
Midsommarafton 
på Grönaberg 

kl 14.00
Vi klär midsommarstången 

tillsammans. 
Tipspromenad och lekar. 

Nytt för i år är att vi bjuder på 
fika.

Parkering vid kyrkan.

Välkomna!

Den 23’e maj var det tipspromenad, med 
start vid Bråttensby Bygdegård. En lagom 
lång runda genom en förvisso något regnig 
natur. Efteråt bjöds det som seden bjuder på 
ka, lotter, och till sist svaren på frågorna. 
Av de som svarade på barnfrågorna, ck 
Daniel Bayard bäst resultat, följt av Rasmus 
Ahlgren och Jimmy Aronsson. Bland 
de som valde att svara på de något 
svårare frågorna, vann Mona Larsson. 
Tvåa kom Paul Johansson (eller var det 
Svea, som fyllde i hans svarskupong), 

följt av 
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Fränd-
b e r g 
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R o g e r 
M a t t -
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Hugo 
Johansson

Vi i Bråttensby
Redaktörer: Kjell Johansson 0322-628113 kjell.johansson@mbox334.swipnet.se   Juni 2002
 Annika Gustafsson 0513-40031 annika.skattegarden@swipnet.se
 Hemsida http://home.swipnet.se/barbro_johansson/brattensby/

Tipspromenaden i Bråttensby

Sven-Olov Josefsson, Paul Johansson, Svea Johansson, Inger fd. Josefsson med sitt barn 
och Hugo Johansson funderar på vad som kan vara rätt svar.

Mona Larsson vann två muggar.

Vi är bäst på shettisar 
i Bråttensby

Lundabo Stuteri 0513-40084

Bautastenar 
på Högsbacken, Lunda 

Östergård, friläggs.
Lasse Bengtsson, Börje Aronsson, Paul Johansson, Birger 
Yngvesson, Berndt Larsson, Jonas och Ingvar Valdemarsson 
tar en paus i röjandet. Mer bilder och text på sidan 3.

Familjenytt
 Fredrik Åhman och Anna Nilsson i 

Hagen fick dottern Emma den 27 maj.
Grattis!

Kyrkans anslagstavla

MIDSOMMARDAGEN

FRILUFTSGUDSTJÄNST

Kl 17.00 Grönaberg.
Vid dåligt väde r i bygdegården.

Brunngård.
Ta något att sitta på.



ett försök att räta upp 
stenen och ge den 
mera stöd av inkilade 
stenar, men då tyd-
ligen rötterna växer 
under den, misslycka-
des även detta. 

 Paul och Börje 
började samla ihop 
det som kapats ner, 
sedan samlades allt på 
Börjes skogstraktor 
och kördes undan.

När vi ansåg oss 
klara återstod endast 
några vuxna björkar, 
samt ett par mindre 
rönnar.

En mer omfattande 

2 3

På bygdegårdsföreningens årsmöte 
föreslogs en röjning runt Östergårdens 
bautastenar på Lasse Bengtssons ägor. 

En utmärkt idé, då vi inte har så många 
bevarade fornminnen i Bråttensby. Vi bör 
vårda dessa stenar så att de åtminstone blir 
frilagda från vegetation och kan beskådas 
på lite avstånd.

När jag kom till platsen var redan 
arbetet i full gång. Berndt, Börje och 
Paul var försedda med motorsågar. Tore 
och jag släpade ris och skrot. Lasse kom 
med traktor och drog undan de gamla 
jordbruksredskapen som övergivits. Senare 
kom Ingvar också till platsen och hjälpte 
till.

Efter det att Paul med en något för djärv 
sväng kört i diket med traktorn, drog Birger 
upp honom med sin grävare och fortsatte 
sedan med att försöka räta upp den stora 
lutande stenen. 

För ungefär 20 år sedan röjdes kullen 
senaste gången och då kapades en stor björk  

stenröjning av stenrösen på kullen diskute-
rades under detta arbetes gång, men någon 
tidpunkt för detta är inte bestämd. 

Vi konstaterade när vi hade röjt kullen, 
att det på den norra sidan ligger ytterligare 
en stor bautasten. Denna har tyvärr redan 
för länge sedan knäckts på mitten, och har 
legat där så länge Kurt kunde minnas. Att 
restaurera och resa denna vore egentligen 
önskvärt, men vi gick inte in på hur och när 
detta skulle kunna göras. 

Den ljumma kvällen avslutades sedan 
med en trevlig kastund utomhus i Kurts 
och Bernas trädgård.

 
Jonas Ingvarsson, Vårgårda

27/5 röjde vi runt Östergårdens bautastenar

Kjell Johansson. Berndt Larsson, Birger Yngvesson och Tore 
Aronsson funderar på hur man kan få upp bautastenen. Foto Jonas.

Ovan:Paul Johansson lastar ris på Birgers kärra.
Höger: Det fanns lite av varje på Högsbacken. Foto Jonas.

som växte alldeles invid denna sten. Nu nns fortfarande 
stubben kvar men den är fortfarande så frisk att den inte 
så lätt går att ta bort.

Birger gjorde ett försök först att ta bort en bit av den med 
grävskopan utan att den gav med sig. Sedan gjordes 

Matematiskt trolleri
Jag vill visa på ett roligt ”trolleri”. 
Tyvärr måste betraktaren ha en viss 
matematisk kunskap för att förstå, 
vad jag gör.

a  = b + c 
  
  ( Multiplicera in a-b, på bägge 
sidor om = )

(a – b)a = (a - b)(b + c)

a2 -  ab  = ab + ac – b2 - bc 

( Subtrahera bägge sidor med- ac)

a2 – ab – ac = ab + ac – b2 – bc – ac       

(Högersidans + ac och – ac , tar ut 

varandra. Stryk dem!)

a2 -  ab – ac = ab – b2 - bc

a2 – ab – ac = ab – b2 – bc

(Bryt ut a till vänster om = , och b 
till höger om =)

a(a – b – c ) = b(a – b – c )

(Förkorta bort (a – b – c ) på bägge 
sidor om =)

a = b

Således är a alltid lika stor som b 
och c är alltid = 0 

Otroligt! Men osant! Var ligger 
felet!!!!

Lösning på 4 liter mjölk.

Kärlen:  10 5 3

Mjölk    8  0   0
 3   5  0
 3 2 3
  6 2 0
 6 0 2
 1  5 2
 1 4 3
 4 4 0 

Denis knåpruta

Bosnier och Bråttensbybor på Vänskapsdag

Bosnier och Bråttensbybor samlade hos Mona och Lennart Andersson i gamla skolan på Kyrkans vänskapsdag.

Vad behöver man för att bli lycklig? Lite 
god vilja och ett öppet hjärta. Det hade vi 
i stora lass i onsdags kväll när vi familjer 
från Bosnien träffade Bråttensbyborna i 
Mona och Lennart Anderssons stora och 
hemtrevliga hus. Vi var 23 personer som 
träffades för att lära känna varandra bättre; 
för att komma lite närmare varandra.Medan 
barnen hade superroligt i det stora f.d. 

klassrummet, kade vi vuxna och pratade 
om livets stora och små teman. Samtalet 
gick spontant och lätt - det blir så när man 
visar intresse och förståelse för varandra.

"Ett vackert ord öppnar dörrar av stål", 
säger vi i Bosnien. Denna kväll sas många 
vackra och snälla ord som visade förståelse 
och gemenskap.

Tiden gick väldigt fort och när vi gick ut 

i den kyliga junikvällen kändes det några 
grader varmare om hjärtat. 

En stor kram till er som ordnade detta!
Mirsada Grebo


