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Blåsippan ute i backarna 
stod när denna bild togs
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Vi i Bråttensby

Redaktörer:
Kjell Johansson 0322-628113 brattensby@tele2.se
Cecilia Frändberg 0513-40250 cecilia.frandberg@utb.
herrljunga.se

Hemsida:
http://home.swipnet.se/brattensby/

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 finns behov och det har de senaste 
åren varit 3-6 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 
redaktörerna.

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. 

Under 2006 har vår bygdegårdsförening 
haft en del aktiviteter. I slutet av januari 
påbörjade Göran Karlsson dessa, med att 
framföra sin morbrors, Knut Holm, rim-
made alster. Detta gjorde han med stor 
känsla och inlevelse. Rune Gustavsson spe-
lade lämpliga låtar mellan dikterna.

Den 22 februari hade föreningen sitt års-
möte. Kjell passade på att visa bilder från 
olika aktiviteter, under åren. Den 20 mars 
hade bowlinggänget sin årliga tränings-
match mot Annelunds damlag. En afton 
i släkten Gyllenhaals tecken blev det den 
24 mars, då Olle Gyllenhaal, berättade om 
släktens öden och äventyr.

Så brann påskelden på Ekeberget även i 
år. Ett femtiotal var där för att titta på ”skå-
despelet”. Den 26 maj avslutade bowling-
gänget sin säsong, med en sedvanlig fest, 
där många gamla låtar spelades, med all-
sång till.

Tipspromenaden den 1 juni, utspelades 
i ett strålande försommarväder! Deltog 
gjorde 13 barn och 74 vuxna. Boulegänget 

har spelat på Egg-
venas bana, precis 
som förra året. 
I augusti var de 
inbjudna till täv-
ling, vilket slutade 
med en silverplats.

O r k i d é v a n d -
ringen den 17 juni 
i Skogatorpskär-
ret utanför Falkö-
ping, var givande. 
Vädret var även då 
varmt och soligt. 
Nästa aktivitet bör-
jade med helt annat 
väder, nämligen 
midsommarfiran-
det på Gröna Berg. 

Men de tunga molnen lättade, och sedan 
sken solen från en klarblå himmel.

En skön sensommarkväll hälsade Stina 
Johansson alla välkomna till en informa-
tion och visning av ett område på Luttorps 
marker som bör biotopskyddas. (Där finns 
eller förväntas finnas rödlistade arter).

 Betydligt senare var nästa aktivitet, den 
3 november berättade Lars Bägerfeldt om 
hur våra förfäders bygder växte fram. Ljus-
stöpning har också gamla anor, i bygdegår-
den stöptes det den 23 november. Långa, 
raka och fina blev ljusen. Den sista aktivi-
teten för året blev som förra året, den som 
fick avsluta 2006. Nämligen Berättarkväll 
framför brasan, kvällen den 8 december satt 
man vid brasans sken, läste och berättade.

Återigen vill jag framföra ett STORT 
TACK till alla som medverkat till att dessa 
aktiviteter blivit av. Samt naturligtvis även 
tacka alla som deltagit, utan er inga aktivi-
teter.

Sekreterare Anna Johansson. 

ÅRSBERÄTTELSE 2006ÅRSMÖTET
Vi var 14 personer som kom till årsmötet 

den 21 februari i bygdegården. Ingen speci-
ell gäst var inbjuden, men ordförande Sune 
Johansson, visade statistik på väder, från 
SMHI.

Av själva årsmötesförhandlingarna  
framgick följande:  

Styrelsen för Vi i Bråttensby består av 
ordförande Sune Johansson, sekreterare 
Anna Johansson, kassör Börje Arons-
son och ledamöter Paul Johansson, Ingvar 
Valdemarsson, Berndt Larsson, Christer 
Håkansson samt Cecilia Frändberg.

Revisorer: Dan Johansson och Sven 
Aronsson, ersättare Birger Yngvesson. 

Valberedning; Roger Mattsson (sam-
mankallande) och Kjell Johansson, ersättare 
Birger Yngvesson. 

Aktivitetsgruppen; Elsie Valdemars-
son, Christer Håkansson, Gunvor Johans-
son avgår och Anna Nilsson ersätter henne.

Torpgruppen; Lars-Rune Hermansson, 
Ingvar Valdemarsson och Berndt Larsson.

Boulegruppen; Ylva Larsson och Ingvar 
Thorkildsen.

Tidningsgruppen; Kjell Johansson och 
Cecilia Frändberg.

Bygdegårdsansvarig; Börje Aronsson

Vad vi diskuterade var bla. den förestå-
ende ommålningen av bygdegården. Ceci-
lia och Kjell sätter ut en ”blänkare” i vår 
tidning. Sedan blir det en lapp i brevlådan 
om när, eller ev. ett telefonsamtal. Paul och 
Sune skall fundera på frågan; hur lösa pro-
blemet med att det regnar in genom bygde-
gårdens skorsten ibland? 

Sedan fikade vi gott, som vanligt. Där 
missade ni något som inte var med! Inte 
heller fick ni veta vad snödjupet var i våra 
trakter 1935, eller vilken som var den var-
maste sommaren. Men mer om detta i en 
annan artikel.

Vi tackar Gunvor Johansson, för alla år 
och allt arbete, hon ägnat aktivitetsgruppen. 
Och hälsar hennes ersättare, Anna Nilsson, 
hjärtligt välkommen. 

På snurrstolen Anna Johansson

Några av de medverkande på årsmötet



4 5

I samband med årsmötet gjorde Sune en 
presentation av hur vädret och klimatet för-
ändrats under åren. 

Han började med snö vid juletid under 
1900-talet. Det visar sig att det inte varit 
någon större förändring genom åren men 
att de vita jularna har ofta kommit efter var-
andra men dessemellan har det varit gröna 
jular i vårt område. 

Midsomrarna har även de varierat över 
åren och man kan inte tydligt se någon kli-
matförändring åt något håll på 100 års sikt. 
Ser man däremot på antal dagar med snö-
täcke och snödjup i Svealand och Götaland 

så ser man en förändring mot ett mildare 
klimat.

Om man tittar på temperaturer i landet 
sedan 1860-talet så konstaterar SMHI att 
det har varit varmt under de senaste 75 åren, 
särskilt under 1930-talet och efter 1987. 

Uppvärmningen är allra tydligast under 
våren. SMHI har även tittat på nederbörden 
och det visar sig att nederbörden har ökat 
markant under perioden 1860-2003, den har 
ökat med ca 16%. Sommaren är den enda 
årstid som inte visar någon statistiskt säker 
ökning av nederbörden.

När det gäller dagar med snö och snö-

Väderprat

Sune visar med hjälp av en overhead en bild på snötäckets utbredning under åren.

Här ser vi årsmedeltemperatur för Sverige 1860-2003. Variationerna förtydligas av de 
utjämnade kurvorna som lagts in och som framhäver variationer på 10 års skala och 
längre.

djup så visar det sig att norra Norrland har 
ökat på båda variablerna medan Götaland 
och Svealand har minskat kraftigt.

Och så kom vi fram till våra snömin-
nen. Ett av minnena var 4 och 5 april 1970 
som var lördag och söndag då bla Eggvena 
bygdegård hade säsongsavslutning på ung-
domsdansen. Det var alltså lördagen och jag 
kommer ihåg att vi samlades här hos mig 
några vänner och vi skulle ta bilen till Egg-
vena. 

En av mina kompisar fastnade med sin 
lilla Fiat i backen upp till gamla verkstaden 
redan tidigt på kvällen. När vi skulle iväg 
fick vi ta på oss ordentligt för att traska ner 
till stora vägen och möta en taxi som skulle 
köra oss, eftersom framfartsvägen var 
blockerad. Taxiföraren vände vid Skrädda-
regården och vi fick gå resten till Eggvena 
bygdegård. 

När vi sedan skulle hem var det bara 
plogat mot Herrljunga över Fölene så vi fick 
ta oss dit och övernattade i en lägenhet där. 
När jag sedan kom hem dagen efter mötte 
jag en av mina kompisar som stannat på 
Guntorp, eftersom han inte vågat ta sig till 

Eggvena kvällen innan. Han körde nu snö 
med vår traktor efter framfartsvägen. 

Detta äventyr i april står nämnt på 
SMHI:s hemsida som ett av de värsta snöo-
vädren i mannaminne. Ett annat sådant snö-
oväder hade vi 16 och 17 november 1995. 
Det var en torsdag och fredag som många 
av oss minns. 

Vi var några i Bråttensby som var på full-
mäktige i Herrljunga den kvällen och vi såg 
de stora snöflingorna utanför fullmäktigesa-
len. Vi kom hem tack vare att Börje Arons-
son vandrade hem från missionshuskullen i 
lågskor och sedan drog loss min och Mar-
garetas bilar och därefter plogade oss hem.

Även Christer Håkansson var ute den 
dagen på seminmöte och körde från Södra 
Härene med hjälp av att någon fick sitta och 
gunga bilen i fram så att bilen fick grepp. 
Men sista biten fick man ta hjälp av traktor.

Det kan vara intressant att prata väder 
också, så det så, och något om klimatför-
ändringarna fick vi oss även till livs fast det 
inte var huvudämnet. 

Kjell
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Den 7 februari var 
det en kväll om skogen 
i bygdegården.16 intres-
serade hade mött upp för 
att lära mera om säker 
skog.Kvällen började 
med att Sören Sandström 
visade en film om säker 
upparbetning av storm-
virke, både manuellt och 
maskinellt.Sedan visade 
Nils Svensson från Södra 
säkerhetsutrustning och 

även han talade om säker-
het i skogen.

Efter kaffet talade 
Anna Brockmark om Per-
kontrakt och barkborrar.
Som avslutning på kvällen 
visades ytterligare en film. 
Den handlade om stormen 
Gudruns härjningar och 
upparbetning med stora 
maskiner. Det var en läro-
rik och trevlig kväll.

Birger Yngvesson

Skogskväll i bygdegården

Karl-Olof Kylén, Fredrik Åhman, Erik Yngvesson och Nils Svensson dricker kaffe och 
lyssnar.

Sören Sandström som filmmaskinist.

Christer 
Håkansson, Anna 
Brockmark och 
Paul Johansson 
med bistra miner.

Årets rävjakt i Eggvena-Bråttensby-
Tumberg slog tidigare rekord bland annat 
när det gäller deltagare och skjutna rävar. 
Den 18 februari samlades rävjägare från 
när och fjärran vid Eggvena bygdegård. 
Det var sjätte året som man samlades tredje 
söndagen i februari. Årets jakt hade lockat 
ca 125 jägare och sju stövare. Vädret var 
nollgradigt och vindstilla. Det låg förväntan 
i luften när jägarna lämnade bygdegården 

strax efter kl.8 och gav sig ut till sina pass i 
det ca 2000 ha stora jaktområdet.

Schillertiken Rävuddens Spela från Gis-
laved med meriter från räv-SM reste sin räv 
snabbast. Efter ca fem minuters väckskall 
kom ”påsticket”, det lät som om hon såg 
räven i upptaget! Efter ca en timmes drev, 
där räven klarade sig förbi mängder av skyt-
tar, kunde till slut Lars Johansson, Tarsled, 
skjuta räven vid ett gryt nära Östergården i 

Lunda by. Strax före hade Erik Johansson 
från Larv skjutit en stänkräv på ett ”gene-
ralpass” i Bråttensby.

Egon Molldén från Svanesund på Orust 
var med för andra året. I år hade han med 
sig en ny schillertik, Orustmarkens Hedvig, 
som han har fött upp själv. Hedvig visade 
sig vara en trevlig bekantskap, hon tog upp 
tre rävar, som drevs med bra skall till skott. 
Kaj Johansson Remmene, Erik Yngvesson  

samt Lars 
B a r k e s t e d t 
från Vårgårda 
var de skyttar 
som lycka-
des skjuta 
för Hedvig. 
Lars-Gunnar 
” L a r s k e n ” 
B r o r s s o n 
E g g v e n a 
samt Kjell 
Holmstrand 
från Fristad 
hade även 
turen att få 
fälla var sin 
räv.

När dreven 
fram mot mid-
dagstid hade 

tystnat och de fällda rävarna räknats kon-
staterades att sju rävar hade blivit skjutna.

Vid den sedvanliga avslutningen i Egg-
vena bygdegård bjöds på korv och dricka. 
Hundägarna avtackades med en säck hund-
mat skänkt av Doggy. En frivillig avgift 
togs upp bland jägarna och överskottet, som 
skänktes till Barncancerfonden, blev 2150 
kronor. Rekord även detta!

Christer i Gäddegårdens

Rekord på rävjakten!

Egon Molldén från Svanesund med schillertiken Hedvig och de nedlagda 
rävarna.
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Vi som var i bygdegården den 28 mars 
fick följa med på en safari i Afrika. Rese-
ledare var Birgitta och Bosse Kjellsson. De 
har stor erfarenhet av resor till Afrika och 
den här kvällen tog de med oss till Östa-
frika, till Kenya och Tanzania. 

Vårt transportmedel var en stor, rejäl 
jeep med fyrhjulsdrift. Det är viktigt med 
ett bra fordon för vägarna är verkligen av 
ojämn kvalité. Vi såg både fordon som fått 
punktering och som hade fastnat i leriga 
passager av vägen.

Birgitta och Bosse ville helst att vi 
skulle bo enkelt, i tält nära naturen. Kunde 

det vara far-
ligt? Vi hade 
vakter runt 
tältet, massa-
jer med spjut. 
Tältet hade ett 
enkelt fönster 
av nät. Toa-
lett och dusch 
fanns bakom 
ett plastskynke 
en bit bort. 
Visst finns det 
mer exklusiva 
boenden; läger 
med större 
p e r m a n e n t a 
tält och även 
hotell, t.o.m. 
med pool.

Vi besökte 
en massaj-by i 
Kenya och fick 
träffa några av 

de långa och smala massajerna. Männen är 
jägare och är duktiga på att spåra upp djur. 
En ”riktig” massaj ska en gång i livet döda 
ett lejon. Kvinnorna håller sig mest hemma 
i byn och det är kvinnorna som bygger deras 
enkla hyddor av lera och kogödsel.

Vi såg mängder med djur under vår 
resa. Antiloper fanns det många arter av i 
olika storlekar, den minsta, dikdikantilopen 
är liten som en hare. Giraffer sågs gå och 
beta bland träden på savannen. Vi fick se en 
giraff som gick ner på knä för att dricka. Just 
i den ställningen är den som mest sårbar och 
rovdjur kan passa på att anfalla. Girafftjuren 
har små horn som den kan slåss med. Både 

Safari i Afrika

giraffer och sebror finns med olika mönster.
På vår safari tittade vi naturligtvis efter 

”The Big Five”, djuren som är mest efter-
traktade att få syn på:
•	 Buffel, ett av de farligaste djuren i 

Afrika.
•	 Elefant, är nu utrotningshotad pga jakt 

på elefanter för betarnas skull. Sedan 
1989 är det förbjudet att handla med 
elfenben!

•	 Noshörning, det finns fem arter, den 

största väger ca 2500 kg.
•	 Lejon, som numera nästan bara finns i 

reservaten.
•	 Leopard, svår att få syn på för den 

håller sig gömd bland trädens grenar 
på dagen.

Förutom de fem stora fick vi även se 
geparder, flodhästar, 
krokodiler, hyenor, 
schakaler, apor och 
vackra fåglar.

Det blev en intensiv 
safari, men så intres-
sant och spännande, 
ett stort tack till resele-
darna!

Margareta Håkansson

Bosse och Birgitta Kjellsson avtackades med blommor.

Svea Johansson, Bosse och Maj Frändberg, Emma Gustafsson, 
Ingela Ingvarsson och Viktor Gustafsson tar för sig av maten.
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sång. Frågorna var 
av varierad art men 
med turens hjälp var 
det sex stycken som 
lyckades pricka in 
alla tipstecken rätt. 
Starten och mål på 
tipspromenaden var 
hos Börje Arons-
son, Östergården 
och på så sätt fick 
man tillfälle att 
lura på utslagsfrå-
gan - hur många 
teskedar vatten det 

var i burken? För att göra 
det hela lite klurigare hade 
de lagt ned ett par stenar i 
burken. I Bråttensby bygde-
gård möttes vi av fyra glada 
flickor som bjöd på kaffe, 
smörgåsar och gott dopp. Vi 
var många kaffesugna, 74 
vuxna och 19 barn som fick 
samsas i vår lilla bygdegård. 
Förutom fika kunde man roa 
sig med att köpa lotter från 
tre lottringar, där vinsterna 

Bufo bufo – 
kallas padda på 
latin. 

To r s d a g e n s 
t i p s p r o m e n a d 
(den 3/5) i Vi 
i Bråttensby´s 
regi, den andra i 
vårens serie bland 
bygdegårdsfören-
ingarna, genom-
fördes i vackert 
vårväder. Tiden 
”mellan hägg 
och syren” är den 
vackraste, enligt 
många, inte bara 
hos skomakaren. 

Under pro-
menaden fick 
man se flera 
fina blom-
mande hägg-
buskar och 
detta ackom-
panjerat av 
vacker fågel-

Tipspromenader

Bild tagen från Paul och Sveas ner mot framfartsvägen.

Det var fullt i 
bygdegården 
vid fikat, 
ändå räckte 
det till alla.

Första pristagare 
på barnfrågorna 
var Dorothea 
Amnehammar.

Denna bild kommer från tipspromenaden förra veckan i Fåglavik.

Forts nästa sida



12 13

7.  Hur mycket behöver det minst regna per 
minut för att kallas skyfall?
 1. 1 mm 
 X. 5 mm 
 2. 10 mm

8.  Vad kalls valens ungar?
 1. Kutar 
 X. Kalvar 
 2. Yngel

9.  Vem grundade Scoutrörelsen?
 1. Sir Edmund Hillary 
 X. William Booth 
 2. Robert Baden Powell

10. Köldrekordet i Sverige var det i Malgo-
maj, Lappland den 13 dec. 1941. 
Hur många grader?
 1. -39 grader 
 X. -46 grader 
 2. -53 grader

11.  Vad kallas padda på latin?
 1. Bufo bufo 
 X. Gulo gulo
 2. Tulo tulo

12. Allsång på Skansen startade 1935. Vad 
hette den förste allsångsledaren?
 1. Bosse Larsson
 X. Sven Lilja
 2. Egon Kjerrman

Rätta svar: 

var, choklad, blommor och bröd. Det var 
många som hade tur hos Fru Fortuna denna 
kväll – för i Bråttensby har vi många priser. 
Barnen hade som vanligt en egen tävling 
och alla barn som gick hade alla rätt och 
fick pris.

Första pris i vuxenklassen gick till vår 
förste redaktör, Kjell Johansson. Han kom 

närmast på skilje-
frågan (128) vars 
rätta svar var 131 
teskedar. 

Cecilia

12X XX1 1X2 21X

 
1. Vår kung Carl XVI Gustaf firar sin 
födelsedag på valborgsmässoafton. 
Hur gammal är han?
  1. 61 år 
  X. 63 år 
  2. 65 år

2.  Hur många procent fett är det i mellan-
mjölk?
  1. 0.5% 
 X. 1,0% 
 2. 1,5%

3.  Vad är en rullmops?
 1. Städredskap 
 X Maträtt 
 2. Hundras

4.  Vad heter vår nuvarande finansminister?
 1. Arne Borg 
 X. Anders Borg 
 2. Björn Borg

5.  Vilken av följande är en måttenhet för 
belysningsstyrka?
 1. Watt 
 X. Lux 
 2. Pix

6.  Vilken stor nyhet inom postväsendet 
infördes i maj 1968?
 1. Postnummer            
 X. Självhäftande frimärken  
 2. Blå lokalpostlådor

Du som inte var med, se hur många rätt du får!

Här ser vi 
försteredaktören 
mottaga första 
pris, nedan ser 

vi andreredaktörens mor 
Maj Frändberg mottaga 
andra pris och där under 
andreredaktören Cecilia 
Frändberg med tredje pris.
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kommer både rejäla och lumpna 
tankar in.

Passagerarflyget drog sina avgas-
strimmor på himlen och eftersom 
ingen av oss var stora konsumenter 
av dessa, visste vi var det lätt kunde 
sparas växthusgas.

Att lyssna till trevliga människor 
och se de yngre barnen klättra på 
bergsbranterna på samma sätt som 
våra barn en gång gjorde är välbekant 
och avkopplande. Litet att äta och 
dricka och solen och grönskan gjorde 
dagens händelser till förgyllda min-
nesbilder att gömma i minnets goda 
avdelning.

Paul.

Meningen med denna bekanta fras kan 
tolkas som att uppleva denna dagen, är värt 
ett helt livs vardagar. Det jag har varit med 
om i dag är att jag fått stå på en solbelyst 
bergshylla på Ekeberget i Bråttensby och 
se ut över vår grönskande bygd med kullar 
och dungar. Detta var just så vackert som 
jag hade tänkt och hoppats på, under alla 
gråmulna dagar de senaste månaderna. Upp 
mot den mörka granskogen stå björkarna 
med sina ljusgröna plymer. Åkrarna gröna 
då det nysådda kommit upp. Inget jäkt med 
traktorer. Vårbruket är över och lugnet vilar 
över bygden.

Här står Ingvar och jag och vi skall 
arbeta för Bodagen i kommunen. Vi ska 
grilla korv till förväntansfulla besökare som 
skall se på utsikten och trivas med att bo här 
eller önska att de bodde här. Passet vi har 
är kanske långt, från tio till fyra, men det 

kommer trevliga människor hela tiden. De 
som kommer längst bort ifrån, kommer 
från Herrljunga. Göteborgare ser vi inte 
till, även om det var något vi tänkt. Då vi 
sitter där i solvärmen och pratar förstår vi 
de andras tankar och får nya infallsvinklar 
på egna tänkesätt. 

Man får höra släkthistoria och vem som 
levat. Det kommer erfarenheter från sådana 
som varit nära döden men nu inser att döden 
inte är farlig. För hundra år sen var en tid 
då beskäftiga män spädde på om helvetets 
verklighet.

Det talades om gårdspriser och alla de 
irrationella känslor och idéer som satte 
priset. Däri blandades in storviltsjakt och 
besväret med små griskultingar som tror 
att människan går att leka med. Mamman 
vildsvinssuggan tror det inte och då blir det 
värre. Jakt är något urgammalt och i detta 

Denna dagen, ett liv

Paul serverar korv till Vera Rickardsson. 

Här ordnas det för den stora tillströmmningen till Ekeberget.

Vy från kanten av berget när det var som mest 
besökare.
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nu har. På håll 
kanske det inte 
ser ut att hända 
så mycket men 
det är många 
moment som 
görs och framåt 
går det.

Det är roligt 
att se att det 
satsas på lant-
bruket även i 
Bråttensby så 
lycka till!

Kjell

L a r s -
Rune och 
J o a k i m 
Hermans-
son bygger 
för ratio-
nell mjölk-
produktion 
hemma på 
G u n t o r p 
med 80 kor. 
M a g n u s 
L u n d e l l 
och Anders 
B e rg g r e n 
har hjälpt 
till med 
bygge och 
grävarbe-
ten men 
det mesta 

gör Lars-Rune och 
Joakim själva mellan 
övrigt arbete på gården. 

Just nu gjuter de gol-
vens olika ytor. Det är 
gödselrännor för auto-
matisk utgödsling, ligg-
ytor, grop för att kunna 
stå och mjölka i bekväm 
arbetshöjd m.m. 

Till hösten skall 
bygget vara klart och 
det blir det nog med 
den arbetstakt som de 

Här byggs för 80 kor

Joakim och Lars-Rune 
gjuter för fullt.

Här ser vi en av tre gödselrännor av tre som går genom hela stallet.
Denna grop som Anders Berggren grävde ut i veckan skall bli en 
mjölkgrop där 14 kor kommer att stå i fiskbensmönster vid mjökningen.

Här gjuter Lars-Rune kalvboxen.
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  Vinprovarkväll

Fredag den 2 februari ord-
nades en vinprovarkväll i byg-
degården. Ett 30-tal personer 
hade mött upp för att lära sig 
mera om vin. Guide för kväl-
len var Leif Hedman från 
Munskänkarna i Alingsås. 
Vinets historia började någon-
stans i trakterna av berget 
Ararat. Dagens vinrankor 
däremot kan ha sitt ursprung 
i Kina eller Persien.

Vitis vinefira är det latinska namnet på 
den europeiska druvan. Mellan 30 och 50 
breddgraden är det gynnsammast att odla 
vin. Klimat – jordmån – druvsort och han-
teringen är viktigast för att få ett bra vin.  
Dessutom är sluttningar mot floder och 
dalar gynnsamma odlingsområden.

Det finns två sorters druvor, röda och 
vita. Det går att göra vitt vin även av röda 
druvor .Smaken på vinet beror mycket på 
vilken sorts druva man har och jäsningsti-
den samt lagringen. Cabernet Sauvignon är 
den mest utbredda druvan. Man kan lagra 
vin i ståltankar eller på ekfat.

Leif hade  stor kunskap om viner och gav 
oss en mycket intressant lektion  både histo-
risk och teknisk.

Efter hans föredrag bjöds vi på en utsökt 
kycklingrätt med potatis och grönsaker som 
Elsie har all heder av. Till detta fick också 
alla som ville provsmaka olika vinsorter.

Det var en trevlig och annorlunda kväll 
och stämningen var god och glad.

Vid pennan

Margaretha Yngvesson

Många glas blir det när man provar vin.

Leif Hedman visar på kartan 
var vinet odlas.

Erik och Tor Yngvesson, Rebecka Centellini och Madelen Caesar tar för sig av maten.
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I februari flyttade Gunvor och Dan 
Johansson, från Östergården till Vårgårda. 
Vi i Bråttensby har fått reda på att där trivs 
de väldigt bra. Nu kommer ju Gunvor från 
Vårgårda, sedan innan, så det är ju lite hem-
tamt.

Till Östergården har istället inflyttat 
deras dotter med familj, nämligen Ninni 
Johansson, Jonny Carlsson, Sara Johansson 
och Tim Johansson. De kommer närmast 
från Ljung, och flyttade till Bråttensby den 
10 februari i år. Jonny och ungdomarna flyt-
tade först. Ninni blev kvar en vecka, med 
dammsugning och annat kul. I övertagan-
det av gården ingick, bla.1 st katt. Ninni 
blir den nionde generationen Johanssons på 
Östergården. 

Här flyttas det in!

Ninni arbetar på förskola i Ljung, Jonny 
är politiskt aktiv och har arbetat på VSFL. 
Både Sara och Tim läser naturvetenskaplig 
linje på Kunskapskällan i Herrljunga.

Huset på Östergården är byggt 1910, 
ladugården brann ner, och byggdes upp igen 
på 1940-talet. Ninni och Jonny har planer 
på att återställa husets utsida, som det såg 
ut vid 1910. De har även tänkt bygga till ett 
större pannrum. 

Vi önskar både utflyttade och inflyttade 
lycka till, och hoppas att de skall trivas. 

Sune Johansson    

Ninni Johansson och Jonny Carlsson framför huset på Östergården, Ninnis barndomshem.

Bowlingfinalen är nu 
avgjord, den spelades i lör-
dags. Åtta lag deltog i finalen 
och Bråttensby deltog med två. 
Båda lagen förlorade sin första 
match knappt och var därmed 
borta från fortsatt spel. Segrare 
liksom förra året blev Team 
Martini. Borgstena Timber I 
blev tvåa och Kelisarna trea.

Berndt Larsson gick dock ej 
lottlös från finalkvällen. Han 
vann ett ”värstingklot” på lot-
teri.

Christer i Gäddegården

Bowlingfinalen

Bråttensbylagen i final, Ingvar Valdemarsson, Berndt Larsson, Christer Håkansson, Bo 
Johansson och linslusen Lena 
Aholainen som smet in i bilden.



22 23

Den 25 februari var det en så kallad lek-
mannagudstjänst i Bråttensby kyrka. Ibland 
får församlingarna klara en gudstjänst utan 
hjälp av präst och kantor från Herrljunga. 
Vi hade dock väldigt vana lekmän; Mona 
och Lennart Andersson ledde gudstjänsten, 
Karin Blad och Rune Gustavsson spelade 
piano respektive bas, en sångkör bestod av 
Ida, Malin och Anna Hallberg och Linnea, 
Emelie och Susanne Öberg.

Det blev en musikgudstjänst fylld med 
många kända sånger och psalmer, bland 
andra Ovan där och De komma från öst 
och väst. Barnen och Lennart framförde ett 
rollspel till psalm 41, där Lennart fick spela 

Jesus som tog emot barnen.
Aktiva var inte bara de som ledde guds-

tjänsten utan även vi besökare fick röra på 
oss. I sången När det stormar fick Mona fart 
på oss allihop. 

Det var verkligen en gudstjänst som 
värmde. Vi besökare var tacksamma över 
att få vara med på den, som blev den sista 
av Lennarts gudstjänster i Bråttensby kyrka, 
knappt en månad senare avled Lennart.

Tack Lennart, från oss alla, för att vi 
under dina tio år i Bråttensby fick lära känna 
dig i kyrkan, på syföreningsauktioner, i ditt 
hem och på boulebanan.

Margareta Håkansson

Gudstjänst

Mona och Lennart får fart på hela kyrkan.

Lennart Andersson omgiven av barnen Ida Hallberg, Emelie Öberg, Malin Hallberg och 
Linnea Öberg i Jesusspelet.



24 25

Påskeld och påskkärringar

Påskkäringarna kom även i år och de 
som kom till Guntorp var Linda Johansson, 
Amanda Gustafsson och Remmenepåskkär-
ringen Lovisa Edvardsson. 

Årets påskeld kördes ihop av Birger 
Yngvesson och Paul Johansson. Det blev en 
stor och fin brasa som varade länge. 

Drygt 20 personer kom och tittade på 

elden och några hade med sig raketer som syns 
på bilden av åskådarna, så som dom tittar mot 
skyn. 

Kjell

Paul lägger på det sista lasset på påskelden och till höger ser vi brasan som var lätt att 
tända. 
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Bowlingnytt!
Så har då ytterligare en bowlingsäsong 

börjat närma sig slutet. Vi har liksom tidi-
gare år deltagit med tre lag i företagskor-
pen i Annelund. Standarden har höjts de 
senaste åren, då en del tidigare licensierade 
spelare har gjort ”comeback” i korpen. 
Genom taktikspel under hösten har vi haft 
alla tre lagen i B-serien efter jul, och när 
två omgångar återstår ser vi ut att få med 
minst två lag i finalspelet. I finalen spelar de 
fem bästa lagen från div.A samt de tre bästa 
från B-serien. Hur det går för oss i finalen 
är svårt att sia om, men om det stämmer 
för båda ”Boysen” i respektive lag kan allt 
hända!

Vi har även spelat en halv match mot 
Annelunds damlag ”Dragons”. När fyra 
spelare från varje lag hade slagit sin fyra 
serier ledde Dragons knappt. Klotreturen 
gick då sönder och de återstående spelarna 
får fortsätta sin match den 24 april. Det blir 
tufft för en del spelare den sista spelveckan, 
dam-match tisdag, sista korpomgången 
torsdag samt finalspel lördag.

Säsongen är sedan över och den avslutas 
med bowlinggängets fest i bygdegården den 
18 maj.

Christer i Gäddegården

Gräsklippning vid 
bygdegården

Här är en ny klipplista. Passar inte tiden 
kan ni kanske byta  med någon. Skulle inte 
det gå, hör av er till mej. Sune tel. 0513-
40025

Vecka 
20 Gunnar L. 
22 Sune J.   
24 Börje A.      
26 Christer H.   
28 Berndt L.        
30   Birger Y.
32   Tore A.
34   Kjell J.
36  Karl-Olof K.

Vi behöver måla om 
bygdegården

Tanken är att göra detta som en studiecir-
kel med teori och en hel del praktik.

Vi börjar med ett 
planeringsmöte tisdagen 
den 22/5 klockan 19.00 i 

Bygdegården.
Vi avslutar det hela med en grillning eller 

kanske efter varje tillfälle? Vår bygdegård 
är liten men ”söt ” Med ny färg blir den 
vackrare eller ”sötare” Vad skall vi måla för 
färg på bygdegården? Kom med förslag.

Ett studietillfälle skall minst vara 
3x45min. Sammanlagt 9 studietimmar men 
det tror vi att vi klarar.

Välkomna! Styrelsen

PAJO Mekaniska AB 
Legoarbeten utförs i 

CNC fleroperationsma-
skin Reparationsarbeten 
Maskinbyggnader Bråt-

tensby 
0322-628029

Midsommar
På Gröna berg

Fredagen den 22 juni Kl 14.00
Start för tipspromenad vid Bråttensby kyrkas parkering

Nere på Gröna berg klär och reser vi majstången 
(Ta gärna med blommor)

Sedan blir det dans, lekar och prisutdelning

Kaffeservering till självkostnadspris
Ta med dig familj och vänner

Alla är hjärtligt välkomna!
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Bowlinggängets vårfest
i Bråttensby bygdegård

Fredagen 18 maj kl. 19.00

Vi serverar mat, lättöl, vatten, kaffe och kaka till en kostnad av 
120 kr. Den som vill medtager egen dricka.

Rune spelar dragspel och vi hjälps åt med allsången. Tävlingar 
och prisutdelningar under kvällen. Välkända kören ”Drängarna” 

medverkar.

Alla i Bråttensby hälsas välkomna!

För att vi skall kunna beräkna maten vill vi att ni anmäler er 
senast tisdag 15/5.

Ring och säg att ni kommer!
Anna 40124, Elsie 40060 Christer 40042

Bowlinggänget

Tipspromenader
Torsdagar med start kl 18.30-19.30

10/5 Eggvena  Start vid bygdegården
17/5 Remmene Start vid kyrkan
24/5 Fölene  Start vid bygdegården
1/6 Skölvene Start vid bygdegården

Efter promenaden samling i respektive bygdegård för 
kaffeservering och prisutdelning.

Vi har även barnfrågor
Frågorna är tillgängliga för handikappade

Pris inkl. fika 40.- vuxen och 10.- barn
Alla välkomna på årets promenader


