Vi i Bråttensby
Maj 2010

Första plats i bildtävlingen
Roger Mattsson

Motivering: Mycket bra komposition med vägen som
löper genom bilden och med bondgården i bakgrunden.
En stillsam bild av landsbygden.
Thomas Hansson


Årsmöte Vi i Bråttensby

Ännu ett år
hade förflutit i
Bråttensby och
det var dags för
årsmöte, till vilket många invånare mötte upp.
Omval gjordes
på de flesta poster, den enda
nyheten var att
Ingvar Valdemarsson avgick
ur styrelsen och
ersattes av Ninni Johansson.
Enligt verksamhetsberättelsen
har
följande
aktiviteter an- Cecilia Frändberg avtackar Ingvar Valdemmarsson som avgick från styrelsen.
ordnats under
året: teaterresa, årsmöte, Australienkväll, bowlinggänget och berättarkväll. Dessutom
påskeld, bowlingfest, tipspromenad, växt- bjöds vägbyggarna, som gjorde i ordning
bytardag, midsommarfirande, kickoff med bygdegårdens parkeringsplats, på tårta och
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Kjell Johansson
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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 pressstopp den 15 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@tele2.se så får du information
om när tidningen är utlagd på hemsidan.

Annons

För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons
för 250.-. 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 sammanhållning och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och
bild. Kom gärna med material, helst via mail till
brattensby@tele2.se.

fyra nummer av tidningen har kommit ut.
Revisorerna hade funnit räkenskaperna
vara i sin ordning och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Tack vare priset på 7000 kronor som vi fick från Herbert Carlssons minnesfond, låg kassan vid årsskiftet på plus.
Övriga frågor som togs upp var den lokala
planen, som vi ska arbeta med under våren
och resultatet från enkäten om vilka aktiviteter som Bråttensbyborna är intresserade
av. Priser delades ut till de tre som vunnit
tidningens tipsfrågetävling, Mona Claesson, Maj och Bo Frändberg samt Margareta
Håkansson. Slutligen avtackades Ingvar
Valdemarsson, som avgår från styrelsen,
med en blomma.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds alla
på smörgåsar och läcker kaka, som ordförande Cecilia bakat. Därefter blev det invigning av den nyinköpta projektorn. Kjell visade bilder från Bråttensby från 1960-talet
och framåt, och det var roligt att få se många
av Bråttensbyborna i yngre versioner.
Följande personer valdes till styrelser
och arbetsgrupper:

Torpgruppen:
Ingvar Valdemarsson (sammankallande),
Roger Mattson, Lars-Rune Hermansson
Tidningsredaktionen:
Barbro Johansson (sammankallande), Kjell
Johansson, Cecilia Frändberg, Margareta
Håkansson, Paul Johansson
Bokredaktionen:
Sune Johansson (sammankallande), Cecilia
Frändberg, Ingvar Valdemarsson, Kjell Johansson, Tore Aronsson
Bygdegårdsansvarig:
Börje Aronsson
Valberedning:
Kjell Johansson (sammankallande), Roger
Mattson, Birger Yngvesson (ersättare).
Barbro

Styrelse:
Ordförande: Cecilia Frändberg
Sekreterare: Barbro Johansson
Kassör: Börje Aronsson
Ledamöter: Sören Sandström, Sune Johansson, Christer Håkansson, Ninni Johansson
Revisorer:
Dan Johansson, Sven Aronsson, Birger
Yngvesson (ersättare)
Aktivitetsgruppen:
Elsie Valdemarsson, Anna Nilsson, Christer
Håkansson


Bildtävlingen

Till minne

Stig Hermansson Guntorp
Min vän och gode granne Stig finns ej
längre bland oss. Jag och många med mig
delar sorgen med makan Astrid, barn, barnbarn och barnbarns barn.
I mycket unga år fick Stig tillsammans
med sina syskon ta ansvaret för gårdens
drift, eftersom båda föräldrarna kort efter
varandra avlidit. Kreatursskötseln blev hans
stora intresse och en högavkastande mjölkkobesättning byggdes upp. På senare år
kunde Stig glädja sig åt att sonen och sonsonen övertog intresset och nu tillsammans
bedriver en omfattande mjölkproduktion på
Guntorp.
I föreningslivet var Stig mycket aktiv och
redan i början av 1940-talet introducerades
bordtennissporten i Bråttensby. För utövandet av densamma var Stig en av initiativtagarna till att uppföra en egen lokal för ändamålet. Bordtennisklubben Tema-pojkarna
hade här en livlig verksamhet under många
år. En tid hade klubben fem 3-mannalag i
seriespel. Stig var både framgångsrik spelare och engagerad ledare. Sitt sportintresse
behöll Stig livet ut och följde med i tidningar och sändningarna i TV. Han gladde sig
mycket åt barnbarnens framgångar på fotbollsplanen eller vid bordtennisbordet.
En annan berömvärd gärning var när Stig
ledde en studiecirkel i torpinventering, som
ledde fram till boken ”Torp i Bråttensby”.
Alla deltagarna drog väl sitt strå till stacken
men det huvudsakliga forskararbetet utfördes av Stig som gjorde många resor till
landsarkivet i Göteborg. Där samlade han
även in uppgifter om alla gårdarna i Bråttensby och deras ägare långt tillbaka i tiden.
Materialet finns kvar och förhoppningsvis
kan den kommitté som är utsedd så småningom sammanställa detta i bokform.
Från detta var steget inte långt till en om

Här kommer bildtävlingens andra och tredje bild av nio inskickade bilder som medverkade i tävlingen. Första pris går till Roger Mattsson till bilden på tidningens första sida,
vilken går vidare till ”Bästa sjuhäradsbild”. Domare har varit Thomas Hansson som är
fotolärare på Kunskapskällan i Herrljunga.

fattande släktforskning där Stig och Astrid
utforskade inte bara sina egna släkter utan
även var många andra behjälpliga. Själv
fick jag, när jag fyllde 50 år, i present en
släkttavla över min fars och mors släkter.
Även åt Bråttensby kyrkliga församling
ägnade Stig sitt intresse. Där var han stämmans ordförande under flera år, samt ledamot av kyrkorådet. I synnerhet vid utvidgningen av kyrkogården och anläggandet av
den nya uppfartsvägen lade han ner mycket
tid och arbete.
Man måste även nämna Stigs engagemang för Herrljunga hembygdsförening där
han tillsammans med Astrid hjälpte till på
olika sätt och skaffade sig många vänner.
Sitt glada och humoristiska sätt behöll
Stig in i det sista, trots sitt svåra handikapp,
efter sjukdom, som gjorde att han fick tillbringa sina sista år i rullstolen.
Stig lämnar många ljusa minnen efter sig
och det känns som en förmån att jag har fått
vara en av hans vänner.

Andra plats: Tore Aronsson.
Motivering: Härlig vy över landskapet, där stängslet leder blicken in mot den lilla dungen med
torpet. En lantlig idyll.
Tredje plats:
Margareta Håkansson
Motivering: En bild
på det som en gång
i tiden var byns
centralpunkt, kyrkan.
Passar utmärkt in i
temat då det brukar
vara med det första
man ser i en mindre
by.

Ingvar Valdemarsson


Babyboom bland (f.d.)
Bråttensbybor!
Jenny Aronsson



Under det senaste året har inte mindre än nio
före detta Bråttensbybor fått barn och dessutom
har det fötts ett nytt barn i Bråttensby.

Kanske känns föräldrarna igen, men kan du
också lista ut vilket barn som tillhör vilken förälder? Rätt svar på sid. 15.

Joel

Marie Scott

Tor Yngvesson

Erik Yngvesson

Edgar

Molly

Ted

Carolina och Johan Stjerna

Viktoria Claesson

Sofia Frändberg

Ida

Vidar

Anton

Jonas Ingvarsson

Maria Håkansson

Hugo Johansson

Valdemar

Dennis

Max



Bowlingnytt

Rune, Bo-Lennart, Lena, Kristina, Mikaela, Christer H, Christer B och Kerstin.

Säsongens bowlingspel är nu avslutat.
Vecka 18 var en intensiv vecka med korpspel måndag, torsdag och final på lördag. Vi
hann även med en vänskapsmatch mot Annelunds damlag på tisdag kväll.
Vårt lag, Bråttensby Boys 1, som spelat
i A-div var klara för finalen, dessutom hade
”Boysen” i lag 2 och 3 chansen att ta sig
till B-final. Båda lagen spelade samtidigt
på torsdagskvällen, lag 2 förlorade med 6-0
mot OTWÄ och var därmed borta från fi

nalspel (det hade räckt med oavgjort).
För lag 3 krävdes det vinst mot Party-Lovers. De inledde också bra och tog de båda
första serierna med klar marginal, sista serien var jämn och sista rutan var avgörande.
Tjejerna i Party-Lovers hade nerverna under kontroll och vann sista serien med ett
par poäng. Resultatet blev 3-3 och även
tredjelaget var därmed utanför finalspel.
Finalen spelades på lördagen och Bråttensby Boys 1 fick möta ett av de senaste

Marjatta, Ingvar, Berndt, Nettan, Bosse, Lisa, Sven och Marie.

årens bästa lag, Team Martini. Bosse och
Bo-Lennart stred tappert men fick se sig besegrade.
Team Martini gick vidare och fick till
slut möta Gummigubbarna i den avslutande
finalen. Gummigubbarna var favoriter efter
att presterat bra spel hela säsongen, men
när det gällde visade sig Team Martini vara
starkast och stod efter jämnt spel som segrare i årets korpfinal.

Vi i Bråttensby Boys får trösta oss med
att matchen mot Annelunds damlag gick
bättre.
Efter 32 spelade serier stod vi till slut
som segrare. Det har blivit en tradition att
möta damlaget en gång varje år och de var
nu snabba med att tinga en revanschmatch
nästa år.
Christer i Gäddegården


Indianer i vildmarken

Den 19 mars
kl. 19 var det
indiantankar
i
bygdegården. Eftersom resan vi
skulle göra var
lång, började vi
men indiansoppa
med enbart grönsaker och vid borden fick vi träffa
kvällens berättare
Mats Anderson
från Sollebrunn.
Han hade blivit
intresserad av indianer på biblioteket där indianerna
tydligen ridit omkring på sina små
mustanger i böckMats Andersson visar upp hantverk från indianer i norra Amerika
ernas värld.
Då Mats kommit till bestämgen där blockhuset sattes upp påminde om
mande ålder talade han om för sina föräldrar en vanlig svensk furuskog men flodens fiskatt han skulle fara till Kanada och studera bestånd påminde inte om svenska åar för
indianerna på närmare håll. Han kom till ett där fanns mycket fisk och tydligen fin och
indiansamhälle med femhundra själar och smaklig fisk. Då isen lagt sig fick de hugga
där bodde han i flera månader och blev be- upp två vakar och lägga näten mellan dem
kant med innevånarna. Han fick följa med och de måste ha en vak öppen för dricksvaten familj som skulle bygga ett blockhus och ten också.
överleva ganska många mil från samhället.
Då fiskdieten blev enformig kunde de
Det framgick inte om familjen hade en önska lite kraftigare mat och då gav de sig
urtjusig indianflicka men familjen hade ut på älgjakt, det var mer spännande än att
mindre barn och de fick göra en del rutin- sova.
arbeten i hemmet. Blockhuset var det första
Älgjakt var naturligtvis något som praksom byggdes och det fanns motorsågar och tiserades i den stora byn där de annars bodbensin till dem och båten.
de, där det fanns skola, affär, äldreboende
Det vardagliga arbetet var att fånga fisk och samlingslokaler samt även en kyrka.
i nät och skaffa drivved vid stranden. Sko- Då älgjägarna fällt en bra älg och arbetat
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upp den, lade
de den stora
kroppen på en
presenning på
äldreboendets
altan. Där fick
de inneboende
dela upp köttet
och lägga in i
sina frysskåp.
Mats fick
även en chans
att åka ännu
längre
mot
norr och fira
jul hos en eskimå. Eskimån
bodde nog inte
i en iglo utan
ägde troligen
ett trähus. EfIndianer med sina trummor
ter detta vände
Mats tillbaka
till Sverige.
Hemma i Sverige blev det som det brukar gå för ungdomar, Mats träffade en tilldragande tjej och gifte sig. Det första barnet
blev en son och för honom kunde Mats berätta alla minnen från resan till Kanada som
goda sagor då barnen skulle sova. Även senare under uppväxten lyssnade den äldste
sonen gärna till historierna. Slutligen kom
han med ett förslag: Pappa vi åker dit och
ser om de känner igen dig! Det var ett bra
förslag tyckte pappa Mats och kom sedan
med ett motförslag till sonen: Du läser engelska med flit och energi i ett år och sedan
åker vi. Pappans förslag accepterades, och
månaderna rullade och det var snart dags att
packa.

Så stod far och son där på stora vägen
som gick genom byn. Mats kände igen sig
från sitt tidigare besök och sonen hade sett
vyerna på bild och kunde på så sätt känna
sig hemma. Mats tyckte dock att det var
skräpigt kring hustomterna och det är så att
människor som bor där snön ligger länge
behöver inte städa så noga på sommaren.
Snart kommer snön och täcker allt igen och
det är bara att komma ihåg var grejorna
finns.
De började fråga efter den jämnåriga
kille Mats hade varit tillsammans med på
den tiden. Visst, de fick vägvisning och
kom fram till ett hus där det bodde en familj
med barn. Mannen kom ut och hälsade och
11

Påskbilder

Indianer fortsättning
såg undrande på
Mats. Efter några
meningar sken
han upp och sa:
Oh, Mats from
Sweden!
Snart ville han
bjuda på något
och då gick han
till sin frysbox
och fick fram ett
präktigt bogparti
av älg. Med en
bågsåg
fixade
han till fina köttbitar med ben
som fick koka
mört och sedan
kunde matgästerna skära till
sig köttbitar och
salta och äta.
Mats kompis En äldre indiankvinna som klappar i händerna.
hade således gift
sig och fått barn
vad som skedde hemma i Sverige. Förutoch hade hus och kött i frysboxen och triv- sättningen för färden var att inga haverier
des med livet. Efter detta kunde de gå ut på inträffade för vattnet var kallt och tillät inte
bygatan och träffa andra som Mats var be- bad med kläderna på.
kant med och dagarna de gick.
Då halva färden var avklarad sa den unge
Mats fick nu organisera efter en plan han sonen: Vad skall jag göra om jag blir ensam?
hade. Han ville ta med sin son på en kanot- Tanken var värre för sonen för han hade inte
tripp till nästa by som låg trettiofem mil den erfarenheten som en äldre. Om pappan
nedströms där de nu bodde. Resan skulle bara dog, skulle sonen då bara lämna kropgå på sex etapper och övernattningsställena pen där på stranden och paddla ner till byn
hade indianerna i byn rekommenderat.
de skulle till?
Mat skulle floden släppa till i form av
Att få med honom i kanoten hade nog vafisk. Bröd och annat fick medföras. Varje rit omöjligt men frågeställningarna är svåra.
etapp skulle bestå av paddling i sex tim- Allt gick dock bra och tillfredsställelsen då
mar och då skulle sex mil erövras. Sedan de såg färdmålet överträffades bara av känspå kvällen skulle de fiska och skaffa bränsle lan att landa i Sverige.
och resa tält och äta. Det skulle även bli
			
Paul Johansson
tid att sitta vid lägerelden och fantisera om
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Påskkärringarna och gubbarna Elias Bengtsson, Filip och Julia Strid och Amanda Gustafsson.

Det blev en påskeld även i
år trots den tidiga påsken
och det dåliga vädret.
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Kall men glad tipspromenad
Efter den blåsiga promenaden var det skönt
att komma till bygdegården, där alla bilar fick god
plats på vår nya utvidgade
parkeringsplats och där
Margareta H, Margareta
K, Börje och Sune bjöd
på välsmakande fika och
sålde lotter på bröd, kaffe,
blommor m.m.
Barbro

Här kommer några grupper på stora vägen på väg till Guntorps framfartsväg.

Denna vår har vi inte vant oss vid några
höga temperaturer, och när tipspromenaden
i Bråttensby gick av stapeln den 6 maj var
det mössa och varm jacka som gällde. Men
solen sken och alla var på gott humör, även
när någon fråga hade blåst bort.
68 vuxna och 13 barn gick promenaden,
som utgick från Börje och Carina och gick
uppåt Östergårdarna och sedan rundan över
Guntorp – Gäddegården – Nordgården. Cecilia, Roger, Kjell och jag arrangerade det
hela.
Spridningen bland svaren var, som sig
bör, stor bland de vuxna, även om de flesta
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hade 8 eller 9 rätt.
Tre stycken klarade alla tolv frågorna,
och Carolina Öberg gissade dessutom exakt
rätt på skiljefrågan, som gick ut på att bedöma hur mycket vatten det var i två glasburkar. De båda andra tolvorna var Emma
Mabäcker och Kerstin Johansson.
Barnen hade svarat mer rätt på sina frågor, möjligen med hjälp av sina medföljande
vuxna. Deras skiljefråga var att räkna spelpjäser, tärningar m.m. som låg i en burk.
Närmast på skiljefrågan kom Linnéa Åhman Bengtsson, följd av syrran Julia och
trea kom Saga Rothlin.

På väg upp till Lunda
Östergård.

Rätt svar Babyboom:

Hugo Johansson och Helene Thulin är föräldrar till Vidar.
Maria Håkansson och Anders Janzon är föräldrar till Edgar.
Viktoria Claesson och Lee Heffernan är föräldrar till Ted.
Jonas Ingvarsson och Emma Lindstrii är föräldrar till Valdemar.
Tor Yngvesson och Jessica Wigroth är föräldrar till Max.
Erik och Madelen Cesar är föräldrar till Molly.
Sofia Frändberg och Mathias Obst är föräldrar till Ida.
Caroline och Johan Stjerna är föräldrar till Joel.
Marie och Simon Scott är föräldrar till Anton.
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Växtbytardag

Kom och byt ut sticklingar, skott och plantor som
du har fått över! Grönsaker och blommor, ettåringar,
perenner och krukväxter, allt kan vara intressant för
någon annan! (Snigelfritt, förstås).
Fika blir det också!
Plats: Bygdegården
Tid: tisdag 15 juni kl 18.00
		

Medarrangör

Pojken
som hade två kajor

Boksläpp!

Pojken som hade två kajor
kommer från tryckeriet i mitten av juni.
I boken har jag berättat om
händelser och livsfrågor från mitt liv
fram till mitten av 50-talet.

Paul Johansson

Du kan köpa boken för 180.- av mig
Ring 0513-40008. Finns även på Fölene kvarn
Paul

PLANERINGSMÖTE

Välkommen att delta i sammanställningen av
den lokala planen för Bråttensby!
Måndagen den 1 juni kl 19.00 i bygdegården.
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Medarrangör

