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Uddebobladet nr 17
Juni 2018
Ett informationsblad till alla som 
har en anknytning till Uddebo

Väveriet:
Liv och Kalle, Matväven, 

cykelköket 
Samt info om UddeboFestidalen

Personporträtt:
Magnus Nilsson och 

Emma Isaksson  

Välkomna på sedvanligt Midsommarfirande

Fredagen den 22:a juni i Uddebo Bygdegård

Vi träffas klockan 10.00 för att tillsammans löva midsommarstången 
och delta i fisketävlingen.

13.00 serveras lunch till självkostnadspris (eventuell specialkost  
meddelas vid anmälan) cirka 15.00 blir det dans runt  
midsommarstången
På kvällen blir det grillning på grillplatsen vid Särlan. Medtag egen 
grillmat. (Det behövs ingen anmälan till kvällen.)

Anmälan via sms, senast den 20:e juni till:
Jenny    Lollo
0738-179704   0763-237780

Gula Huset

I år fyller föreningen Gula Huset 10 år! Om du gillar att Gula huset 
finns så kan du bli stödmedlem. 
I år erbjuder vi tillgång till kanoterna hela året om du blir medlem för 
300:-/år (Bankgiro:396-7742).  Om du vill 
vara med och driva föreningen och ha 
tillgång till hela huset kan du bli 
aktiv medlem. 
Kontakta Jalle 070-581 25 55

Här är Uddebobladet’s sommarnummer  
och vad passar bättre än ett nummer fyllt med  
cykeltips, vad som är pågång i Väveriet samt intervju med våra 
senast nyinflyttade. Helgen 8-10 Juni är det dags för Uddebo  
Festidalen. Vi bifogar ett program i detta nummer och hoppas 
vi ses i byn!

Medverkande i redaktionen för  
Uddebobladet nr 17:  
Marita Pahlén, Karin Rehnström, 
Gustav Bodell, Caroline Bergmann, 
Isac Eliasson, Elias Grind och Janne Kemi

Stort tack till:



Det har nu gått 6 år sen tillverknin-
gen av textilier avslutades i Ud-
debo Väveri och många har en 
särskild koppling till den ca 5000 
kvm stora byggnaden och dess 
nära 100 framgångsrika år med 
produktion av kvalitetstyger. Våren 
2016 tog Liv Sonntag och Kalle Mag-
nusson över den stora fastigheten 
med visionen av att skapa en plats 
för kunskap, framåtanda och mod 
där folk och idéer samlas och möts. 
Vägen har hittills kantats av en lång 
process att ta fram den nya 
detaljplanen för byggnaden och 
kringområdet. Så i höstas kom det 
efterlängtade beskedet för en god-
känd plan och den verkliga starten av 
Väveriets vision kan nu träda i kraft.

Liv och Kalle har även under våren 
byggt klart sin lägenhet och är nu-
mera Uddebobor på heltid. Vi träffar 
dem en solig vårdag på en bänk 
utanför den varma tegelfasaden för 
att hälsa dem välkomna till byn och 
få veta mer om Väveriets framtid.
Välkomna hit! Nu har ni bott här i 

drygt en månad. Hur känns det?
- Det känns bra att äntligen vara på 
plats. Vi är jätteglada!

Idag finns ett tiotal aktörer som  
bedriver verksamhet i era loka-
ler. Hur upplever ni att det funkar 
hittills?
- Det är kul att det är så många som 
hittat hit redan innan vi har talat om 
att det finns lediga lokaler. Här finns 
en tapetserarverkstad, cykelkök, 
tempeh-tillverkning, musikstudio, 
yoga, teknikverkstad. Kören har sina 
övningar här och det finns de som 
jobbar med scenkonst. Sen är det 
flera som hyr ett vanligt kontor också. 
Vi har också fått en del förfrågningar 
som vi kommer ta vidare nu när vi är 
på plats. 

Ni har även en del verksamhet på 
marken här omkring?
- Ja, både samodlingen och an-
delsjordbruket odlar och det känns 
förstås extra kul att stödja att det 
odlas lokalt här i byn. Det kommer 
sen också finnas mer odlingsmö-

jlighet i samband med småhusbyn 
som planeras att byggas.

Vi förstår att detaljplansprocessen 
tog en del på krafterna, vad skulle 
ni säga att ni framförallt lärde er 
från det?
- Vi har lärt oss jättemycket från  
detaljplan till ett bygglovsbygge, men 
vi har saknat en bättre dialog med 
kommunen. Vi känner väl att  
bemötande inte var så serviceinriktat 
och det var otydligt i vad som krävs. 
Vi fick ta reda på mycket själva och 
hade önskat ett bättre samarbete.

Ser ni några fler utmaningar att 
tackla framöver?
- Vi vill gärna få in några större  
verksamheter som ryms in i våra 
stora lokaler. Det vore bland annat  
fantastiskt att få in möjlighet att bo 
och äta.

Hur ser ni på framtiden?
- Vi hoppas att lokalerna fylls med 
liv och att det är en plats för Uddebo 
och besökare utifrån. En plats att 
besöka och vara verksam på. Det är 
något spännande med Väveriet i  
sammanhanget i Uddebo, att det går 
att skapa något spännande på  
landsbygden. Det är kontrasterna 
som är grejen.

Vad ser ni mest fram emot nu?
- Sommaren här i Uddebo. Fixa en 
uteplats och fixa till vår plats att bo 
på, att få till vardagen. Men också att 
vara på plats och skönt att inte ha 
stressen utan kunna känna in under  
pappaledigheten vad som kan bidra 
till att komma igång mer. Vi vill också 
vara del av det som händer i byn mer 
än att bara jobba.

Text: Karin Rehnström 
Bild: Gustav Bodell

Det är kontrasterna som är grejen

Uddebo-info

Övergångsställe
Som vi skrev om i förra Udde-
bobladet så behövs det ett till 
övergångsställe på Långgatan, i 
anslutning till  
trottoaren vid Gula huset och i 
närheten av busshållplatsen vid  
Bygdegården. När vi frågar  

kommunen så säger de att den är 
pågång och att trafikverket är inkop-
plade för att bestämma en  
exakt placering. Kan det alltså vara 
så att vi äntligen är påväg att få vårt 
andra övergångställe i byn?  
Vi hoppas det! 

Fiber
Nu grävs det fiber för fullt! Start-
en var i Limmared och de är nu i 

skogen utanför. Snart kommer de 
fram till Tranemo där kommunhuset 
kopplas upp och den huvudsakliga 
noden byggs. När det arbetet väl är 
klart påbörjas grävningen mot Udde-
bo. Om inget oförutsett inträffar  
hoppas vi att de är framme i Uddebo 
i Augusti!

Våffelcafe varje söndag under  
sommaren i bygdegården, 11-16.



Ännu ett projekt har sett dagens 
ljus i Väveriet – Matväven. Målet är 
att skapa ett nav för lokal-
producerad mat.

- Vi hoppas kunna bygga upp ett  
centrum för lokalt producerad mat. 
Både produktion, distribution,  
försäljning och servering. Det säger 
Karlien de Temmerman som är  
projektledare. Matväven är ett  
Leaderprojekt, som ska pågå ca 2 år.

Tanken är att bygga upp ett 
välutrustat kök, där småproducenter 
kan bli delägare och göra sina 
produkter. I anslutning till det kan 
finnas café/restaurang och butik t ex. 
Det var idéer som kom fram på 
projektets första möte för i
ntresserade nyligen.
- Det kan också bli en viktig 
mötesplats i byn som fungerar året 
runt, säger Karlien.

Hennes arbete just nu går ut på att 
göra projektet känt för att  
hitta intresserade deltagare och att ta  
kontakter med kommunen och olika  

myndigheter.
- Det är en fördel för människor som 
är intresserade av lokal 
matproduktion att slippa att själva gör 
allt arbete med t ex 
myndighetkontakter, säger Karlien. 
I Matväven kan vi också ha utbild-
ning, gemensam marknadsföring, 
distribution och administration.
Projektet söker ytterligare en 
medarbetare på 40-50%. Om du är  
intresserad av lokal 
matproduktion och projektledning så 
kontakta Karlien.
 
Hon tipsar också om möjligheten att 
söka en s k Leadercheck för att  
testa en affärsidé inom 
matproduktion, köpa in utrustning 
etc.

Vill du vara med och bygga en väv 
för hållbar, lokal matproduktion i 
Uddebo så tveka inte att höra av dej.

Text och bild: Marita Pahlen.

I Väveriet finns redan företaget Så 
Fungy! som tillverkar fermenterade 

produkter. Karlien avsmakar den 
fermenterade drycken kombucha.

Matväven

Cykeltips
I år är det dags! Tranemo satsar på 
att bygga klart sin del av  
Sjuhäradsrundan. Mellan  
Uddebo och Strömsfors är det en 
sträcka kvar av banvallen som inte 
är belagd och i år är tanken att det  
ska göras. Samtidigt ska 
Svenljunga restaurera den gamla 
bron så att vi småningom kan ta 
oss bilfritt ända till  
Svenljunga. Vi har fått beskedet att 
de förmodligen inte hinner sätta  
igång innan semestern men vi ser 
fram emot att inviga den till hösten! 

Västgötaleden är en längre och mer 
förgrenad led som täcker hela  
Västra Götalandsregionen.  
Totalt är den 110 mil lång med goda 
möjligheter att lägga upp en egen  
passande rutt. Den går bland  
annat förbi Tranemo, Kalsebo och  
Ambjörnarp. Se swedenbybike.
com/cykelleder/vastgotaleden/ 
för mer info. Även denna led 
skyltad med röda skyltar.

Elcykel
Vill man ha lite extra kraft i  
pedalerna så erbjuder staten nu en  
elcykelpremie för alla elcyklar,  
elmopeder och elmotorcyklar. Du 
ansöker hos Naturvårdsverket och 
kan få tillbaka 25% av inköpspriset 
upp till 10 000 kr.

Cykelköket
Cykelköket är en öppen och ideellt 
driven verkstad dit du kan komma 
och lära dig att serva och laga din 
cykel, eller bara dricka en kopp 
kaffe och titta på vad andra pysslar 
med. Har du ingen cykel så kan 
laga upp en av de många cyklar 
som skänkts till cykelköket. För 
att få tillgång till verkstaden blir du 
medlem för 200:-/år och då ingår 
både verktyg och reservdelar. Du 
får också mer än gärna hjälpa till 
och se till att verkstaden kan hålla 
öppet. Nuvarande öppettider är 
söndagar kl 14-17. 
Kontakt: Gustav 070 3366 766



Med utsikt över byn och kvällssol på verandan på ena 
sidan, och skogen och tystnaden på andra sidan, var 
det ett ganska enkelt beslut för Emma och Magnus 
att köpa huset på Björkängsvägen. Flytten från Skåne 
gick i februari, så nu har de bott här i fyra månader 
och klarat sig igenom den snörikaste vintern sedan 
90-talet. Emma har fått åka på sina skidor som hon 
inte använt sedan tiden i Östersund. De byggt två 
små växthus till sina tomatplantor längs med 
södersidan och de har börjat fundera på vilket som är 
det bästa värmesystemet för just det här huset.
Varför flyttade ni till Uddebo?

- Vi ville ha en stor förändring i våra liv och hade känt det 
ett tag. Vi bodde i en lägenhet i Kristianstad och när vi 
fick reda på att vi var gravida så blev det ett bra tillfälle att 
hitta en plats att starta vårt nya liv på, säger Emma.
Magnus fortsätter -Längtan efter odling, naturen och ge-
menskap växte sig allt starkare, och så ville vi  
verkligen komma till ett sammanhang. Vi besökte olika  
ekobyar och småsamhällen i södra Sverige och vi kände 
att Uddebo var som ett mellanting mellan en vanlig 
by och en ekoby. Det passade oss med många olika 
möjligheter till samskapande och vi kände oss snabbt 
hemma här.
- Det har faktiskt varit bättre än jag trodde att det skulle 
vara, fyller Emma i. Vi har känt oss så välkomna. Jag 
har gått med i kören och samodligen, men vill vara med i 
enmassa mer!

Magnus sysslar utöver omsorgsarbete med både konst 
och filosofi och vill gärna vara i ett kreativt sammanhang. 
Deras vänner Erik och Sandra håller på att starta upp ett 
galleri i byn som Magnus är exalterad inför. 
- Det kan bli hur bra som helst och något som kan 

utveckla Uddebo ännu mer. Besökare kan komma 
långväga och vi kan erbjuda en massa spännande 
upplevelser.

Vad drömmer ni om?
-Jag skulle vilja starta ett kafé och så skulle jag vilja bli 
mer aktiva i acroyogan och dansen. Men det får vänta tills 
efter bebisen kommit, säger Emma.
-Jag vill starta en kursgård och erbjuda yoga, massage, 
Qi gong, mat och stillhet. Jag är både utbildad 
yogainstruktör och inom klassisk massage. Men först ska 
vi bli föräldrar så vi planerar inte att sätta igång något 
ännu, säger. Magnus och ler. En föräldragrupp kanske!

Huset de nu bor i byggdes av Aina och Tor Jansson 1939. 
Mikael Jansson som de nu bor granne med har vuxit upp 
i det, och Emma och Magnus tycker att det är jätteskönt 
med många hjälpsamma grannar nu när de för första 
gången är husägare.

Text och Bild: Caroline Bergmann
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-Vi kände oss snabbt hemma här!  Magnus och Emma.

Text och bild: Elias Grind & Isac Eliasson


