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Tredje traktorrallyt i Fagered
Den första söndagen i september kunde man se både Grålle, Buster och Boxer i Fagered. Hundutställning? Nej, det handlar förstås om traktorrally.
Säga vad man vill, men traktornamnen var roligare förr… När byalaget för tredje
året i rad anordnade veterantraktorrally i Fagered kom 58 traktorer till start. För att
räknas som veterantraktor fick de vara tillverkade senast 1969, men äldsta fordonet på plats var en Grålle från 1947 framförd av Lars-Olof Larsson, Floastad.
Vädret var höstligt med regn emellanåt, men trots det kom en stor publik för att se
Bertil Svensson från Derome ta hem segern med en Ford 5000.

Vi i Byalaget kan nu summera
sommaren som började bra men
det dröjde inte många minuter innan regnet kom och surnade till
både marken och humöret.
Så nu hoppas vi att det blir en solig och fin höst med härliga höstpromenader.
Bygdegårdsföreningen förgyllde
höstmörkret med en visning av
EM-kvalet Liechtenstein – Sverige på rejäl storbilds-TV. En kiosk
med diverse godsaker fans för de
som ville ha något att dricka eller
tugga på under matchen.
Affären har för övrigt utökat sitt
sortiment med lite lättlagad freTrots vädret samlades många intresserade för att se på de gamla
dagsmat, titta in och se.
Trevlig höst och på återseende
hälsningar Byalaget.

traktorerna, som väckte många
nostalgiska minnen till liv.

Rallyts minsta traktor, en tysk Haako
med maxhastighet på 19 kilometer i timmen, framfördes av Karl-Erik Karlsson
från Östra Frölunda.

Katarina Johansson
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Kommunråd Mari-Louise Wernersson
i Ullared!

En liten resumé om arbetet med friluftskonserten ”I Grönan Sal”.
Ännu ett år har gått och ännu en konsert ”I
Grönan Sal” har genomförts. När man gör
en friluftskonsert mitt i sommaren så finns
det så mycke som kan gå snett. Vädret kan
bli dåligt och folk är ute och åker på semesterresor m. m.
I år så ville vädrets makter hindra oss att
framföra den där den egentligen hör hemma, på Funtaliden, men tack och lov så hade
vi bygdegården att tillgå och den blev fullsatt till sista plats.
Det var inte bara vädret som krånglade.
Vår operasångerska Annika Bohlin från
Värmlandsoperan kunde inte komma på
grund av sjukdom och två stycken i gruppen
Sonatrice fick bytas ut, men den gruppen
har tack och lov många duktiga artister att
tillgå och dom som hoppade in var ytterst
kompetenta och våra egna artister, både
gamla och nya skötte sig strålande.
Nu gäller det att besluta om nästa år. Redan när vi startade för två år sedan så sa vi
att om det gick bra, och det har det onekligen gjort, så skulle vi försöka att köra tre år
och nu laddar vi upp för nästa års tack och
avskedsföreställning.
Vi i gänget vill också tacka en underbar
publik och vi hoppas att vi kan bjuda er på
konsert ytterligare ett år.
För Duo Wågspel med gäster
………………………………….
Gert Havner

Mari-Louise är på kommunkontoret i Ullared
mellan 13.30 - 16.00
fredagen 21 september
fredagen 26 oktober
fredagen 7 december
Men kommer gärna upp om man vill
någon annan tid också.
Ring gärna och boka tid
0346 – 88 53 01

OBS! Torpet hör inte till Höghult
En efterlysning
Jag Inger Karlsson försöker mig på lite släktforskning och har hittat några foton som jag
tror är på personer som bott i Fagered.
Min farfar bodde på Bråtaböke torp under
Höghult och i Mellersta Höghult, tror jag, under delar av sin uppväxt. Finns det någon
som känner till något om dessa platser i så
fall önskar jag att ni vill kontakta mig.
Inger Karlsson Telefon 0346/
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Till föräldrar med förskolebarn
Det är inte bara barn till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar som har rätt till förskoleplats
utan från och med höstterminen det år barnet fyller
4 år har barnet rätt till allmän förskola vilket innebär att barnet har rätt till förskoleplats 15 timmar/
vecka fördelade på minst tre dagar, sammanlagt
525 timmar om året. Den allmänna förskolan är
avgiftsfri.
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Framtidsmötet

Mötet var välbesökt och visade på ett engagemang
för vår bygd.
Mötet började med nedsläckt belysning och med
levande ljus. Carina Rikardson läste en dikt som
handlade om ” en bygd som inte finns mer.”
Dikten lämnade inte många besökare oberörda.
Enkäten som lämnades ut vid ankomst summerades och gav svaret att vi i Fagered är ganska nöjda
med affären och dess sortiment, men frågan kvarVi på Förskolan
står varför går då affären inte ihop sig. SockenborSolen ser förskole- na.önskade sig ”fredagsmat” , längre öppetider vistiden som en viktig sa dagar. Affären kör vidare till och med sista notid i barnens liv.
vember om ingen ökning sker. Ingen ökning då är
Tillsammans med
det definitivt slut med en affär i bygden.
er föräldrar vill vi
Därför är det otroligt viktigt att vi försöker stötta
ge barnen det allra våran affär, skriv eller nämn förslag på förbättringbästa förutsättar och lämna i affären.
ningarna för ett
LEADER vad är det? Det är projektpengar som
livslångt lärande.
EU betalar ut för landsbygdsutveckling.
Vi anser att varje
I ett Leaderprojekt skall ingå föreningar och förebarn och varje för- tag.
älder är unik med
Vi i Fagereds byalag försöker att få del av dessa
många resurser,
pengar till resurser i vår bygd.
kunskaper, erfarenheter och förutsättningar som berikar vår verksamhet. Det blir därför viktigt för oss pedagoger
att stötta och hjälpa barnen att utveckla en god och
ballanserad självkänsla, ett bra självförtroende och
en hög självständighet.
Då vi har naturen in på knutarna
Snabb Äppelkaka
blir det en naturlig del av vardagen att vistas mycket ute för att
Smöra en medelstor form, smält
upptäcka – utforska och där ige200g smör. ta 2 ägg och vispa ner
nom få nya erfarenheter och kun2,5 dl socker, häll i smöret rör om
skaper.
tillsätt 2,5 dl vetemjöl rör om, häll i
Låter detta intressant har vi på
formen.
Förskolan Solen i Fagered ett fåSkala 2 stora äpplen skär i båtskivor
tal platser kvar det är bara att
sockra och kanel dom och tryck ner i
ringa eller maila till oss.
formen. In i ugnen på 225 grader i ca
25 min tills färgen är gyllenbrun.
Förskolan Solen
Servera gärna med vaniljglass.
Liavägen 3 Fagered
310 60 Ullared
Tele: 0346/38193
Mail: solenfagered@tele2.se

Föreståndare Carina Rikardson
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70-årsjubileum i Älvsered
Det har varit den regnigaste sommaren i mannaminne, men lördagen den 1 september strålade solen över Älvsereds IP.
IF Älvéna hade verkligen prickat in rätt dag
för sitt firande av klubbens 70-årsjubileum.
– Vädret är ju A och O en sån här dag, säger
Hans Karlberg, ordförande i Älvéna.
Camilla Persson, sekreterare i föreningen håller
med:
– Om det ösregnar kommer bara de närmast sörjande, säger hon.
Men nu var det betydligt fler än så som letat sig
till fotbollsplanen strax utanför samhället. Besökarna kunde bland annat se två pojklagsmatcher,
där Apels P10 och P11-lag mötte Arvidstorp. P 10laget vann sin match med 4-3, medan det blev förlust för P11 med 2-5.
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Det var inte bara fotboll som stod på programmet denna jubileumsdag, utan även
”Småstjärnorna” samt en dragkamp som vanns av
Viljan/Älvéna efter en hård finalmatch mot laget

Viljan/Älvéna vann dragkampen efter en hård finalmatch mot Maa såg.

Laget från Maa Såg kom på en hedrande andraplats i dragkampen.

från Maa såg.
P11-laget (bilden) och P10-laget från Apel spelade båda
varsin match mot Arvidstorp.

Dessutom spelades en oldboysmatch mellan Viljan/Älvena och Mjöbäck. Där förlorade hemmala-

Viljan/Älvénas oldboys inför matchen mot Mjöbäck.

Kvällen avslutades, som sig bör, med en stor fest i
bygdegården.
Sammanslagningen blev lyckad
Herrfotbollen i Älvéna låg faktiskt nere under några år, men för fyra år sedan tog den ny fart när
klubben slog sig ihop med BK Viljan. Ett väldigt
lyckat samarbete, enligt ordföranden Hans Karlberg:
– Små föreningar måste gå ihop för att överleva,
och har man
inget fotbollslag dör bygden snart ut.
Men nu går det bra för Viljan/Älvéna, som spelar
varannan hemmamatch i Älvsered och varannan i
Fagered. Laget leder division sju och hoppas på
avancemang till sexan.

