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Julfest 2003

Rune Gustavsson spelar Hej tomtegubbar för de dansande B   råttensbyborna.

Mona Andersson sjunger till Runes ackompanjemang i kyrkan efter festen i 
bygdegården.

Åke Brunngårds avskedspredikning i kyrkan. 
Mer på annan plats i tidningen.  

Avskedspredikan

Vi i Bråttensby
Redaktörer: Kjell Johansson 0322-628113 kjell.johansson@mbox334.swipnet.se   December 2001
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Skördefesten i oktober

Det var många fina produkter som lades fram på vinstbordet. Här kan vi se blommor, 
morötter, tomater, kål, honung, ved, bröd, svamp, pumpa, syrade grönsaker, sylt, 
vindruvor mm. Mer om skördefesten inne i tidningen.

En idé som slog väl ut i höst var 
Raatikainenutställningen i bygdegården 
22 november. Tolv tavlor med gårdsmotiv 
från Bråttensby visades upp. Intresserade 
besökare kom från grannsocknar och andra 
kommuner för att se tavlorna och lyssna 
på Rolf Lundins kåseri. Under kvällen ck 
vi veta en hel del om Mikael Raatikainens 
liv och leverne.  Vi ska vara stolta över de 
ovärderliga tavlor han lämnat efter sig  - 

gårds dokumen-
tationer i färg, 
från en tid då 
man bara kunde 
ta svart vita kort 
med kameran.

Annika

Raatikainenutställning

Kyléns gård som den såg ut 1920. Det nya boningshuset byggdes senare och det på 
bilden revs på 40- eller 50-talet. Visst är det idylliskt.  Bilden på tavlan är beskuren.

Rolf Lundin 
berättar om 
Raatikainen.

GOD JUL 
OCH 

GOTT 
NYTT ÅR

önskar 
redaktörerna

Vi i Bråttensby
November 2009

Vi i Bråttensby
Juni 2005

Sommarhälsning 
från en av sommarens flitiga bin som mumsar i Börjes blåklintsodling

Här kommer ett nytt välmatat nummer av Vi i Bråttensby. Förutom reportage om de aktiviteter som varit i 
Bråttensby så har Olle Gyllenhaal skickat oss mer material om familjen och begravningsvapnen i kyrkan och 

Sune Johansson har skrivit om mjölkböndernas utveckling och tagit några bilder till en bildfråga. Redaktörerna 
tackar för engagemanget.

Vi i Bråttensby
Redaktörer: Kjell Johansson 0322-628113 kjell.johansson@mbox334.swipnet.se   November 2002
 Annika Gustafsson 0513-40031 annika.skattegarden@swipnet.se
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Bråttensbyutställning

Jenny Aronssons proffsiga silver- och guldarbeten

Bertil Sjögrens fru, Hanna Sjögren, en av 
de sista som bodde på torpet vid vägen upp 
till Älgaredammen innan det revs 1949. 

Solveig 
Lundell har 
målat denna 
akvarell i en 
tysk stad.

Släktmöte i Bråttensby

Vi i Bråttensby
Januari 2006

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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Vi i Bråttensby
Augusti 2007

BråttensbyJohanna

Johanna Klasson med pojkvännen Andreas Papagiannis framför pappas föräldrahem i 
Bråttensby. Läs mer på sidan 14 .
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Vi i Bråttensby
November 2008

Oktoberbröllop

Tio år

med Vi i Bråttensby



� �

Vi i Bråttensby

Redaktionsgrupp:
Kjell Johansson 0���-6�8��� brattensby@tele�.se
Barbro Johansson  0���-6�8��� barbro.jo@tele�.se
Margareta Håkansson 05��-4004� mchakan@swipnet.se 
Paul Johansson 05��-40008 paul-johansson@swip-
net.se
Cecilia Frändberg 05��-40�50 cecilia.frandberg@utb.
herrljunga.se

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

Prenumeration
För de personer som bor i Bråttensby är tidningen gratis. 
Tidningen delas ut. Om det är någon som inte får tidningen 
inom Bråttensby så informera redaktörerna.

Pressstopp och utdelning
Tidningen planeras att delas ut 4 gånger per år med press-
stopp den �5 februari, maj, september och november. 

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

Annons
För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons 
för �50.-. Sponsring är 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 
redaktionsgruppen.

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

Bygdegårdsföreningen ”Vi i Bråt-
tensby” har i år fått pris och diplom från 
Herbert Carlssons Hembygds- och Forn-
minnesfond. Vi har tilldelats denna heders-
betygelse för engagerande kulturhistoriska 
aktiviteter i Bråttensby, så som föredrag om 
bygdens historia, fotoinsamling, gårdsbe-
skrivningar och berättarkvällar. Diplomet 
föreställande Jällby kyrka finns att beskåda 
i bygdegården och prispengarna om 7000 
kr skall användas till inköp av videopro-
jektor och en portabel visningsduk. 

Jällby kyrka
Jällby kyrka är en av Västergötlands 

få bevarade träkyrkor. Den har en vacker 
och säregen arkitektur med låg takhöjd 
och lågt torn. �766 brädfodrades kyrkan 
invändigt och vissa väggmålningar från 
denna tid med olika bibliska motiv finns 
fortfarande bevarade. Bland inventarierna 
i övrigt märks bland annat en dopfunt med 
fyrsidig fot från medeltiden, altarskåp från 
��00-talet med Madonnan och barnet. I 
omgivningen finns gravfält och andra forn-
minnen. Källa: Murberg. 

Cecilia

Pris och diplom till Bråttensby
När Fredrik Åhman och Anna Nilssons hus blev 

färdigt i somras gick flyttlassen med traktor från Ha-
gen till Lunda. Därefter stod inte det lilla gulliga huset 
i Hagen tomt speciellt länge innan en återvändare med 
sambo flyttade in. 

Det är hyresvärdens yngsta dotter Louise Aronsson, 
�� år, som numer huserar i Hagen tillsammans med 
Johan Bodén, �9 år, från Alboga. 

Vid intervjutillfället var inte Johan hemma – ett 
årskort till Frölunda Indians och en match i Göteborg 
gjorde att han lyste med sin frånvaro. Men vi fick reda 
på att Louise och Johan träffades på deras gemensam-
ma arbetsplats, Pipelife i Ljung. 

Pipelife är ett innovativt och expansivt företag som 
tillverkar plaströr till  el/tele-, VA- och VVS-bran-
schen. Johan jobbar som dagställare dvs sätter upp 
maskiner och byter verktyg på ”plastsprutmaskinerna” 
och Louise håller på med formsprutning.

 – Det känns jättebra att vi har flyttat hit, lagom 
långt ifrån mamma och pappa men ändå så nära att det 
är lätt att hjälpa till i jordbruket på Östergården. Det är 
faktiskt riktigt kul att köra traktor och det här med att 
bli bonde vore kanske inte så dumt, menar Louise. 

Men först finns det planer med huset i Hagen. Paret 
har en idé om att bygga om fasad och tak. Förutom 
Johan och Louise bor det tre katter i huset – Dicken, 
Björn och Pivo. Sent omsider skulle vi härmed vilja 
hälsa Johan och Louise välkomna till Bråttensby.

Cecilia

Det är kul att köra traktor

Här har vi huset med paret Johan och Louise i förgrunden.

Louise Aronsson som 
numera huserar i 
Hagen tillsammans med 
sambon Johan Bodén, 
här framför husets ena 
kakelugn.
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Bråttensbybröllop
Åtta bröllop har Vi i Bråttensby kunnat rapportera om under tioårsperioden

Annika och Hans 2/9 2000

Sofia och Daniel 4/8 2001

Kerstin och Mikael 28/6 2003 Jenny och Krister 3/7 2004 Åsa och Harry 7/7 2007

Monica och Magnus 19/8 2006
Emma och Jonas 2/6 2007

Madelen och Erik 4/10 2008
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Nio års påskkäringar
2001

2002

I ur och skur har påskkäringarna och -gubbarna dragit runt i 
Bråttensby varje påskafton, önskat Glad påsk, fotograferats och 
fyllt sina korgar med godis och pengar. Ibland har de varit många, 
ibland har de varit få, några har varit stora och några har varit 
små. Inte sällan har skaran förstärkts med utsocknes medlemmar. 

Färgranna, pyntade och glada har de alltid varit. 
Deltagarna har bytts ut allt eftersom, men hittills har det alltid 

kommit ett större eller mindre gäng och förgyllt påsken. Hoppas 
ni fortsätter med det!

Fotnot: 2000 finns inga bilder från påskfirandet

Nils Runge, Jimmy 
Aronsson, Markus 
Gustafsson, Emelie 
Aronsson, Emma 
Gustafsson, Sara Öberg, 
Linnéa Öberg, Linda 
Johansson, Hanna 
Bengtsson.

Linda Johansson, 
Emma Gustafsson, 
Linnéa Öberg, Hanna 
Bengtsson, Moa 
Johansson, Sara Öberg.

2003

2004

Kumar Acaharya, Linnéa Öberg, Paul Johansson, Julia Persson, Sara Öberg, Johannes och Hanna Bengtsson, Linda Johansson, Emanuel och 
David Bengtsson.

Christoffer Åhman, Linda 
Johansson, Moa Johansson, 
Emma Gustafsson.
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2003 2005

2006

Daniel Bayard, Amanda Gustafsson, Marcus Gustafsson, 
Linda Johansson

Amanda Gustafsson, 
Linda Johansson, 
Kajsa Gradéus, Lovisa 
Edvardsson.

2007

2008

2009

Linda Johansson, Amanda 
Gustafsson, Lovisa 
Edvardsson.

Amanda Gustafsson, Lovisa 
Edvardsson Julia Strid, Linda 
Johansson, Filip Strid, Kajsa 
Gradéus.

Amanda Gustafsson, Lovisa Edvardsson, 
Linda Johansson..
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Ingvar Valdemarsson
Jag läser alltid papperstidningen. Nät-

tidningen kollar jag inte på. 
Vi har satt in alla nummer i en pärm ända 

från begynnelsen. Det är bra att ha när det 
blir diskussion om när det ena eller andra 
hände, då kan man gå tillbaka och se.  

Det har varit en hel del som har varit in-
tressant. Något som var bra var när Petter 
skrev om släkter och historiska saker. Det 
andra känner man ju väl till, det som hänt 
senaste tiden och som vi själva varit med 
på. Men det kan å andra sidan få ett visst 
värde i framtiden.

Anders Johansson
Jag läser alltid tidningen. Det har hänt 

att jag har läst nättidningen om den andra 
har kommit bort. 

Det är inte alltid som jag sparar den, 
men ibland om det har varit något särskilt, 
t.ex. om vi själva har varit med.

Jag läser allt rätt igenom. Det är roligt 
att få veta vad som har hänt. Jag är inte 
själv så engagerad i Bråttensbyaktivite-
terna och då är det bra att få veta vad som 
händer. Jag tycker tidningen är bra.

Lisbeth Lindgren
Jag läser alltid tidningen, mest blir det 

papperstidningen, men jag läser också på 
nätet ibland när det ges tillfälle.

Tidningarna sparar jag. Det kan var ro-
ligt att gå tillbaka och titta.

Jag brukar gå igenom allt vad som står, 
det är inget särskilt som jag tycker är bättre 
eller sämre. Det är en behaglig tidning att 
läsa, man hinner med den.

Ingemar Hjort
Jag tittar gärna igenom tidningen. Jag 

läser den på nätet, eftersom vi bor i Troll-
hättan.

Det är roligt att se att det händer saker, 
att folk är aktiva. Kul att man inser att det 
är en levande landsbygd, att folk engage-
rar sig. Det märks att Bråttensby inte är en 
bygd i utdöende, utan en framåt bygd. 

För oss som inte är bofasta i Bråttensby 
innebär läsningen av Vi i Bråttensby att vi 
får veta vad som händer i bygden - mid-
sommarfirande, rävjakter, aktiviteter på 
boulebanan eller i kyrkan mm trots att vi 
oftast inte deltar själva. För oss skapar det 
en större känsla av gemenskap med Bråt-
tensby och våra grannar där. Vi uppskattar 
därför verkligen när det ligger en ny tid-
ning i e-postlådan.

Några röster från våra läsare
Vad tycker läsarna om tidningen? undrade vi, och ringde upp några slumpvis utval-
da personer, som fick svara på följande frågor:
1. Brukar du läsa tidningen? Papperstidningen eller nättidningen?
2. Brukar du spara tidningen?
3.Vad läser du helst i tidningen?
4. Vad skulle du vilja läsa i tidningen?

Ingalill Carlander
Jag skriver ut nätbilagan och sparar den 

ordentligt i tidskriftssamlare med namnet 
Vi i Bråttensby.

Det är roligt att läsa om när ni hälsar på 
hos nyinflyttade i byn. En väldigt rolig ar-
tikel var för några år sedan med bilder på 
olika ställen och gårdar i Bråttensby från 
annorlunda vinklar och man skulle gissa 
var i Bråttensby det var.

Det är trevligt att läsa om det som hän-
der i byn. Jag läser inte annonser så noga 
eftersom jag bor en bit bort och inte kom-
mer på tillställningarna.

Linda Johansson
Mamma och jag brukar alltid titta ige-

nom tidningen när den kommer, och kolla 
på bilderna. Jag har aldrig läst tidningen på 
nätet.

En artikel som jag tyckte var rolig att 
läsa var om när vi gjorde äreport till Jenny 
och Krister. Då kom jag ihåg hur roligt det 
hade varit den gången när vi gjorde äre-
porten. Det var på Guntorp och det var en 
massa folk där och jag sprang mest om-
kring och hjälpte inte till så mycket.

Något annat som är bra att ha med i tid-
ningen är när någon flyttar härifrån eller 
flyttar hit. 

Till detta jubileumsnummr av tidningen följer en bilaga som består av två delar:
En enkät, där du får fylla i vilka Bråttensby-aktiviteter du är intresserad av. Detta 
för att aktivitetsgruppen ska kunna ordna ett så bra program som möjligt.
En tipsrad med frågor från de tio årens tidningar. Tre vinnare får fina priser!

Lämna bilagan senast den �5 december i den tillfälliga postlåda som vi har satt upp på 
trappräcket på bygdegården.

Styrelsen

•

•

Information om bilagan
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Väg 181
Många som kommer till Bråttensby gör det via väg 181 från Vårgårda. Det har hänt en 
del med denna väg under de gångna tio åren, vilket även avspeglats i Vi i Bråttensby

Februari 2000
Första gången väg �8� nämns är i en 

artikel i februari �000. Då har det skett 
trädfällning efter vägen för att minska 
olycksriskerna. En s.k. avåkningssträcka 
skapades för att minska risken att man ska-
das allvarligt vid en eventuell avåkning. 
En något friare sikt fick vi på köpet.

Juni 2000
Redan i juni samma år, �000, är vägen 

aktuell igen. Nu har det varit ett möte om 
den nya sträckningen genom Bråskaberg, 
vilket samlade 27 deltagare. Ett gemen-
samt remissvar skrevs till Vägverket. Vid 
denna tid var planerna fortfarande att vä-
gen skulle göras om ända till Herrljunga 
och en av de frågor man skulle ta ställning 

Cykling i Bråskaberg?

Och nu är det november 2009 och väg 181 är klar lagom till vårt tioårsjubileum!

till var sträckningen förbi Bråttensby och 
Remmene, och mötet förordnade en av de 
föreslagna sträckningarna. Fler synpunkter 
som skickades med i remissvaret var att 
vägen skulle förses med cykelbana och att 
bygdegården kan behöva flyttas med Väg-
verkets hjälp, om den kommer att ligga för 
nära vägen.

Maj 2001
Nu har ”Förstudie och beslutshandling-

ar” från Vägverket kommit in till Vi i Bråt-
tensby. Här finns remissvaren samt skis-
ser och kartor. Vägen mellan Fagrabo och 
Bråttensby skola ska bli nio meter bred och 
uträtad, vägen ska sänkas två meter vid Sä-
teriet och få en del vägbankar som blir �-4 

meter höga. För sträckningen Bråttensby 
skola - Bergagärde finns två alternativ, 
där det ena går via Remmene och Tarsled 
medan alternativ � går norr om Remmene-
dal, under järnvägen och genom skogen till 
Boråsjärnvägen och under den.

April 2004
I detta nummer finns en annons för en 

träff den � juni om vägutredningen av väg 
�8�. Margareta Yngvesson, som med-
verkat vid förarbetena finns på plats och 

man ska också sammanställa ett remissvar 
(igen!). Hur det gick med detta möte rap-
porteras dock inte i något senare nummer 
av tidningen. 

Januari 2007
Nästa gång det händer något har det 

gått tre år sedan sist. Nu rapporteras om ett 
vägmöte i Vårgårda, där Vägverket infor-
merar om den nya sträckningen av vägen. 
Här kom beskedet om att de 54 miljonerna 
inte räcker längre än till Bråttensby kyrkas 
uppfart och att vägen kommer att få två 
omkörningsfält, ett i vardera riktningen, 
men inga cykelbanor. 

Augusti 2008
Paul rapporterar i detta nummer om ett 

möte med folk från Vägverket. Förhopp-
ningen från vår sida var att vi skulle få Väg-
verkets hjälp att flytta bygdegården upp till 
kyrkan där läget är bättre. Men resultatet 
av mötet blev istället att vägen inte skulle 
komma att ligga närmare bygdegården än 
tidigare och att Vägverket skulle hjälpa till 
att utvidga bygdegårdens parkeringsplats.

Vy mot harsprångskurvan från väster, gamla sträckningen.

Till detta jubileumsnummer av tidningen följer 

en bilaga som består av två delar:

En enkät, där du får fylla i vilka Bråttensby-ak-

tiviteter du är intresserad av. Detta för att aktivi-

tetsgruppen ska kunna ordna ett så bra program 

som möjligt.

En tipsrad med frågor från de tio årens tidningar. 

Tre vinnare får fina priser!

Lämna bilagan senast den 15 december i den 

tillfälliga postlåda som vi har satt upp på trapp-

räcket på bygdegården.

Styrelsen

Karta från Vägverket där nya vägen markeras med rött.

Nya vägen under byggnation från öster förbi Harsprångsledningen

Färdig väg från väster under Harsprångsledningen.
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Bygdegårdens parkering
På ett styrelsemöte fick jag uppdra-

get att, som tack för den fina parkerings-
platsen, bjuda Veidekkes och Vägverkets 
platspersonal på fika. 

Efter samtal med Veidekkes platschef 
Patrik bestämdes att den �9 september 
skulle vara en lämplig dag. 

Två specialbeställda tårtor införskaf-
fades, designade av Mona på Lindströms 
Bageri. Kalle Kylén, Bengt Classon och 
undertecknad kom till ”gubbarnas” byssja 
i god tid före fikat. 

Efter att ha röjt plats och städat på bor-
den (det såg ut precis som i de flesta andra 

Det tyckte vi att vi ville fira med tårta!

byssjor jag sett), bryggde vi kaffe och du-
kade fram. 

Gubbarna och den kvinnliga utsättaren 
blev glatt överraskade när de kom och lät 
sig väl smaka.

Christer i Gäddegården

Parkeringsplatsen vid bygdegården fotograferad i samband med tipspromenden 28 maj.

Veidekkes och 
Vägverkets personal 
i väntan på tårta.

- Bråttensby har �05 invånare och 
46 hushåll. 

-Åldersgruppen 60-69 år är störst, 
åldersgruppen �0-�9 är minst, och 
medelåldern bland invånarna är 48 
år.

- Ytan är �076 hektar.
- Bråttensby gränsar till Eggvena, 

Remmene, Landa och Tumberg.  
- Högsta punkten ligger i Bråska 

berg (Bråttensby berg) och är belägen 
�55 m ö.h.

- Bråttensby har varit bebott sedan 
stenåldern, vilket bevisas av bauta-
stenarna vid Östergården och på Fri-
segårdens utmarker, fornåkrarna vid 
Grönaberg samt ett flertal upphittade 
stenyxor. Högakullen vid Skattegår-
den är ett gammalt gravfält från järn-
åldern.

- Det sägs att under häxproces-
sens tid blev två kvinnor i Bråttensby 
brända på bål.

- Trots att det är en av de minsta 
socknarna i Älvsborgs län fanns här 
två sätesgårdar på �600- och �700-ta-
let: Bråttensby säteri och Guntorp. 

- Den första kyrkan byggdes på 
�600-talet och renoverades �898 och 
�957.

- Bråttensby tillhörde utkanten av 
de s.k. Svältorna, som mest bestod 
av ljungmarker, och var en tämli-
gen skoglös socken fram till slutet 
på �800-talet, då skollärare August 
Lindelöw genomdrev en omfattande 
skogsplantering, bl.a. med hjälp av 
skolbarnen.

- Laga skiftet genomfördes �870. 
Då flyttades gårdarna ut till de platser 
där de nu ligger. Innan dess låg går-
darna samlade i byarna Bråttensby, 
som låg vid kyrkan, och Lunda by, 
som låg där Lunda Östergårdarna nu 
ligger. Guntorp, Säteriet, Hägnen och Ud-
detorp var inte med i skiftet.

- Vid Guntorp fanns ett tegelbruk under 
�800-talet, där man bl.a. brände tegelpan-
nor märkta med ett G.

- På �800-talet och in på �900-talet 
fanns en tjugotal torp och backstugor i 
Bråttensby. Här bodde bl.a. skomakare, 
skräddare, plåtslagare och andra hantver-
kare, soldater, barnmorska och järnvägsar-
betare och de utgjorde också arbetskraft på 
byns gårdar och tegelbruket.

- Den första skolan byggdes �860, och 
låg där bygdegården nu ligger. Ny sko-
la byggdes �9�� och var i bruk fram till 
�996.

Visste du detta om Bråttensby?

- Bråttensby utgjorde tillsammans med 
Landa en egen kommun fram till kommun-
reformen �95�.

- På Grönaberg låg en festplats från 
�940-talet och fram till �964, dit folk reste 
långväga ifrån för att se på artister, dansa 
folklekar och roa sig med pilkastning, lot-
terier m.m.

I Herrljungaboken står att läsa en sä-
gen om kyrkklockorna i Bråttensby:

”Det sägs att i den gamla kyrkan fun-
nits två klockor, men den ena blev under 
ofredstid sänkt i en sjö, Gullsjön, sydväst 
om kyrkan. Denna sägen vet att förmäla 
hur  klockan skulle bärgas. Det skall ha 
tillgått så att byborna gått ’man ur huse’ för 

att se när klockan skulle bärgas. Det skulle 
råda fullkomlig tystnad, ingen fick säga 
ett ord och bärgningen skulle ske en tors-
dagsnatt. När man nere i djupet fått fäste 
på klockan med ett starkt tåg skulle det 
spännas för två kvigor ’de icke under ok 
förut varit hade’. Kvigorna drog allt vad de 
förmådde och klockan började bli synlig i 
vattenbrynet men i det samma glömde en 
gumma sig och i glädjen ropade hon: ’O, 
se klocka!’ Men med detsamma brast tåget 
och klockan sjönk så djupt att det sedan 
varit omöjligt att mer få fatt på den.”

Fotnot: De flesta av uppgifterna är häm-
tade från Herrljungaboken

Barbro

Flygfoto med gränser och vägar i rött

Gullsjön

Liskaheden

Lansatorpet

Hjortatorpet

Dyliden

Brännet
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Det tog �0 dagar innan älgjakten var 
över för Bråttensby-Landas del. I år 
fick vi skjuta tre älgar, två kalvar och ett 
vuxet hondjur. Det vuxna hondjuret fick 
vi byta ut mot en kalv om vi ville. 

Vi har haft gott om älg på markerna 
och sett flera tjurar, den största var en 
tjur med tio taggar. Fyra olika kor med 
kalv (varav en med dubbelkalv) har 
setts i området. Av dessa har vi skjutit 
tre enkelkalvar. 

Skyttar har i år varit Tage i Landa, 
Lars i Bosgården (hundförare) samt un-
dertecknad.  

Christer i Gäddegården

Rävjakt 2010
Söndagen den 14/2 är 
det dags för den stora 

rävjakten i skogen 
mellan Bråttensby, 

Eggvena och Tumberg.

Samling senast kl.7.45 
vid Eggvena bygdegård.
Jakten beräknas äga rum 

kl 8-14.

Christer i Gäddegården
0513-40042

Älgjakten
Den 4 september var det dags för Bråttensby boys att starta den 

nya säsongen. Liksom för två år sedan skedde detta på Lumber & 
Karle i Kvänum. 

En allmän inbjudan hade gått ut och vi var några damer som 
nappade på den.

Bowlinggänget var mycket glada att träffas igen efter som-
maruppehållet och vi lät dem hållas på banorna för att pröva sina 
klot. 

Efter en timmas spel gick vi en trappa upp och njöt av den goda 
maten. Vi var de enda gästerna i restaurangen den här kvällen och 
fick lite extra spelrum. När det var dags för kaffet på maten kunde 
vi sprida ut oss i den nybyggda loungen. 

Det blev ett lugnt och avslappnande slut på en trevlig kväll.
Margareta Håkansson

Bowlingens ”kick-off”

Tage, Erik och Lars J har kaffepaus i Landaskogen.

Christer B, Berndt, Christer H, Lars J och Molly vid den först skjutna 
älgen. Födda

Emma och Jonas Lindstrii 
Ingvarsson har fått en son, 

27/10, som ska heta Valdemar

Christer och Margareta 
Håkansson sponsrar 

tidningen

Rune Gustavsson rullar koncentrerat iväg bowlingklotet.

Här avnjuts den goda maten. 
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Berättarkväll vid 
brasan

Fredagen den 4 december kl 19.00 i 
Bygdegården

Vi lyssnar på varandras berättelser 
och uppläsningar i brasans sken. 

Du kan komma och lyssna och, om 
du vill, läsa eller berätta något för 

oss andra. 

Välkommen ,Paul Johansson

Välkommen till bygdegården för en kväll 
då vi minns sådant som har försvunnit de 
sista 70 åren – arbetssätt, seder, maträtter, 
lekar, kläder, redskap, maskiner, ljud, lukter, 
smaker…
Vad minns du av företeelser och saker som 
fanns förr, under kortare eller längre tid? 

Några exempel:
Hur var det att köra en självbindare? Här lät 
ett tröskverk? Hur kändes doften av nyslaget 
hö?
Hur gick det till att sylta, safta, konservera, 
sätta filbunke, stoppa korv och koka sylta?
Hur ordnade man inköpen när mataffären var 
stängd från kl �� på lördag till på måndag 
morgon, och alla helger?
Hur lät och luktade tvåtaktsbilarna och 
fotogentraktorerna? 
Hur vanligt är det idag med ärtsoppa och 
fläsk på torsdagar, söndagsstek med ärter och 
morötter på söndag, kräm till efterrätt, och 
vetebröd och sockerring till kaffet?
Var det roligare förr när man såg 
skillnad på olika bilmodeller och när 

registreringsskylten visade varifrån en bil 
kom?
Hur lekte barn innan det fanns tv och 
datorer? Vad gjorde vuxna på kvällarna 
innan tv:n kom?
Hur har den digitala tekniken förändrat våra 
liv? Gick något förlorat med den analoga 
telefonen, kameran, videoapparaten?
Kan någon idag använda en räknesticka? 
Manuell tvättmaskin? 
Från mjölkhink till trekantig tetrapack till 
en uppsjö av olika sorters mjölk, fil och 
yoghurt. Hur har smaken och upplevelsen 
förändrats?

Det är sådana och många fler minnen vi 
vill locka fram denna kväll. Ta med dig 
dina minnen, gärna i form av konkreta ting, 
bilder eller smakprov, så fortsätter vi att 
minnas tillsammans!

För information ring Sune 0513-40025 eller  
Sören på 0513-40146

Minnenas afton
Bråttensby bygdegård onsdagen 20/1 kl 19.00

 Efter ett par försök fick vi tag på den 
nya hyresgästen i Bratthall (Åhmans vid 
järnvägen). 

Vi åkte dit en mörk och kulen novem-
berkväll och möttes av tre glada i dörren. 
Först var det Camilla Kadfors och sedan 
hennes två fina schäfrar, Annilla och Ken-
ny. 

Camilla som är född (-76) och uppvuxen 
i Hisings Backa flyttade hit redan i oktober 
�008 – det hade jag och Kjell inte koll på. 
Riktigt så långsamma brukar vi inte vara 
med våra ”hälsavälkommenbesök”. 

Anledningen till flytten var att komma 
från det hektiska arbetslivet som inneha-
vare av två 7-eleven butiker i Göteborg. 

– Det blev för mycket jobb med dåliga 
arbetstider, rån mm, berättade Camilla. 

I grunden har hon en utbildning som ba-
gare och konditor men den karriären satte 
handeksem stopp för. 

– Alla de där handprodukterna är så 
dyra i affärerna och då kom jag på att jag 
vill utveckla sådana själv, säger Camilla. 
Och det har hon gjort, tre naturliga produk-
ter för nagelvård har hon hittills framställt 

Murvelmiss i Bråttensby

och börjat saluföra under namnet 
Camilla of Sweden. 

Till hushållet hör också trav-
hästen Musse. Med Musse rider 
Camilla westernridning, en form 
av ridning som går ut på mycket 
samspel mellan ryttare och häst, 
ofta med lösa tyglar. Hästen skall 
hjälpa ryttaren vid boskapsindriv-
ning, stå still vid grindöppning 
mm. 

Hela livsstilen med country & 
western attraherar Camilla och 
hon åker årligen till ett arrang-
emang på High Chaparral som har 
Sveriges största utbud av western-
tävlingar.

Camilla, Annilla, Kenny och 
Musse - välkomna till Bråttens-
by!

Cecilia.

Annilla, Camilla och Kenny i soffan i det lilla huset vid järnvägen.

Camilla visar sitt nagelvårdsrum för Cecilia.



�0

Bråttensbybilder


