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 Program hösten 2022  

 

Om restriktionerna medger planeras: 
Månadsmöten i Kville Bygdegård   Torsdagar kl 17.00 

 

25 augusti, kl 14.00 i Fiskebo Presentation av höstens aktiviteter, 
Spelfinkarna underhåller 
8 september Domprost emiritus Bo Eek kåserar om ”30 dagar i coronatid” 
Skördelotteri 
13 oktober Halvdraget ”Pôjkane” underhåller 
10 november Överraskning 
8 december Grötfest  
 

På våra månadsmöten lämnas allmän information 
 

Se annons i Veckovis och på vår hemsida 
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FFöörreenniinnggeenn  ddäärr  vvii  hhjjäällppss  åått  
  

Vi kan inte blunda för vad som 
händer i vår omvärld. Vem 
kunde tro att den 24 februari 
2022 skulle bli den historiska 
dag då Ryssland skulle starta ett 
omfattande krig mot Ukraina, 
vars konsekvenser ingen vet. 
Bilden t.v. får symbolisera lan-

det som har en solros som nationalsymbol, placerad 
i en vas inköpt i södra Ukraina för många år sedan, 
efter att vår son besökt ”Gammel-svenskbyn”. Plat-
sen är numera ockuperad av Ryssland och borgmäs-
taren tillfångatagen. Hur hanterar vi så stora händel-
ser i vår lilla förening?  På årsmötet den 10 mars 
gjordes en insamling till hjälpbehövande som in-
bringade 10 500 kr och skänktes till Röda korset. 
Dessutom deltog Kville Singers i en uppskattad 
fredskonsert i Kville kyrka där kollekten på 13.970 
kr tillföll hjälpen till Ukraina. 

Under våren har vi efter en trevande början med 
gemensamma krafter fått igång en omfattande verk-
samhet i SPF Kvillebygden, med resa till Falken-
bergsrevyn, promenader, deltagit i Kvilleveckan 
med folkhälsotema, bussutflykter till Bottna med 
över hundra deltagare och en uppskattad bilprome-
nad i delvis samma bygd och startat upp motions-
dansen m.m. Allt för att skapa gemenskap bland oss 
lite äldre. 

Nu planeras inför framtiden med resor till Da-
larna, Öckerö och Säffle samt månadsmöten, pro-
menader, kurser och politikerpåverkan inför kom-
munvalet i höst.  Om detta och annat kan ni läsa i 
vår höstutgåva av KvilleSenioren. 
 

Claes Toreld 
Omgiven av en engagerad styrelse och många verk-
samhetsansvariga. 
 

 
Fr v Anna-Lena, Anita, Ulla, Eva, Inga-Britt, 

Inga-Lill, Leif och Lillemor. Claes i mitten

UUttmmäärrkkeellssee 
 

 
 
På nationaldagen 2022 kunde kommunen dela ut 
priser för två år och bl a ledarpriset för 2020.  

Motiveringen var: ”Genom sitt stora engage-
mang, nytänkande och administrativa kunnande 
har Inga-Lill Sörgard och Håkan Vikstål utvecklat 
föreningslivet i Kvillebygden, främst inom SPF 
Seniorerna Kvillebygden, Kville hembygdsförening 
och Kville bildarkiv. Tillsammans med ett 50-tal 
valda funktionärer har de till exempel under 2019 
genomfört aktiviteter med över 8 000 besökare 
inom SPF Kvillebygden och de har även huvudan-
svaret för tidningen Kvillebygden.” 

 

KKaassssöörreenn  aavvttaacckkaaddeess  
 

Barbro Torstensson hade valt att avgå som kassör i 
föreningen. Barbro hade valts in i styrelsen på års-
mötet i februari 2014 och haft uppdraget som kassör 
sedan 2016. Det är åtskilliga transaktioner som ut-
förts genom Barbros försorg och många slantar har 
passerat hennes händer genom årens lopp.  

Claes avtackade Barbro på årsmötet med en 
blomma för hennes gedigna arbete. 

Vi i styrelsen var mycket bekymrade över Bar-
bros val att lämna styrelsen. Hon skulle lämna ett 
stort tomrum. Vi var också oroade över vad hon 
skulle fördriva sin lediga tid med. Trädgårdsarbete 
kanske? Vi satsade på det och gav henne ett träd-
gårdsförkläde. 

 

www.spf.se/kvillebygden (googla: spf kvillebygden) eller använd SPF-appen
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FFöörr  BBoottttnnaa  --  ii  ttiiddeenn  
 

Det var många, som ville följa med på SPF Kville-
bygdens bussresa "Lär känna din hembygd, 
Bottna". Omkring 100 personer lockades av resmå-
let, och man fick helt enkelt göra två turer. Guide 
var Leif Karlsson, infödd, kunnig och engagerad 
Bottnabo. 

Förutom att man fick färdas genom en försom-
marvacker trakt med många sevärdheter, fick man 
också göra en resa genom en bygds historia. 
I Vrångstad möter man forntiden i hällristningar, 
gravhögar, resta stenar, dösar och domarringar. De 
äldsta spåren efter människor är här runt 5000 år 
gamla.  
 

 
Kyrkkaffe vid Svenneby gamla kyrka 

 

Några medeltida resmål var Svenneby gamla 
kyrka och Bottna kyrka, båda från 1100-talet. Den 
stora renoveringen av Svenneby kyrka gav kyrkan 
tillbaka mycket av medeltida karaktär, medan 
Bottna vackra kyrka har kvar spåren av ombyggna-
der och renoveringar genom tiderna. Ett av de äldsta 
husen i Bottna är Fornstugan, en s.k. ryggåsstuga. I 
sådana låga stugor, där man kan se rakt upp i takå-
sen, har allmogen levt sina slitsamma liv i många 
generationer. 
 

 
Fornstugan 

 

Vi fick höra om 1700- och 1800-tal men även om 
nutid vid Råholmen, eller Gerlesborg som det heter 
numera. Här har funnits fiskeläge, trankokeri och 
utskeppningshamn för spannmål. Konstskolan står 
för den nutida verksamheten. 

Äldre och kommande tider möts vid Andreas-
torpet genom en tidigare sillfabrik och ett framtida 
byggande av kooperativa hyresrätter. 

I prästänkebostället i Vrångstad har det namnet 
till trots aldrig bott någon prästänka. Byggnaden är 
ett mellanting mellan en dåtida bostad och ett mu-
seum, och här kunde en hel del av oss känna igen 
många föremål från den egna uppväxten. 

Vrångstad kanal snett över vägen minner om ar-
betslösheten på 1930-talet, då den gediget byggda 
kanalen utfördes som ett AK-arbete. Från 1945 
finns ett minne i och med den s.k. fredsbjörken, som 
planterades vid krigsslutet. 
 

 
Leif ”predikar” i Bottna kyrka 

 

1900-talet representerades också hos Gustav 
Moberg, där herrarna försjönk i traktornostalgi, me-
dan damerna beundrade några blänkande "amerika-
nare". 

Bovalls Dörrbyggeri i grannkommunen, So-
tenäs, representerar nutida företagande. Här bjöds 
vi på lunch och även en intressant guidning i loka-
lerna av vår ciceron, Leif. På företaget finns mycket 
av hantverk kvar, men man har även en "dörr-robot" 
för vissa moment. 

 

 
Leif visar hur en dörr är uppbyggd 

 

Den 7 timmar långa resan i tid och rum hade bju-
dit på mycket - vacker försommarnatur, i stort sett 
skönt väder, trevligt ressällskap och utmärkt lots-
ning genom en trakts sevärdheter och historia. 

Och trots att vi fick uppleva mycket av gångna 
tider under vår utflykt, förstod vi, att Bottna-trakten 
också är en bygd som lever och som är med sin tid. 

Christel Kempton 
 

www.spf.se/kvillebygden (googla: spf kvillebygden) eller använd SPF-appen
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VVii  vvaarr  iinnttee  eennssaammmmaa  
  

Sparbanken Tanum hade bjudit in föreningar för att 
städa på Veddö den 1 maj. Uppslutningen var 
enorm, många föreningar nappade på erbjudandet. 
Var och en fick en påse att plocka i. Sedan började 
letandet. För så var det – med så många städare gick 
skräpet åt och man fick börja leta  
 

 
Anita, Lena, Claes och Inga-Lill i full verksamhet 

 

Banken hade lovat bjuda på fika, men bullarna 
gick snabbt åt och fikat tog helt slut. Väl i mål var 
det kö för att lämna in sin skräppåse och att bli re-
gistrerad för sin förening. 
 

Från oss var vi drygt 20 per-
soner som mötte upp. Vi 
hade bestämt att börja tidigt 
och tur var detta. Parke-
ringsplatserna tog slut! 
 
 
 

 
Föreningen bjöd på pizza på Hertigen som tack för 
arbetet. Det smakade bra. 

Claes och Lotta avslutade med att bjuda oss på 
kaffe i sin trädgård. 

Föreningen fick 11.000 kronor från Sparbanken 
för vår arbetsinsats. Sparbanken Tanum betalade ut 
500.000 i denna marknadsföring.  

 
Inga-Lill Sörgard  

MMiinniimmäässssaa  ii  ffoollkkhhäällssoovveecckkaann  
  

SPF-förbundet uppmanade anslutna föreningar att 
ordna aktiviteter under en folkhälsovecka. Vi an-
ammade uppmaningen och ordnade en minimässa i 
Kville bygdegård. Flera andra organisationer bjöds 
även in, såsom NEURO, PRO och Reumatikerna, 
att presentera sina verksamheter. Föreningsliv är en 
viktig del i folkhälsoarbetet. 

Besökarna välkomnades med att Widen gården 
bjöd på en hälsodryck av havtorn eller aronia. 
 

 
 

Vår ordförande Claes Toreld mötte vid första 
bordet i hallen, där han visade en kortfilm med in-
formation om antibiotikaresistens och lämnade ut 
en papperskasse för besökaren att samla material i.  

De 15 utställarnas bord dignande under broschy-
rer, prover, praktiska hjälpmedel, strumpor och 
skor. Utställarna presenterade sina verksamheter 
och svarade välvilligt på besökarens frågor. Prak-
tiska moment som kontroll av arm- och benstyrka 
kunde ge individerna en vink om hur de skall inrikta 
sin fysiska träning. Likaså fanns personal som ut-
förde mätning av blodsocker. Man kunde få låna 
speciella glasögon och pröva på att vara synskadad 
och lotsas av ledare. 

Folkhälsa omfattar både fysisk, mental och 
social hälsa. I cafeterian hade SPF-personalen dukat 
upp både kaffe och dopp. Behovet av social sam-
varo har varit påtaglig efter pandemin och de flesta 
satt, ibland riktigt länge, i grupper och samtalade 
över en kopp kaffe.  

En yoga-instruktör fanns också på plats för att 
representera den mentala hälsan.  

När besökarna var på hemväg lämnade de hallen 
försedda med åtminstone en kasse med broschyrer, 
prover och förhoppningsvis inspiration i sitt eget 
hälsoarbete. 

Både utställare och besökare verkade mycket 
nöjda. Vi var också nöjda med uppslutningen på vår 
första ”mässa” och kan tänka oss att återkomma 
med en ny mässa under kommande år.  

 
Inga-Lill Sörgard 

www.spf.se/kvillebygden (googla: spf kvillebygden) eller använd SPF-appen
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DDeett  vvaarr  ddaannss  bboorrtt  ii  vvääggeenn……  
skrev Gustav Fröding  
 
En söndagskväll i juni besökte vi motionsdansen i 
Rabbalshede Folkets Park tillsammans med ca 85 
andra seniorer. Dansen var i full gång till tonerna av 
husbandet ”Spelfinkarna” när vi nyfiket beblandade 
oss med deltagarna. ”Gubbarna” fick verkligen 
ligga i för att tillfredsställa de danssugna damerna 
som var i majoritet. 

Kville SPF har under årtionden arrangerat dessa 
danser främst i Kville bygdegård men på sommaren 
även i Rabbalshedeparken. I detta fall betyder mot-
ionsdans att gammal och modern dans blandas och 
sprider glädje och naturlig motion för kropp och 
själ. Flera av deltagarna kom utifrån och ålderspan-
net uppskattades till mellan 65 och 95 år. 
 

Efter moget över-
vägande och tips från 
Håkan bjöd jag upp 
festklädda Ellen Bryn-
tesson, Rabbalshede 
dryga 90 år. En för mig 
okänd ”donna”. Hon 
missar aldrig en mot-
ionsdans och förbere-
der sig i god tid för 
nästa tillfälle som in-
faller varannan sön-
dag. 
 

I pausen kommer jag i samspråk med en annan 
dansentusiast, Ronny Svensson från Strömstad med 
partner, som även besöker andra dansställen som 
Lurs bygdegård, Utängs loge m.fl. Kville bygde-
gård på vintern står högt i kurs för en tidigare för-
säljare av tandvårdsutrustning som återvänt till sin 
hembygd från Stockholm. 
 

 
 

De från vår förening som numera ansvarar för 
motionsdansens planering och genomförande är: 
Marita Olofsson och Arne Josefsson, Anna-Greta 
och Arne Kling, samt Betty och Göran Hjälmered. 

På bilden intill flankeras de av kvällens musiker 
Rolf Svedberg, Lycke och Stig Hansson i Spelfin-
karna. Visst var det svårigheter under pandemin att 
kunna ta ansvar för dansen men hoppet och glöden 
finns kvar till glädje för alla danssugna. Jag har hört 
många lovord om aktiviteten som även är viktig för 
föreningens ekonomi. 

Claes Toreld 

 
Motionsdans 
Kville bygdegård 

Söndagar 17.00-20.00 
 

25/9  Leif & Peo 
9/10  Spelfinkarna 
23/10 Tång & Co 
6/11  Dönnes & Hansson 
20/11 Leif & Peo 
4/12  Spelfinkarna 

 

Entré: 100 kr 
Medtag kaffekorg 

Välkomna! 
 

 

       
 
 

 
Så som i himmelen 

Resa till Säffleoperan, 23 oktober 
Info/anmälan: Lotta och Claes Toreld 

070-348 66 32 
 

Googla på SPF Kvillebygden för att 
läsa mer information, som läggs in 

kontinuerligt.  
Nytt medlemskap registreras på 
hemsidan. Du kan också ringa 

 Inga-Lill, tel 070 243 23 52, även 
om Du har andra frågor.  

Medlemsavgift: 190 kr / år. 
Vänmedlem 50 kr / år.    

www.spf.se/kvillebygden (googla: spf kvillebygden) eller använd SPF-appen



6

Frågor till lokala partier i Tanum inför valet 
 
1. Centrumnära hyresrätter för äldre borde planeras och byggas i alla tätorter för att un-

derlätta service och öka valfriheten för den enskilde. Vad tycker ni? 
2. Kan en ”Tanumsmodell” skapas där seniorerna får inflytande i planeringen? 
3. Borde ”Seniorkortet” för kollektivtrafik sänkas till 65 år? 
4. Två Systembolagsbutiker i kommunen skulle innebära förbättring ur service-, trafik- 

och miljösynpunkt. Vad tycker ni? 
5. Varför borde vi seniorer rösta på ert parti? 
 
 

Svar:   
1. Vi vill att det skall finnas boendealternativ för allas behov. Det var(s) som drev 
igenom borgen till vänboendet i Gerlesborg. Vill starta planering för trygghetsboende. 
2. Vi har i KPR begärt att få vara remissinstans i frågor för pensionärerna. 

3. Vi stödjer MP:s förslag om 65-års gräns. 
4. Vill Systembolaget öppna ytterligare butik i Tanum motsätter vi oss inte det. 
5. Svaren ovan visar att vi står på pensionärernas sida. Vi väcker förslag och håller debatten. 

 
 
Svar:  
1. Vi har en plan att öka befolkningen från 13 000 till 20 000 de närmaste tio åren. Det 

innebär att lägenheter med olika upplåtelseformer kommer att byggas i hela Tanum. 
2. Vi har representativ demokrati i Sverige, därför uppmuntrar vi alla att engagera sig i politiska  

partier. 
3. Vi anser att åldersgränsen ska vara 65 år. 
4. Det är Systembolaget som beslutar, inte kommunen. 
5. Vi arbetar för ett bättre Tanum för alla – i alla åldrar. 

 
 
Svar:   
1. Vi vill jobba för seniorboende i Tanumshede och Hamburgsund.  
Trygghetsboende med personal och gemensamhetsutrymme är ett bra sätt. 

2. Tycker vi kan utveckla den modell vi har i Tanum. 
3. Vi vill jobba för samma modell i hela regionen och sänka åldern till 65 år. 
4. Frågan ligger inte på kommunal nivå, men vi kan påverka Systembolaget med en butik i  

Grebbestad och en i Tanumshede. 
5. Vi vill att hela kommunen skall leva och utvecklas. Bästa service och omvårdnad, oavsett ålder.  

Göra det bästa av våra skattemedel. Ökad bemanning på våra särskilda boenden. 
 

 
 
Svar:  
1. Håller med 

2. Håller med 
3. Absolut. Vi hade en färdig motion ang. kort för seniorer från 65 år. MP hann dock före. 
4. Helt rätt. Det minskar även belastningen på trafiken i Grebbestad. 
5. SD är det parti som såg problemen komma för 10 år sedan och nu är det vår politik som blir kopierad 

av de andra. Då är det plötsligt OK. 
 

www.spf.se/kvillebygden (googla: spf kvillebygden) eller använd SPF-appen
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Svar:  
1. TBAB planerade 24 lgh på Anneberg i Grebbestad med investeringsstöd och Andreastorpet 
med start i vår. Båda planerna pausade. Konkurrens mellan äldre och ungdomar om de minsta 
och billigaste hyreslägenheterna i samhällena. 

I Tanum har planerats seniorboende i Grebbestad och vi tycker man ska bygga billiga bostäder för 
äldre nära service. Rätt att bo kvar finns väl redan med hemtjänst och bostadsbidrag. Man måste köa 
för plats på äldreboende och kan inte välja ort. Det vill V ändra på. 

2. Om det går att komma överens politiskt, kommunalt om planering och byggande av hyresbostäder för 
pensionärer, seniorboende eller trygghetsboenden så stödjer vi det. 

3. V stödjer seniorkort med billigare kollektivtrafik från 65 år. 
4. Vi har inte diskuterat något sådant förslag. 
5. V vill stoppa nedskärningar av personal i äldrevård och hemtjänst.  

 
 

Svar från Miljöpartiet: 
1. Flyttas bibliotek och vuxenutbildning kan Futura i Tanumshede bli ett boende för årsrika. För-
delar med generationsboende. Behov i samtliga tätorter. Vänboendet i Gerlesborg bör /kan kopie-
ras. 

2. Tanken om en ”Tanumsmodell” för seniorer är bra. 
3. Vi tog våren 2022 initiativ till 65-årsgräns för seniorkort. 
4. Utlämningsställe kompletterar Systembolaget som äger frågan. Etablering på Shoppingcentret kan slå 

mot centrumhandel i Tanumshede.  
5. Klimatuppvärmningen är den största politiska frågan. Miljöpartiet i Tanum är en granskande kraft 

som vänder på de obekväma stenarna, är aktiv i skol- och kulturpolitiken, påverkar samhällsplane-
ringen bort från slit och släng och är lojal med kommande generationer. 

 
 
Svar:  
1. Vill ha varierat boende runt om i kommunen. Fortsätta med samma inriktning av byggandet av 
hyresrätter som hitintills. Tanums Bostäder har byggt i Tanumshede och Grebbestad. Har skapat 

förutsättningar i privat regi i Bullaren, Tanumshede och Gerlesborg. 
2. Delaktighet via KPR och KHR. Kan tänka sig remissförfarande i planprocessen. 
3. Seniorkort från i första hand 70 år. Förutsätter ändrat regelverk från Västtrafik. Kostsamt med 65 år 

men utesluter det inte. 
4. Positiv till fler Systembolagsbutiker liksom ombud i större orter. 
5. Politik för hela kommunen med fler företag och innevånare. Ansvarfull ekonomi som prioriterar kärn-

uppgifterna såsom äldreomsorg, samhällsservice och ökad trygghet. Din röst – vårt ansvar. 

- o - 
 

Bakgrund till frågorna och svaren: Enligt prognos från Statistika Centralbyrån 
(SCB) kan andelen 80 år och äldre fördubblas inom 10 år i Tanums kommun, från ca 
5% till drygt 10% av befolkningen. Detta skulle innebära stora utmaningar inom 
äldrevården i framtiden. Kommunen har planmonopol för hur mark inom tätbebyggt 
område skall användas samt huvudansvar för äldrevården. Men även vi äldre har an-
svar för hur vi på äldre dar vill bo och leva. 
 
De tre SPF-föreningarna i kommunen med ca 1000 medlemmar har efter överlägg-
ning sänt ut våra frågor till de politiska partierna inför kommunvalet i höst.  Alla 
utom KD har svarat, ibland efter påtryckning. Dessa svar som nu publiceras har måst 
sammanfattas då de ibland varit överdrivet mångordiga och utanför det kommunala 
ansvaret. Polemiken mellan partierna får de driva utanför vårt medlemsblad. 

Claes Toreld 

www.spf.se/kvillebygden (googla: spf kvillebygden) eller använd SPF-appen
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FFllyyttttaa  hheemmiiffrråånn  
 

Lika bra att slå till – ljus, fräsch 3:a, högst upp i 
huset, balkong mot söder – väster. 

Jag hade stått i kö för en lägenhet i Hamburgsund 
i många år och hade också tittat på flera stycken.  
Inte för att tiden var mogen att flytta från huset, utan 
för att kolla utbudet. Så småningom hamnade jag 
allt längre fram i kön och vande mig omedvetet och 
mentalt vid tanken på att det snart är dags att ta ett 
beslut. 
 

 
 

Nästa steg var då att sälja huset. Det hus som 
föräldrarna byggt i Sandliden 1934 och som sedan 
varit mitt hem. Först i 13 år, innan skoltiden i 
Uddevalla, och sedan i 24 år, efter att mamma flyttat 
till Kalkåsliden. 

Att välja bra mäklare är viktigt. Hade sedan 
tidigare en mycket bra kontakt. Nu hade ”hemmet” 
förvandlats till ett ”objekt”... Annons och tid för 
visning närmade sig. Visningsdagen fick jag hålla 
mig hemifrån. Det blev en snabb affär. På en vecka 
var huset sålt och köpekontraktet skrivet. 

Hemmet skulle splittras upp! Jämförde med när 
mamma flyttade till Kalkåsliden. Hon tog med vad 
hon behövde i sitt nya boende. Nu skulle huset 
tömmas! Hela huset, där dels mina föräldrars 
ägodelar och dels mina egna fanns. 

Det blev en fysiskt och 
mentalt tröttande proce-
dur. Att ta beslut om 
varenda pryl. Där fanns 
många känslor och 
mycket nostalgi. De 
svåraste besluten gällde 
föräldrarnas saker. 

Min turordning blev: Behålla, vill sonen Erik 
och hans familj överta, sälja (svårt), vill mina 
vänner ha något, vill andra bekanta ha något, vill 
nya ägaren överta något? 

Jag fotade allt och sparade i datorn. 
Vidarebefordrade till Erik och där bestämde vi med 
markeringar sakernas framtida öde.  Det blev också 
åtskilliga resor till Ordet i Munkeland och 

återvinningen i Hamburgsund. Hembygds-
föreningen fick ta emot en del småsaker.  

I Ljungskile hos Erik, hamnade en hel del. Allt 
från robotklippare till pigtittare, som morfar slöjdat, 
kom att övergå i hans ägo. 

 

Jag fick en bild på 
mailen i vintras: Min 
lilla spark från barn-
domen hade hamnat hos 
en fyraåring som 
gladdes åt den och 
använde den. Så roligt! 

 
Nya ägaren tillträdde i början av augusti så det 

blev några månaders respit. Jag forslade allt som jag 
själv kunde i min lilla bil. Många turer! Vilket slit! 

Men möblerna? Jag valde att fråga en lokal 
byggfirma, som jag anlitat mycket genom åren. Och 
visst, de körde några vändor med lastbil. Och bistod 
också med montering av hyllor, speglar, tavlor, 
lampor mm i lägenheten. 

Så skulle jag då bo i lägenhet! Det tar tid att 
vänja sig. I början kändes som att vara på semester 
eller att bo på hotell. Det var inte hemma! 

Jag har flyttat mellan olika bostäder tidigare, 
men detta var ett mycket större steg att ta. Jag hade 
måst bestämma mig. Barndomshemmet var mycket 
trivsamt och jag har tyckt om att bo där.  Både vad 
det gäller hus och trädgård. Åldrandet gör sig 
däremot påmint och en annan fas i livet var på väg. 
Kanske klarar man sig själv längre i lägenhet, med 
alla bekvämligheter, än att bo kvar i huset? Men 
vem vet? Ingen. 

När jag inte kan köra bil längre ändras förut-
sättningarna. Bäst att stå i lägenhetskö i Ljungskile 
också. Den eventuella flytten kommer att bli 
enklare eftersom huset är sålt och massor av prylar 
är avyttrade. Nästa fas i livet? 

Att bo i lägenhet är bekymmersfritt: Hiss. Ingen 
rädsla för åska. Inga bekymmer med möss. 
Kontakta fastighetsskötaren när det uppstår 
problem.  Städningen är lite värre – tungt att släpa 
ut mattorna. Det är mer isolerat att bo i lägenhet. 
Inte bara att kliva ut i trädgården. Jag saknar miljön 
och grannarna i Sandliden men inte trädgårds-
arbetet. 

Det är tur att jag kan få besöka mitt gamla hem 
och se årstidsförändringarna i trädgården. Glad att 
jag har den möjligheten. 

Det var en procedur! I efterhand känns det ändå 
som att jag tog rätt beslut.   
Det blev bra. 

Ann-Helen Kristiansson 
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VVääggsskkäälleett  vviidd  TTääcckklleebboo  
 

I alla tider har folk samlats i vägskäl för att prata 
och byta åsikter. Redan de "gamla grekerna" stod 
och hängde där vägar korsade varandra och Gustaf 
Fröding diktade om att ”det var dans bort i vägen". 
Bottna är inget undantag. Här korsas flera vägar och 
här har folk träffats och gör så fortfarande. Under 
1930-40-50 talet var det många ungdomar i Bottna 
och dessa träffades vid vägskälen för att umgås. 
Pilkvist som då var polis i socken brukade åka runt 
och uppmana ungdomarna att "rotera", så att inte 
bråk skulle uppstå, när det var för många på ett 
ställe. 

Täcklebo smedja var plats där många samla-
des. Här hade Anders Martinsson, eller "smen i 
Täcklebo" som han kallades, sin verksamhet. Han 
var socknens smed och uppfinnare. "Han kunde 
allt". Vad som än gick sönder fixade han till det. 
Många hus i Bottna med omnejd har fortfarande 
rörinstallationer som "smen" har gjort. 
 

 
 

Här vid smedjan samlades ungdomarna i trakten 
för att spela kort och inmundiga destillerade 
drycker. Det hände ibland att det blev bråk när pro-
millen i blodet steg i höjden och spelkorten inte var 
bra nog, men några större fighter blev det inte. Lite 
näsblod och smutsiga kläder. När "smedens" barn-
barn skulle till att konfirmeras tyckte prästen i för-
samlingen att det var olämpligt att han umgicks 
med dom större pojkarna som höll till vid smedjan. 
Fortfarande hittas buteljer i skogbrynet där smedjan 
en gång stod. Nu finns här bara ett enklare garage. 
Tiderna ändrades och de flesta av de som träffades 
vid smedjan flyttade in till städerna. De två sista 
som regelbundet träffades vid smedjan var Karl-
Erik på Gillingsmarken och Kalle på Hasselbacken. 
Här satt dom i sina bilar och resonerade om världs-
läget eller vad dom skulle ha till middag. Inget 
ämne var för stort eller för litet att dryfta. Många 
som passerade stannade till och bytte några ord med 
herrarna. 

Tiden gick och så en dag fanns ingen mer som 
"höll koll över vägskälet". Det blev tomt vid Täck-
lebo, men så hittade Karl-Eriks dotter, Inga-Britt på 
att man kunde träffas en dag i veckan och ta sitt 
"elvakaffe" där. Hon kontaktade grannar och vän-
ner och så uppstod onsdagskaffe vid Täcklebo. I 
början var det någon som bakade och kokade kaffe 
till alla närvarande, enligt rullande schema. Men 
sen kom pandemin och då fick var och en ta med 
sej vad dom ville ha. I tre års tid, nästan varje ons-
dag, i alla väder, sol, regn, storm, snö träffas en tap-
per skara och dryftar livets mening och allmänt 
skvaller. På hemsidan ”Alla vi i Bottna” läggs en 
bild ut varje onsdagskväll. Tidningen Bohuslän-
ningen har också gjort reportage om elvakaffet i 
Bottna. 

Leif i Bottna 
 

BBiillpprroommeennaadd  mmeedd  1155  ffrrååggoorr  
  

  
Sven-Olle och kartläsaren Gunvor startar 

 

En vacker sommardag med blommande lupiner och 
smörblommor begav sig 120 personer i 47 bilar ut 
på årets bilpromenad. Med 3 minuters mellanrum 
släpptes bilarna iväg från Kville bygdegård och tu-
ren gick sedan på småvägar i Bottna, Bärfendal och 
Kville. En rad knepiga frågor engagerade deltag-
arna. Den medhavda fikakorgen kunde avnjutas ut-
med bilrundan. Alla kom tillbaka till startpunkten, 
även att några hade kört fel under turen. Efter att 
tipslappen lämnats fanns de rätta svaren att läsa på 
skjulet vid boulebanan. Det hördes både glädjerop 
och aha-utrop. Alla verkade nöjda och en del hade 
även njutit av en tur i okända miljöer. 
 

Vinnare av bilpromenaden: 
Astrid Askengren, Birgitta Ekström, Birgitta  
Jakobsson, Eva Johannesson, Ulla Johansson. 
Anna-Greta Kling, Marita Olofsson och Lennart 
Thorén 
 

Rätt på utslagsfrågan. 15,36 m 
Vinnare: Birgit Karlsson och Eva Palm  
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PPrroommeennaaddeerrnnaa  fföölljjddee  vvåårreennss    
uuttvveecckklliinngg  

 

En härlig vårkväll i en vacker ekbacke på Alnäs 
gård avslutade SPF Kvillebygden vårens promena-
der. Promenaden hade omfattat ett besök i den ny-
anlagda äppelodlingen där de skira blommorna 
skiftade i rosa och vitt. Ägaren berättade om alla 
moment som utgjorde tillkomsten av odlingen med 
270 träd. Området var omgärdat med högt stängsel 
för att stänga ute älg, rådjur och harar. Att klara sig 
undan sorkens härjning är däremot svårt.  

Vidare besöktes stenbrottet i närheten där pro-
duktion pågår.  
 

 
 

Under många år har det ordnats promenader un-
der maj och september månad, men pandemin har 
gjort att uteaktiviteterna utökats. Föreningens pro-
menadkommitte´ fick i vår sju personer att ansvara 
för och ordna promenader på olika platser i närom-
rådet.  

Promenaderna har följt naturens förvandling un-
der våren. I början på april skulle vi sett blåsippor 
på Hamburgö, men regn och kyla gjorde att blom-
morna slöt sig och inte ville visa upp sig.  
 

 
 

Vitsipporna vid Kvarndalen och Evenröds vatten 
var däremot överväldigande. Där upplevde vi också 
den nyanlagda Frälsarstigen.  

Åsynen av solnedgången i Kämpersvik var värd 
besväret med promenaden i omgivningen. Fika-
stunden vid badplatsen i solskenet var njutbar. 

En vacker vårkväll på Valö gav en magnifik upp-
levelse av mattor med gullvivor och trift. En flitig 
gök följde oss. Det är i kustbandet man numera kan 
höra göken och hans koko uppskattades.  

Däremellan har en promenad förlagts till Dingle 
med Tose kyrka och en i Sjöröds omgivning. 

Promenaderna är populära och har i snitt samlat 
56 personer per tillfälle. Rekordet sattes vid Even-
röd då 70 personer deltog. Ett tiotal personer har 
deltagit i samtliga vårens promenader och därmed 
gått 2,4 mil.  

Vid flertalet ställen har många uttryckt ”här har 
jag aldrig varit förut”. Det finns mycket att se i när-
området och vi ser fram emot nya miljöer i höstens 
promenader. Promenadkommittén lyckas säkert få 
till ett omväxlande schema – som de alltid gjort.  

Kommittén består av Karl-Erik Johannesson, 
Kurt Karlsson, Bengt Bäckström, Kjell Aronsson 
och Lillemor Blad som är gruppens kontakt till sty-
relsen. 

Inga-Lill Sörgard 
 

VVäärrmmlläännnniinnggaarrnnaa  
  

Det regnade och var ruggigt när ett 30-tal resenärer 
lämnade Kville med siktet inställt mot Värmland. I 
Gropen på Ransäters hembygdsgård skulle folklust-
spelet Värmlänningarna ges. Efter lunchen på Gäst-
givaregården och innan föreställningen började 
skingrades molnen och solens strålar värmde gott.  

Regissören Olof Wretling hälsade välkommen 
och upplyste att årets uppsättning har fått en humor-
istisk betoning.  

Löpar-Nisse och lillpojken Löpar-Olle komplet-
terade handlingen med humoristiska inlägg. 

Mer är 50 skådespelare, vacker sång och trevlig 
atmosfär tog oss igenom den sorgliga historien som 
ändå fick ett lyckligt slut med bröllop mellan Erik 
och Anna och god grannsämja mellan rikemannen 
och torparen. 
 

 
 

Det blev en lyckad resa med både kultur och nöje. 
 Inga-Lill Sörgard 
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BBiilllleetttteenn? 
sa Hans Alfredsson i en sketch 1964 

 

Bäst att jag erkänner med en gång. Jag är en bilbu-
ren landsbygdsbo sedan länge. Jag har inte satt mig 
in i kollektivåkandet sedan skolåldern.  Jo, en gång 
i livet har jag åkt tåg från Rabbalshede till Ström-

stad. Det var 1992 
och min kompis 
Dick i Säm placerade 
en stor skylt på trak-
torn när jag passe-
rade hans gård. – 
GOD TUR, stod det. 
 

Nu har jag börjat 
tänka om och skaffat 
seniorkort på Väst-
trafik. Vi ser gärna 
att åldersgränsen 
sänks till 65 år som i 

grannkommunerna. Om jag vill kan jag åka gratis 
på tåg eller buss inom stora delar av Regionen. För 
ett tillägg på 35 kr kan jag även komma till Göte-
borg om jag har lust, vilket jag sällan har. Jag har 
ännu inte satt mig in i busslinjer, tågtider och håll-
platser som barnbarnen gjort. En okänd värld för en 
bilåkande pensionär. Varför detta uppvaknade? 
 
• Bensinen blir allt dyrare, kanske 30 - 40 kr per 

liter snart? 
• Tror inte samhället är beredda att betala för alla 

dessa tomma tåg och bussar i längden, skolbus-
sar och skoltåg undantagna. Linjer kommer att 
läggas ned. 

• Jag kan drabbas av synfel, stroke eller annat na-
turligt åldrande så att jag hindras i mitt bil-
åkande och blir isolerad och helt beroende av 
andras välvilja. 

• Jag märker att min uppmärksamhet avtar i trafi-
ken. Senast jag körde bil i Göteborg tutade flera 
åt mig och en hytte med näven och svor. Trafi-
ken blir allt hetsigare och självförtroendet svik-
tar. Så all denna teknik i bilen som inte bara 
hjälper utan även stjäl uppmärksamhet. 

• Miljöskäl, viskade någon i mitt öra. 
 
Hur skulle det vara om vi inser vår begränsning och 
skaffade gratis-billetten i tid och kunde ta lokalbus-
sen och tåget till Strömstad och kanske få en visning 
av rådhuset och äta en god lunch på Laholmen - till-
sammans. Bara för att sätta oss in i ett krångligt sys-
tem.  
Hänger du med på en GOD TUR? 

Claes Toreld 

PPaarrkkeerriinngg  lläännggss  kkuusstteenn  sskkaappaarr  
ffoorrttffaarraannddee  iirrrriittaattiioonn  ––  mmeenn  ddeett  

hhaarr  bblliivviitt  bbäättttrree  
  

 
 

 
Budskapet från en pigg hundraåring som gick ut 
genom fönstret på Karnevalen i Grebbestad 2022 

 
Inför sommaren bytte kommunen parkeringsbo-

lag till Easy Park. Vi kunde parkera gratis 1 tim med 
P-skiva eller lapp i rutan. Ja, tom 2 tim för besökare 
vid vårdcentralen i Fjällbacka. Dessutom kan han-
dikappade parkera gratis på anvisad plats. Många 
besökare förstår inte skyltningen och lämnar orten i 
besvikelse. Var det kanske avsikten? Andra accep-
tetrar nutidens digitaliseringshysteri och lever vi-
dare med ny kunskap. ”Filial till Systemet – skulle 
delvis åtgärda parkeringsproblemet” är en åsikt vi i 
SPF-föreningarna framfört till politikerna. - Inte 
vårt bord svarar de flesta. 

Att driva åsikter med ”glimten i ögat” och kun-
skap är vårt sätt att företräda de äldre. 

Claes Toreld 
 
 
 
Vi sponsras av  
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Aktiviteter i/vid Kville Bygdegård  
 

Körsång, Kville Singers 
Startdatum 20/9 kl 15.00 
Info: Christel Kempton, 070-394 43 32 
 

Seniordans 
Inställt tills vidare 
 

Boule, sommartid, torsdagar kl 17.00 
Info: Göran Kvick, 070-466 54 38 
 

Mattcurling 
Onsdagar kl 8.45 
Startdatum 31/8 kl 8.45  
Info: Eddy Knutsson, 070-630 10 81 
 

Friskvård och gymnastik med Sofia för da-
mer och herrar 
Startdatum 20/9 kl 10.30-11.30 
Info: Inga-Lill Sörgard, 070-243 23 52 
 

Motionsdanser 
Se Föreningsaktuellt i Bohusläningen samt på 
vår hemsida. 
Info: Arne Kling, 0525-280 33, 070-568 43 20 
 

Promenader 
Måndagar kl 17.00 på olika platser 
5/9 Branstaby 
12/9 Hamburgsund, Kornhagen 
19/9 Västerby, Tanum 
26/9 Vidingen gård 
3/10 Svandal 
10/10 Jored gård 
Info: Karl-Erik Johannesson, 070-251 80 90 
 

Klubbmästerskap i golf  
Golfkustens bana i Fjällbacka 
Återkommer om tid 
Info: Ingemar Bergdahl, 070-553 45 66 
 

Resor 
 

Dagsresa  
Öckerö-öarna den 29 aug 
650 kr, inkl allt 
Info/anmälan: Inga-Lill, 070-243 23 52 
 

Kulturresa  
Så som i himmelen 
Säffleoperan, 23 okt 
Info/anmälan: Lotta och Claes Toreld,  
070-348 66 32   
 

Läs och res - Dalarna, 14-17 aug 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
Studiecirklar/kamratcirklar 
 

Berättarkväll 
Ledare: Håkan Vikstål och Inga-Lill Sörgard, 
073-992 77 58 
 

Akvarellmålning, Pröva på 
Se nedan 
 

Hantverkscafé i Kville fortsätter 
Du tar med dig det du vill göra 
Info: Gunnel Alfredsson, 073-034 69 13 
 

Bokcirkel 
Info: Inga-Lill Sörgard, 070-243 23 52 
 

Datakurser 
➢ Släktforskning 
➢ Hemsidan 
Anmälan, ledare: Håkan Vikstål, 073-992 77 58 
 

Hjälp med dator samt mobil och surfplatta 
med android-systemet 
Kontakta: Ronny Fredriksson, 073-534 41 08 
 

Information om DNA 
Återkommer om tid  
Ledare. Tomas Christiansson 
Anmälan: Håkan Vikstål, 073-992 77 58 
 

Bridge 
Tisdagar kl 14 i Fjällbacka Församlingshem 
Start – Se spf.tanumskusten 
 

PPrröövvaa  ppåå  aakkvvaarreellllmmåållnniinngg  

 
i 2 dagar med Ingvar Jakobsson. Kostnad 1.000:- 
+ material. Max 5 personer. Info/anm till Barbro 
Torstensson 070-657 73 95 senast 15 sept. 

Avs: SPF Seniorena Kvillebygden 
c/o Inga-Lill Sörgard 
Fåglekärr Lindhagen 1 
455 97 DINGLE 
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