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Ett informationsblad till alla som 
har en anknytning till Uddebo

Bylagsträff
Nästa byalagsträff planerar vi att hål-
la söndag 16 juni kl 1500 juni i Gula 
Huset. Vi kommer bland annat att 
prata om försköningspengen vi fått 
för parken, utvärdera Festidalen, pra-
ta om kultursystem, nästa nummer 
av Uddebobladet samt uppdatera alla 
om vad som är på gång i byn! 

Alla är välkomna och är du  
engagerad i en förening, något  
projekt eller annan aktivitet så är 
detta perfekt tillfälle för att dela detta 
till andra.

Försköningspengar 
Efter senaste byalagsmötet skickade 
vi  en ansökan till kommunens 
försköningspeng för att ta hand om 
parken vid återvinningen och förra 
veckan fick vi besked om att vi får 50 
000kr! 

16 juni 11-14 bjuds det på korv med 
bröd vid parken och vi fixar och leker 
vid platsen, alla som vill vara med 
och ta hand om och utforma parken 
är välkomna. Tillsammans gör vi 
något riktigt bra av det här. 

Kultursystem
En mekaniska slöjdkurs, 
röstworkshop och bronsgjutning. 
2016 så skapades ett Kultursystem i 
Uddebo. Med stöd av 
Västra Götalands regionen så fick 
vi möjlighet göra en fond där mån-
ga olika personer och grupper fick 
söka pengar för att kunna ordna 
kurser, konserter, förställningar och 
föreläsningar.

Under sex månader så arrangerades 
fjorton olika initiativ i byn som riktade 
både sig till folk i och utanför  
Uddebo. Många uppskattade att för 
första gången få prova att arrangera 
något eget, eller att gå en kurs inom 
ett helt nytt område. 

Nu har vi fått en ny möjlighet att 
skapa ett Kultursystem. Den 11 juni 
kommer Björn och Ylva från VGR 
hit tillsammans med Juan som är 
kulturchef i Tranemo. Vi kommer att 
prata om vad ett Kultursystem 2020 
skulle kunna innebära. 
Alla välkomna! 

Foto: Gustal Bodell
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REKO-Ring Kind
Rekoringar har blivit en succé över hela Sverige. Idén är 
att man ska kunna handla direkt från småskaliga produ-
center utan mellanhänder. Via en grupp på Facebook 
lägger producenterna ut vad de har att sälja och medlem-
marna i Rekoringen beställer vad de vill köpa.

Mona och Jan Persson och Karin Andersson var entusi-
astiska över den nya rekoringen i Kind.

- Enkelt och genialt, säger Liv Sonntag, en av initia-
tivtagarna till Rekoring Kind.

Det var en mångfald av matvaror som såldes vid det 
första utlämningstillfället. Kött och korvar, vårens förs-
ta grönsaksprimörer, glass, plantor, bröd och kakor till 
exempel.
Det smarta för producenterna är att det inte blir något 
svinn, alla varor är förbeställa. Det blir också en direk-
tkontakt mellan de som producerar maten och de som 
köper varorna, vilket uppskattas av alla.

- Vi tycker det här är en strålande idé, sa Karin och Per 
Andersson som var med vid premiären.
Mona och Jan Persson från Svenljunga instämde och 
kommer att fortsätta att handla via Rekoring Kind.

Ellen Rönnblad levererade vårens första grönsak-
sprimörer.
- Det här är ett bra komplement till vårt andelsjordbruk, 
säger Ellen.

Nästa utlämningstillfälle blir den 18 juni. Du som vill vara 
med i Rekoringen går helt enkelt in på Facebook och le-
tar upp gruppen Rekoring Kind och blir medlem där. Cirka 
två veckor före nästa utlämningstillfälle lägger producen-
terna upp vad de har att sälja och du beställer vad du vill 
ha.

Text och bild: Marita Pahlén

Den 21 maj var det premiär för Rekoring Kind. Massor av förbeställda matvaror överlämnades från producen-
ter till konsumenter på parkeringen utanför Väveriet i Uddebo.

Residenset 
Den riggade replokalen i Väveriet är 
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Sommaren är här och Uddebo 
sprakar av färger och dofter.  På 
vissa platser är sommaren lite 
extra vacker. En sådan plats är 
Mjällbo, där mångfalden bland träd 
och växter är stor.

 – På Mjällbo är floran rik på slåt-
tergynnade växter som fibblor, 
ängsskallror och prästkragar, berättar 
Thomas Tranefors som har hand om 
Mjällbo.
Kring Uddebo finns det annars mest 
granar, men just Mjällbo är ovanligt 
rik på stora lövträd som ask, lönn 
och ek. Bland de stora lövträden 
betar även några lurviga kor av rasen 
”skotskt höglandsboskap”.
 
 – De är snälla men föga intresse-
rade av människor, säger Thomas.
Enligt honom är Mjällbo en perfekt 
plats för en somrig picknick. Det enda 
man bör tänka på är att hålla sig där 

gräset är kort så man inte trampar på 
de ängar som ska slås. 
– Och kom ihåg att stänga grindarna, 
uppmanar Thomas. Annars smiter 
korna ut.

Förutom lurviga kor så kan det även 
dyka upp en och annan vandrare på 
Mjällbo. Här går nämligen skuggsi-
dans vandringsleder Harstigen och 
Myrstigen förbi.

 – Precis där dessa stigar möts så 
finns det fortfarande vilda granar och 
tallar, berättar Thomas. När träden 
dör så får de ligga kvar och ge liv åt 
svampar, mossor och skalbaggar.

Snart blir det även en vandringsled 
på andra sidan ån – solsidan. Längs 
leden finns många spännande plats-
er att utforska. Porlande bäckar, en 
ravin och en och annan utsiktsplats.

 – Vandringsleden kommer inte att 
vara helt färdig förrän i höst men den 
är uppmärkt så det går att ta sig runt 
redan nu, säger Stina Kullingsjö som 
engagerar sig i vandringslederna.
Det som är kvar att fixa är bland an-
nat mer röjning, tydligare vägvisning 
med skyltar och kanske en bänk vid 
utsiktsplatsen där man kan se ut över 
Uddebo.

 – Det finns massor av vackra platser 
kring Uddebo men ibland kan det 
behövas en vandringsled för att folk 
verkligen ska ta sig dit, säger Stina.

Det är bara att packa picknickfilten! 
Uddebo erbjuder sommarvackra 
platser på såväl skuggsida som 
solsida.

Text & Bild: Clara Larsson

Sommar i naturen

Studiefrämjandet 
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SOMMARMINNE
Efter många tramp, punkor att laga, grytkok över eld 
och samtal om den politiska situationen i olika delar av 
Europa, befinner jag mig tillsammans med en tjugotal 
andra nyfikna cyklister på en grusig nedförsbacke genom 
tät skog. 
När vyn öppnar upp sig stannar vi till och blickar ut över 
en frodig dal där små solbelysta hus sticker upp mellan 
träden. Det känns som en bild från en saga och vi börjar 
rulla ner, gruset blir till asfalt och vi ser delar av en å 
slingra sig längst ner i dalen. 

Uddebo är ett av delmålen i den långa sommarresan gen-
om norden. Jag själv hade i flera år tänkt ta mig hit, och 
nu äntligen skulle jag kunna överraska min Uddebo-vän 
med ett spontanbesök på cykel! Väl nere vid ett stort gult 
hus vet vi inte längre vart vi ska ta vägen. 

Byn är ju större än några få hus. Medan vi står och 
funderar på vårt nästa drag kommer en man med sin son 

fram till oss vid gångbron över ån, han förklarar med tyd-
ligt kroppsspråk att det är upp för backen vi ska, genom 
den långa allén och förbi det gamla Väveriet. 
Han hade hört talas om ett cykelgäng som var på väg till 
byn och visste vart vi skulle. Han följer med oss och visar 
vägen fram till vårt slutmål; en gårdsplan där matlagnin-
gen redan är igång. 

Backen upp i skogen blir vår tältplats och bas och vårt 
första intryck av denna plats är mer än gästvänligt. 

Det planerade korta stoppet på några dagar blir till en 
vecka och vi hjälper till med att rensa ogräs i samod-
lingen, gräva ner avloppsrör, ordna cykelmek vid Gula 
Huset, ta in hö, paddla kanot och bygga spång till ån. 
Efter många fina soldagar och ljumma bastukvällar lär 
vi känna allt fler av byns invånare. När vi till slut rullar 
ut från byn är det många nya fina  sommarminnen av 
platsen och människorna som sprids ut i världen med alla 
cyklisterna. - Gustav Bodell
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Småhusbyn 
Det som började som ett dröm om att bygga roliga 
små hus för att låta folk prov bo i Uddebo har nu blivit 
verklighet i form av Uddebo småhusby. 

Den 15 juni börjar det grävas på den gamla fotboll-
splanen bredvid Väveriet. 
I år kommer det att börja byggas fem hus och därefter 
ytterligare tre. 
Husen kommer att vara mellan 25-40 kvm, och de första 
planeras stå klara inom ett år. 

Tack vare Liv och Kalle i Väveriet och tack vare en väldigt 
bra grupp med småhusbyggare så kan vi snart besöka 
vår första by i byn. 

- Caroline Bergmann

Vad är väl en byfest...
I Uddebo finns det en lång tradi-
tion av att ta tag i saker själv och 
ordna grejer. En anda av att gå 
ihop och lösa gemensamma prob-
lem för att göra den här byn lite 
roligare och bättre. 

Allt ifrån husrenoveringar, till trottoar, 
broar, allé, föreningar, odlingar, by-
bastu, förskola, loppisar och fester. 
Vi lär oss av varandra, vågar testa 
och lyckas ofta skapa mer för fler. 
De senaste 15 åren har det ordnats 
en hel del festivaler, både inne i byn 
och lite utanför. Dessa har samlat 

människor från olika platser och flera 
av dom har allt eftersom valt att flytta 
till Uddebo.

I år ordnars för andra året Udde-
bofestidalen. En byfest för alla som 
under en helg vill göra något 
tillsammans. 

Vid nio olika scener i byn kan man 
hitta allt från musik till cykelmek. 
I programmet hittar ni det mesta som 
händer. 

Alla betalar 200:- för fyra dagars 
festligheter, både besökare och 
arrangörer, och pengarna som blir 
över går till lekparken vid återvinnin-
gen. Där vill vi göra fint och plantera 
bärbuskar och träd. Vi ses i dalen 
den 6-9 juni. 

Ni hittar programmet bifogat i detta 
nummer.

uddebobladet_nr21.indd   4 2019-05-31   11:52


