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Vad är det som låter?

Läs mer inne i tidningen.

Vi har fått löfte om att trycka denna tid-
ning på en verksamhet som drivs av arbets-
marknadsavdelningen i Alingsås kommun 
som driver olika sysselsättningsverksam-
heter för personer inom omsorg och soci-
altjänst. Det är Kontorslaget som står för 
själva arbetet. Vikning och häftning kommer 

att ske manuellt och vi tror att detta skall 
kunna bli en lättläst och bra tidning.  Vi 
tar gärna emot synpunkter på formatet. Vi 
hoppas på ett bra samarbete med Kontorsla-
get. 

Kjell

Nytt format på tidningen
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Prenumeration
För de personer som bor i Bråttensby är tidningen gratis. Tid-
ningen delas ut. Om det är någon som inte får tidningen inom 
Bråttensby så informera redaktörerna.
Tidningen delas ut när det nns behov och det har de senaste 
åren varit 5-6 tidningar per år. 

Du kan ladda ner tidningen på vår hemsida se ovan. För att få 
veta när tidningen kommer så kan du skicka din e-postadress 
till brattensby@tele2.se så får du information om när tidningen 
är utlagd på hemsidan.

För dej som bor på annan ort och som vill ha papperstid-
ningen kan vi erbjuda en årsprenumeration för 100.- som du 

kan sätta in på bankgiro 312-3346. Skriv avsändare och adress 
och att det gäller prenumeration.  Vi kommer då att skicka tid-
ningen med post till er.

Du som kan få tidningen levererad av någon i Bråttensby kan 
även fortsättningsvis få tidningen levererad av denne.

Annons
För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons för 
250.-. Sponsring ett annat alternativ för dig som vill bidra till 
tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill annonsera 
eller sponsra.
Övrigt
Vi behöver hjälp med att dela ut tidningen och vi har några som 
hjälper till. Vill du dela ut tidningen så hör av dig till redaktö-
rerna.

Tidningen är till för att ge oss i Bråttensby en sammanhållning 
och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och bild. Kom 
gärna med material, helst via mail till brattensby@tele2.se. 

Vår medarbetare Denis von Snei-
dern har efter en tids sjukdom lämnat 
oss. Han medverkade på eget initi-
ativ med sin ruta ”Denis knåpruta” 
under några år vid 13 tillfällen. Denis 
och Lena yttade till Bråttensby år 
2000 och har trivts bra här. Denis 
hade sina rötter i Åmålstrakten, Kris-
tinedal närmare bestämt, och där har 
Lena och Denis barn och barnbarn. 
Denis arbetade som maskinförare i 
Göteborgs hamn största delen av sin 
yrkesverksamma tid.

Tack, Denis, för din medverkan i 
tidningen och för att jag har fått lära 
känna dig lite grand.

Kjell

Minnesord efter knåpmakaren Denis

Denis på förmiddagste på Guntorp i somras.



Fredagskvällen till andra advent var kall. 
Det låg ett förrädiskt lager is på de vägar 
som inte saltats, och de som tog bilen från 
en plats till en annan ck trampa försiktigt 
på gasen och bromsa in före kurvorna. En 
grupp bybor tog sig ut på vägarna för att 
träffas i Bråttensby bygdegård. De samla-
des för att dela med sig, eller bara lyssna - 
det var berättarkväll. 

Berättelserna och sagorna gav oss alla 
mycket att tänka på. Skrattretande berättel-
ser från livet förr, vackra glädjebringande 

sagodikter, anekdoter, någon halvful histo-
ria. 

En inblick i antibiotikans  genombrott 
inbjöd till diskussion, ett minne av doften 
av vår lockade oss  andra att minnas. De 
inledande orden om att vi alla formar vår 
egen tillvaro, att det är vi som gör stunden 
till vad den är, visade sig gå som ett snöre 
genom kvällen, i den lilla baracken upp-
värmd av en go vedeldad brasa. 

Stina & Ola

Berättarkvällen

Paul berättar om antibiotikans genombrott för ett 20 personer på berättarkvällen framför 
brasan.



Den 13e december i Annelund var jag 
med på träff med Bråttensbys bowlingpoj-
kar. Jag ck njuta av god mat och Runes 
dragspelsunderhållning. Jag tyckte speciellt 
mycket om låten”Metsän Kukkia” (Skogs-
blommor). Spänningen steg mot slutet av 
kvällen då vi hade en bowlingstävling. 
Skratt, skämt och barnasinne hos heja-
klacken hjälpte till så att Håkansson vann 
den na pokalen, som kommer att cirkulera 
vidare år 2006 med många modiga vinnare.

Tack alla ni som var med
gott nytt år önskar Seija

Bowlingfest 

Christer fick blommor för sin coaching. 
Foto Margareta Håkansson.

Jultallrik avnjutes i samband med julavslutningen på   Nickes 
Bowlingcafé Foto Christer Håkansson.



Nytt vandringspris i bowlingen

Krister Bengtsson har just rullat iväg klotet. Foto 
Margareta Håkansson.

Det är nu sjätte 
säsongen som vi spelar 
bowling i Mörlandahal-
len. För fyra år sedan 
skänkte Nicke i bow-
linghallen ett vand-
ringspris som skulle gå 
till den som på trä-
ningen haft bästa resul-
tatet på de två första 
serierna. Vinnaren av 
pokalen har varierat 
från gång till gång. 
Pokalen har dock varit 
utsocknes vid ett antal 
tillfällen, hos Bo-Len-
nart i Södra Härene och 
hos Bosse i Eggvena. 
I höstas hade Berndt 
lyckan med sig och 

hemförde pokalen. Tyvärr hände en olycka nästföljande 
träningskväll och pokalen föll i golvet i omklädnings-
rummet. Det visade sig att den vandrande pokalen som 
vi trott varit av ädel metall, var gjord av gips. Hälften 
av isorna kom bort och vandringspriset var ett minne 
blott. De följande träningarna märktes en stark ned-
gång i resultaten hos vissa spelare. Det hördes i omkläd-
ningsrummet att en del minsann ej ville erövra den nu 
trasiga dyrgripen! Vad göra? Berndt som är psykolog 
och tidigt såg att en del maskade, bestämde sig för att 
skänka ett nytt vandringspris. Priset införskaffades samt 
förseddes med gravyr och överlämnandet skedde vid 
sista träningskvällen före juluppehållet. Och plötsligt 
fanns motivationen där igen och resultaten höjdes ett 
snäpp.

 Christer i Gäddegården 

Det nya vandringspriset skänkt 
av Berndt Larsson.



En ostkväll med Sivan.

Sivan, Siv Johansson från Tråvad, bör-
jade ostkvällen den 8 november i bygdegår-
den, med att berätta om sig själv. Hon är en 
kvinna med många års erfarenheter av ost, 
ja till och med generationer: hon är fjärde 
generationens osttillverkare och försäljare.

Sivan ck börja tidigt, hon var inte mer 
än tre månader när hon ck följa med sin 
mamma som sålde ost på Lidköpings torg. 
Så fort hon kunde räkna till tjugo (= ett tjog) 
ck hon hjälpa till att sälja ägg. Som ostför-
säljare började hon som 13-åring och hon 
har nu hållit på i 53 år! Man kan bl.a. köpa 
ost i hennes ostvagn på Vara torg torsdagar, 
fredagar och lördagar varje vecka.

Det är mycket arbete med osten innan 
den är klar för försäljning. Sivan köper det 

mesta av osten på ostlagret 
Kronost i Lidköping. Hon 
väljer noggrant ut na ostar 
som hon sedan fortsätter att 
lagra hemma i sitt eget ostla-
ger. Där skall ostarna vändas 
och kontrolleras i 8-10 grader i ca 20-30 
månader. Den enda osten som inte gillar 
kylan är Billingost. Den blir vresig och får 
då komma in i värmen, berättade Sivan.

Vi ck provsmaka tio olika svenska hård-
ostar. Sivan hade skurit små kuber som vi 
ck plocka till oss på våra tallrikar. Det 
gällde sedan att börja med den mildaste för 
att sluta med den starkaste, annars känner 
man nämligen inte smaken på de milda 
ostarna. Ostsorterna som provsmakades var: 

Sivan hade mycket spännande att berätta om ett liv i ostens tecken. 
Foto: Barbro Johansson.



Bondmoran, Kadett, Grevé, Prästost, Bil-
linge, Herrgård, Västgöta kloster och Stu-
reost. Ostprovningen avslutades med tre 
dessertostar: Fransk Brie, Hallands ädel 
och Vitlöksrulle, tillsammans med kex och 
päron. 

Kaffe och en liten kaka serverades sedan 
som en extra efterrätt.

Sivans ostar kan rekommenderas, så 
passa på att besöka hennes vagn på Vara 
torg! Hon har många kunder som återkom-
mer regelbundet. Många kända svenskar, 
till exempel Leif Pagrotsky, köper sin ost av 
Sivan.

Margareta Håkansson

En ostkväll med Sivan.

 Det bjöds på ostar av olika styrka, smak och konstistens.  Inger Johansson, Annika 
Qvarnström och Gunvor Johansson låter sig väl (?) smaka.  Foto: Margareta Håkansson.



Tisdagen den 22 november höll syför-
eningen i Bråttensby auktion i Bygdegår-
den. 26 personer kom och handlade för 
10740.- kronor av saker som skänkts av 
medlemmarna. Det var sydda saker och 
vävda mattor. Bl.a. hade Astrid Hermansson 
lämnat in en väldigt n matta som gav klirr 
i kassan säger Mona Andersson. Tre lotteri-

Syföreningsauktion

ringar med specerier och bröd såldes också. 
Pengarna går till olika kursgårdar som Lil-
leskog, till Lutherhjälpen och andra välgö-
rande ändamål. Lennart Andersson svarade 
för utrop och andakten på syföreningsauk-
tionen. Mona och Lennarts barnbarn Karl, 
Ida och Malin Hallberg hjälpte till vid syför-
eningsauktionen med att plocka fram det 

Familjen Hallberg, Anna, Peter, Ida och Malin avsmakar det hembakta tillsammans med 
Annas föräldrar Mona och Lennart. Foto Margareta Håkansson.



Syföreningsauktion

som skall säljas. Efter auktionen så drack 
man kaffe med mycket goda hembakta 
kakor. 

Syföreningens träffar är viktiga, säger 
Mona. Där  träffas man för att prata, sjunga 
psalmer, har högläsning och ber och det är 
nio personer som brukar träffas fyra till fem 
gånger per termin och hon säger vidare att 

det är inte nödvändigt att handarbeta för 
att få vara med. Ibland åker föreningen på 
utykt som häromsistens då man åkte till 
Lilleskog för att se vad pengarna gick till.

Kjell

Auktionisten Lennart  Andersson får hjälp av Karl och Malin Hallberg 
att plocka fram auktionsgodset, bl.a. denna fina matta som Astrid 
Hermansson vävt. Foto Margareta Håknsson.



Sunes bildfråga
 Jag har varit ute och tagit ytter-

ligare bilder på gårdar och byggna-
der i Bråttensby. Inte som vi brukar 
se dom utan från andra vinklar. 
Så nu är det bara att komma på 
vilka ägare som dom tillhör. Svaren 
nns på nästa sida. Om du laddar 
ner tidningen på home.swipnet.se/
brattensby så blir det snyggare i 
färg. 

Sune Johansson





Kyrkorådet

Kyrkorådet har börjat en ny fyraårsperiod 
med start i och med kyrkostämman i 

december 2005. Vi kan glädja oss åt att ha 
fått en ny medlem i kyrkorådet, nämligen 

Cecilia Frändberg. Övriga medlemmar 
omvaldes och är Mona Andersson, Lennart 
Andersson, Carina Aronsson, Barbro Jarl, 

Margareta Håkansson och med Anna 
Hallberg som ersättare. Lennart fortsätter 

att vara ordförande.
Kyrkorådets uppgift är att arbeta för att 

Bråttensby skall ha en levande kyrka med 
gudstjänster som är intressanta och varie-
rande. Vi skall också arbeta med diakoni, 
till exempel att besöka äldre församlingsbor 

och att välkomna nyinyttade till vår by.
Cecilia har även lovat att hjälpa till som 

kyrkvärd i Bråttensby kyrka. Övriga kyrk-
värdar är Barbro, Carina och Margareta.

Kyrkorådet gm Margareta Håkansson.

Svar på Sunes bildfråga

Den översta bilden är tagen på Lundells 
fastighet från öster.
Den nedre bilden är tagen på 
Valdemarssons djurstallar Backgården 
Stommen tagna från öster med Myrebäcken 
i ryggen.



På morgonen 
och sen kväll så 
har vi några dagar 
hört  någon 
maskin på långt 
håll. Vi som sover 
med öppet fönster 
började undra vad 
det var som hände 
i blåsten i onsdags. 
Blåste det i något 
rör eller var det 
något som vibre-
rade av vinden så 
att det kunde låta 
så kraftigt? 

Jag gav mig ut 
på torsdagen för 
att undersöka saken. Det visade sig vara 
bröderna Davidson Flis & Skog AB:s is-
tugg. Ett Vårgårdaföretag som tar åt sig is-
ning av ris runt om i skogarna. Det var 
Göran Davidsson som körde vid gamla sop-
tippen i Tumberg som satt i maskinen. Här 
i Bråttensby har han kört åt Bengt Lundell 
efter vägen in till Vitamossen, dom har även 
isat åt Öberg inne på Luttorps ängar som 

Vad var det som lät?

har blivit upprensade från sly. 
 Dom är två bröder som byts om att köra.  

Det är denna gång Råsjö Torv som står för 
uppdraget till Davidsons. Flisen går till vär-
meverk i Göteborg, Falköping och andra 
större orter runt omkring och går direkt till 
förbränningen. 

Kjell  

En lastbil från Mullsjö Åkeri kör Lundells flis till Sävenäs i Göteborg

Göran Davidson flisar vid gamla soptipen



Jake Gyllenhaal
Det går bra för den 26-årige Bråttensby-ätt-

lingen och skådespelaren Jake Gyllenhaal. På ett 
par år har han blivit ett av Hollywoods hetaste 
namn. Vi lmdiggare kanske ”känner” honom 
mest från domedagslmen Day After Tomorrow, 
där Gyllenhaal spelade en av huvudrollerna. Snart 
är han Sverigeaktuell med två lmer; Jarhead och 
Brokeback Mountain. Den senare är en kontro-
versiell lm som blivit förbjuden att visas i den 
konservativa staden Salt Lake City. Filmen har å 
andra sidan blivit prisad på Critic´s Choice Award 
för bästa lm och bästa regi. 

Cecilia

På senaste styrelsemötet i bygdegårds-
föreningen pratade vi om att vi borde ha 
en  nödutgång i bygdegårdssalens bortre 
del. Anledningen är att om det skulle bli 
en brand och utgången blir spärrad av bran-
den så blir man tvungen att ta sig ut genom 

Maggie Gyllenhaal
Storasystern Maggie Gyllenhaal är liksom sin 

bror, Jake, en skådespelare i USA. Hon har spelat 
i lmer som ”Monalisas leende” tillsammans med 
Julia Roberts och spelade Jake Gyllenhaals syster 
i ”Donnie Darko”.

Moa Johansson 

Filmstjärnorna Gyllenhaal

Nödutgång
fönstren vilket kan bli besvärligt och ta tid. 
En fråga vi har till er medlemmar är om 
det är någon som har en begagnad ytterdörr 
med karm att skänka. Kontakta i så fall 
undertecknad på telefon 0322-628113.

Kjell



Kyrkans anslagstavla

Rävjakt i Eggvena.
Söndagen den 19/2 är det åter dags för den 

stora gemensamma rävjakten
Samling senast kl. 07.45 vid Eggvena bygdegård

De jägare som tänker deltaga anmäler sig på tel. 40042.
Christer i Gäddegården

Bråttensby & 
familjen Gyllenhaal

Kring gårdar och händelser i bygden
Fredagen den 24 mars kl 19.00

Olle Gyllenhaal berättar
1600-talsmat serveras

Anmälan till Gunvor på 0513-40059 
eller Elsie på 0513-40060

Välkomna
medarrangör

Familjegudstjänst

Söndag  den 5 febr. 
Kyndelsmässodagen 

kl 11  Sång av 
barntimmebarnen 

Windestål

Församlingen står 

denna gång för 

tryckningskostnaden 

av tidningen



Trivselafton 
i Bråttensby bygdegård

Fredagen den 27/1 kl. 19.00 bjuder vi in till en som vi hoppas 
trivsam kväll i bygdegården. I skenet från en ammande brasa 
kommer Göran Carlsson från Klockaregården i Tarsled att läsa 

sin morbror 

Knut Holms dikter på dialekt
Medverkar gör även ”vår egen” Rune Gustafsson med dragspel.

Servering. Välkomna!

             Aktivitetsgruppen och    

Bråttensby bygdegårdsförening Vi i Bråttensby håller 

Årsmöte 

onsdagen den 22 februari kl 19.00
Kvällen inleds med bildvisning från de 
senaste årens aktiviteter i Bråttensby.

Servering 
 Välkomna Styrelsen och


