandelia som var gift med Algot Isaksson
på Dyliden, så på det sättet har Henry er
bindningar till Bråttensby. Vid sitt besök på
Kristi himmelsfärdsdagen besökte han även
Dyliden och träffade där Birgit, som är änka
efter Algot Isakssons son Verner.
Att världen är liten kan man förstå när
det visar sig att Anita Hjort på Hjortatorpet,

närmaste granne till Lanzatorpet, varit
lärare på en släktforskarkurs där Henrys
fru Ingrid varit med.
Är det någon som vill ha kontakt med
Henry så har jag telefonnummer och adress
till honom.
Kjell

Sparrisodling i Bråttensby
Idag är Lanzatorpet sommarställe för
familjen Gunnarsson från Lerum som odlar
en exklusiv gröda på de små tegarna.
Västsveriges enda ekologiska sparrisodling
har nu stått på tillväxt i tre år och de första
stjälkarna börjar bli skördeklara.
Familjen består av Maria och Torgny,
båda fastighetsförmedlare i Lerum, och
barnen Johan, Lisa och tvillingarna Erik
och Axel. Johan, som är åtta år, berättar
att han är lika gammal som sina tre syskon
tillsammans. (Och om jag lägger till att var
och en av de yngre syskonen har ett syskon
som är dubbelt så gammalt, så kan det ju
bli ett litet räkneknåp till i tidningen, utöver
det som Denis bidrar med.)
Att odla sparris är tämligen arbetskrävande. Sparrisen kräver lätt jord och mycket
gödsel och den växer glest i början. Hittills
har hästgödsel fraktats från Lerum, men
i fortsättningen ska gödseln komma från
Bråttensby. Torgny och Maria har slitit
hårt med upplöjning och ogräsrensning,
bl a med ett mellanting mellan harv och
potatiskupare, som hängs efter den gamla
Grålle som ingick i köpet av torpet.
Men nu står sparrisplantor i långa rader

på det ca halva
tunnlandet, där
det ska skördas
sparris 10-15 år
framåt.
Hur smakar
Bråttensbysparrisen då? Jättegott, tyckte Kjell
och jag (som
annars inte är
några sparrisälskare) om de
färska, råa skotten vi ck smaka.
Johan och Lisa
tycker att sparrissoppa är gott,
”men inte om det
är några bitar i”.
Barbro
Johansson
Johan och Lisa
vid sparrislandet
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Cykelturer i bygden

Planering inför hösten
Tipspromenad vid
Älgadammen i mörker

I augusti ordnar Tore Aronsson en tipspromenad i mörker. Vi går med cklampor
och avslutar med grillning. Exakt dag
meddelas senare.

En pingisturnering

är under planerande i aktivitetsgruppen.
Denna skulle ske i augusti. För att genomföra
den behöver vi veta om intresse för en
sådan nns i Bråttensby. Träning och nal
hålls i så fall i Carl-Olof Kyléns lada.
En indelning i olika klasser är tänkt så
här: Flickor, pojkar, damer och herrar.
Anmäl ditt intresse till aktivitetsgruppen
snarast. Även utyttade Bråttensbybor är
välkomna.
Eva Bayard, Elsie och Ingvar Valdemarsson, Stina och Barbro Johansson fikar på
stenen som jätten slängde mot Landa kyrka.
En av vårens cykelturer bar iväg upp
genom Venavalla och Samuelssons vackra
hagmarker. Vidare ringvägen till Landa.
På ett yttblock tog vi paus. Blocket är
imponerande, uppskattningsvis fyra fem
meter hög. Det hamnade här när landisen
smälte av. Eller var det jätten som ville få

Gräsklippning vid bygdegården
Vecka
20
22
24
26
28

Ingvar V
Kjell J
Kurt B
Sune J
Denis S

Vecka
30
32
34
36

Gunnar L
Lennart A
Christer H
Tore A

tyst på kyrkklockan i Landa som kastade
blocket?
Backarna i Rakåsa passerade vi vid en
annan tur. Backsippornas blomning sjöng
på sista versen.
Den 18 juni ställer vi kosan mot Olstorp.
Väl mött då vid Bråttensby skola.
Hälsningar Barbro och Eva.

Kom gärna med material

till tidningen. Det kan vara lite av varje.
Dikter har vi inte sett till ännu.
Påminnelse: utyttade bråttensbybor
som vill ha tidningen kan skicka ett mail
till Kjell.

Denis knåpruta

En korv väger 1kg + en halv korv. Vad
väger en korv?
Här är en annan:
Karaff med propp kostar 12 kr. Karaffen
kostar 10 kr mer än proppen. Vad kostar
proppen?
Rätt svar på förra knåpet
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Jag hittade de här gamla gåtorna i en
gammal bok:
1. Hur skrek åsnan i Noaks ark?
2. Hur långt kan björnen springa in i
skogen?
3. Det bygger sitt bo på taket, har långa
röda ben, hvita vingar, gul näbb och
lägger ägg. Hvad är det?
4. Läs följande rader på rim:
Hvad är det, som vållar dessa vecken
på den gamles panna?
Det är tiden, som så tungt
lagt sin hand på honom.
Svar:

1. Som alla andra åsnor! 2. Till mitten. Sen springer
den ju ut igen! 3. Nej! Storken lägger inga ägg!
Det gör storkmor.
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Hvad är det, som vållar dessa vecken
på den gamles panna Frågetecken
Det är tiden, som så tungt
lagt sin hand på honom Punkt

Knåp att fundera över till nästa gång!
Den här har orsakat mig mycket problem.
En del vill inte acceptera rätt svar. Smockan
har hängt i luften många gånger.

Skördefest

I september anordnas en skördefest. Mer
information kommer senare.

Raatikainen utställning

Aktivitetsgruppen vill ordna en Raatikainen utställning. Ni som har en sådan
tavla med gårdsmotiv hör av er till Annika
Gustafsson. Kjell kommer under sommaren
att ta kort på ert hus i nutid, ur samma
vinkel som tavlorna målats. Till hösten
ordnar vi sedan en utställning för alla
intresserade.

Bästa sommarbild

För dem som under sommaren tar en
kanon bild och vill dela den med oss
andra ordnar aktivitetsgruppen en bästa
sommarbildstävling. En jury utser sedan
den vinnande bilden. Prisutdelning sker
senare i höst.
Aktivitetsgruppen bestående av
Annika, Christer H. och Gunvor

Barnvakt

Moa Johansson på Guntorp kan vara
dina barns barnvakt under hela sommaren utom vecka 29 och 32.
Tel: 0322-628113

Elinstallatören i din bygd

