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Naturbilder av Louise Aronsson
som vi får se mer av på årsmötet

Annons

Nossans fiber
Från tanke till verklighet

Karl-Anders Andersson, ordförande i Blågrön Fiber i Munkedal, kommer till
vår årsstämma i Eggvena bygdegård den 13 mars kl 19.00. Han berättar om
hur arbetet med att anlägga fibernätet fungerat för dem. Blågrön Fiber började
gräva i oktober förra året och har nu även börjat blåsa in fiber i slangarna.
Även om du inte är medlem är du välkommen till föreläsningen.

I sommar börjar vi gräva
I vår planering räknar vi med att sätta igång projektet efter sommaren. Vill du
bli medlem så kontakta någon av områdesrepresentanterna Sören Sandström
070-6007394, Tore Aronsson 0513-40088 eller Birger Yngvesson 0322-628089.
Mer information finns på www.nossansfiber.se
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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 epostadress 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.

En sällsynt vårblomma
Så går vi mot ljusare tider igen.
Snart står solen så högt på himlen
att den orkar tina marken och de
första vårblommorna visar sig.
Då brukar jag ta en tur i backarna bakom vår trädgård för att se
om jag hittar några backsippor.
Förra året upptäckte jag till min
glädje att beståndet ökat.
Om det berodde på det tjocka
snötäcket vi haft under vintern eller Christer Bengtssons betesdjur
får framtiden utvisa. Jag tycker
att det är ”häftigt” att vi i Bråttensby fortfarande har en fridlyst
blomma inom vår sockengräns.
Många av Sveriges sällsynta
och vackra blommor minskar eller håller på att försvinna. Många
arter har inte sin framtid säkrad Backsippor i Skattegården våren 2010
i landet – så kallade rödlistade
arter. Svenska Botaniska Föreningen underBacksippan har minskat kraftigt i stora
söker regelbundet hur situationen är för ett
delar av landet och tillbakagången förväntas
antal sådana arter.
fortgå. Detta har medfört att den klassas som
sårbar (VU) på rödlistan 2010. (Källa: SvensFör den intresserade kommer här lite fakta
ka Botaniska Föreningen och Floraväktarna)
BACKSIPPA Pulsatilla vulgaris är fridlyst i
hela Sverige. Trots detta händer det fortfaRödlistans kategorier:
rande att den grävs upp för att planteras i
RE – Försvunnen
den egna trädgården. Backsippan är flerårig
CR – Akut hotad
och blommar i april – maj månad.
EN – Starkt hotad
Plantan blir 5-25 cm hög och hela växten
VU – Sårbar
är mjukt silkeshårig. Den blåvioletta blomNT – Nära hotad
man sitter i toppen på stjälken och de många
gula ståndarna står i vacker kontrast till
Text och bild: Margareta K.
blombladen.
Liksom många andra släktingar i smörblomsfamiljen är backsippan giftig.
Den innehåller ämnen som är hudretande. Inom folkmedicinen har växten använts
vid kikhosta, menstruationsbesvär, melankoli, diarré och åderbråck. Den har också
använts som färgväxt och ger med alun och
ängsskära en vacker grön färg.

Matupplevelse i Matlandet Sverige

Hösten 2011 bestämde
LRF i region väst att dela
ut ”bara vara” pengar
till sina medlemmar som
lite plåster på såren för
ett besvärligt skördearbete. Dessa pengar skulle ”ätas upp”.
Bråttensby-Landa
LRF-avdelning bestämde att göra det till en
verklig matupplevelse
och frågade kocken Mattias Silversved i Vårgårda om han kunde laga
en riktigt god tre-rätters
middag till oss. Det kunde han!
Fredagen den 3/2
bänkade sig 24 LRF- Dan Johansson, Sven Aronsson och Christer Bengtsson serveras på Gustavsbergs
personalmatsal
medlemmar på restaurang Å-kej i Vårgårda.
Å-kej är Gustavsbergs
sådana här lite festligare tillfällen. Mattias
personalmatsal. Mattias började med att bekom till Vårgårda som 6-åring och redan på
rätta lite om sig själv och om maten han lahögstadiet, när han pryade på Värdshuset,
gar i vardagslag i lunchrestaurangen och vid
bestämde han sig för att bli kock. Efter avslutad utbildning arbetade han
som kock på Bjertorps slott
och var köksmästare där åren
2000-2010. Han längtade efter
att kunna vara med familjen
mer och att få vara sin egen.,
Därför tog han över lunchrestaurangen, som även lagar
mat till personalen på Doggy.
Han och de två anställda lagar
mat helt och hållet från grunden. Om möjligt använder han
svenska och närproducerade
råvaror, men till de billigare
luncherna är det inte alltid det
går att hålla på den principen.

Vi var förväntansfulla och
nyfikna på vad vi skulle få att
äta. Vi fick inte veta hela matsedeln direkt utan Mattias berättade om en rätt i taget.
Så här blev matsedeln:
Förrätt:
Skaldjurssoppa
med kräftstjärtar, dillcremefraiche, smör och bröd.
Huvudrätt: Grillad gödkalvytterfilé med sauternesås,
jordärtskockspuré och brysselkålsragu.
Efterrätt: Ingefärskokta päron med citronzabayonnesås
och glass.
Allt smakade förträffligt
och eftersom det var bönder
som skulle äta så hade han tagit till rejäla
portioner. Vi blev mätta!
När vi lämnade restaurangen frågade vi
Mattias om han var ledig över helgen. Nejdå, han skulle både ha catering och göra be-

ställda smörgåstårtor. Mattias har gjort sig
ett namn i Vårgårda med omnejd och har
fullt upp.
Margareta Håkansson

Berättarkväll
När vintern sveper in oss i sin mörka yllekappa
så finns det de som sätter sig vid tv:n för att zappa
En annan städar huset sitt i alla fyra hörnen
och andra shoppar julklappar för hela månadslönen
(och rimmar till, ifall man vill)
För oss i Bråttensby finns också ett alternativ
som gör decembertiden ännu mer kvalitativ:
Vi samlas kring en brasa och berättar för varann
en skröna som är rolig och en skildring som är sann

En skröna om hundägar’n som gick på en riktig nit
När han tänkt göra slut på hunden sin med dynamit
Historien om femtiotalets moderätta stass
som visade sig inte vara särskilt vattenfast
Barndomsminnen dryftades om Elofs skolskjutsbil
Han fraktat barn i kofferten och lurat dem april
Aprilskämt även utförts av församlingarnas präst
Konfirmanderna på taket var nog det som lyckats bäst

Så avslutades kvällen glatt med kaka, kaffe, te
Och jag for hem för att författa denna resumé
Till bygdegården kommo vi, en kylig fredagskväll
Vi började med risgrynsgröt med socker och kanel
Sen satte Paul läsglasögonen uppå sin näsa
Vi satte oss tillrätta och han började att läsa
Och efter detta följde narrativ av alla slag
och tänkvärt, roligt, medryckande var det överlag
Berättelser om tomtar och om skogsrån som förförer
Om ”bôsholkar” och ”fjalahuven”, präster och chaufförer

Barbro

2012 års rävjakt i Eggvena med omnejd

Från vänster Patrik Isaksson, Aneby, med Astok, Veronika Johansson, Kristianstad, med Chefen och domaren
Mikael Ström, Svenshögen.

Det hade varit ihållande kyla under
ett par veckor, ca -10° och många jägare
undrade om det verkligen skulle bli rävjakt
den 12/2 som planerat. Väderleksrapporter
och långtidsprognoser talade om vikande
kyla, det kunde till och med bli lite nysnö.
Några snökorn föll på lördagseftermiddagen
och temperaturen var inte avskräckande på
söndagsmorgonen när jägarna samlades vid
Eggvena bygdegård.
Sju schillerstövare med ägare samt ett par
grythundar hade lovat ställa upp. Dessutom
kom som vanligt ca 100 jägare från när och
fjärran. En grythundsägare hade frågat om

det gick bra att göra ett grytjaktprov under
dagen, om det gick in någon räv i lämpligt
gryt.
Hundägaren var en tjej från Kristianstad
som heter Veronika Johansson och hunden
var en Parson Russel terrier med det långa
namnet Nadoz Shiz´s Ohini, men kallades
Chefen. Det bestämdes att Veronika och domaren Mikael Ström från Svenshögen skulle
inventera två gryt utanför det egentliga jaktområdet under tiden som de andra försökte
få upptag på räv i skogen.
Plötsligt kom det meddelande på telefon att en räv var indriven i gryt i Saxtorp.

Hundägaren och domaren
lotsades dit, hunden släpptes i grytet och bedömningen
kunde börja. Hunden arbetade som ”rävsprängare”, dvs.
attackerade och irriterade
räven en stund, kom sedan
självmant upp ur grytet och
gav räven chans att fly.
Efter ungefär 40 minuter och ett antal attacker lämnade räven grytet
snabbare än blixten och
hagelsvärmen tog mellan
svansen och skogen! Två av
hundarna hade under tiden
drivit rävar som blivit fällda.
Lars-Gunnar
Brorsson
sköt en av två rävar som
unghunden Nässjöns Astok
drev till skott. Ägaren Patrik
Isaksson från Aneby meddelade att det var 2,5-årige
Astoks 19:e och 20:e räv som
fällts för hunden.
Även Egon Molldéns tik
Orustmarkens Hedvig presterade ett fint drev under
ca 45 minuter, innan Henrik
Palmborg satte stopp för jakten med ett välriktat skott.
Tidig eftermiddag träffa- Håkan Berggren, Herrljunga
des jägarna åter i Eggvena
bygdegård för att äta korv
rävjakten, 2065 kr sattes in på Barncanceroch ventilera dagens händelser.
Provdomaren meddelade att Parson Rus- fondens konto.
Christer i Gäddegården
sel terriern hade blivit godkänd vid grytjaktprovet och kunde nu tituleras Svensk utställnings- och grytjaktchampion.
Jägarna var nöjda med det vackra vädret och att tre rävar hade blivit skjutna.
Hundägarna avtackades med var sin säck
hundmat, skänkt av Doggy. Överskottet av

Vår ordförande Sune var ute med kameran
Tänkte
fotografera
den domarring som ska
finnas under ledningen
(Harsprångsledningen)
.Hittade en sten, om
den nu hör ihop med
ringen eller står för sig
själv vet jag ej.
Det var säkert god utsikt på den tiden, dom
såg kanske någon annan väg då.

Däremot så hade någon försökt få
upp jordledning till stolparna, med
hjälp av spännplock och spade, men
gett upp. Tydligen räckte inte energin
till. Energin i mina batterier tog ock-

så slut så hur
det är med domarringen får
vi återkomma
med.
Sune

ÅRSMÖTE I
VI I BRÅTTENSBY
Den 7/3 kl 19.00 i bygdegården
Mötet börjar med
naturbilder av
Louise Aronsson
Efter det tar vi kaffe och dopp, innan vi går
in på årsmötet
Välkomna Styrelsen
Några rader från ordföranden
Det närmar sig årsmöte och då kan vi fundera på vad som har hänt under föregående år. Vi har haft tipspromenad, ett par promenader om namn i
Bråttensby , filmkväll resa, m.m.
Vi får se vad som blir i år, förslag är alltid välkomna.
Sune

