Christina Andersson servar turister, visar ortens produkter och ger praktiska tips på FIA.

Kommunrådet Eva Johansson, Svenljunga, inviger Fegen Inspiration Area.

Nu är FIA invigd!

– Fegen är en fantastisk sjö. Här är så vackert. När jag kommer hem sent ibland och hör
storlommen, då kan jag stå här och bara se ut över sjön. Folk undrar väl vad jag håller på
med, säger Eva Johansson, kommunråd i Svenljunga, som förrättade invigningen av Fegen
Inspiration Area den 15 juni.
Det handlar förstås om VERDI-projektet, som satsar pengar i tre år för att gynna bygderna runt Fegen-sjön.
– Hoppas vi skall kunna förena de olika
intressena. Dels naturreservatet, på gott och
ont säger många, dels möjligheterna med reservatet, fortsätter Eva. Strålkastarljuset inom
södra och västra Sverige på vår sjö kommer
att sätta Fegen på kartan. Det är en möjlighet som vi måste utnyttja.
Nu har det gått några veckor sedan FIA
invigdes. Vi frågar Christina Andersson, som
sköter om det hela, hur det har varit.
– Det har varit trevligt, säger hon. Folk
dyker upp hela tiden. Många har något att
fråga om. Andra stannar för att det ser lite
spännande ut. Väldigt roligt är att så många

Fegenbor tittar in. De har kommit hit med
sina saker. Annica Classon har en del av sina
målade verk här. Det ﬁnns sylt och saft från
Joarsbo, Bettan Swartholms keramik, och
kuddvar som Lisette försåg med sju sorters
blommor lagom till midsommar.

Trapbanan Hult
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Skjutning varje måndag
t o m 29 augusti. Anmälan mellan
kl 18.00 och 19.00 vid banan.
Vill du hyra banan?
Ring banansvarige
Claes Bengtsson, 0346/604 09!
Välkommen!

Gunnarps Jaktvårdskrets

Många frågar efter kartor, broschyrer och
vykort. I det senare fallet hänvisas de till
kiosken.
– Men här ﬁnns dåligt med vykort, säger
Christina. Det kanske ﬁnns någon duktig fotograf här i trakten som kan tillverka vykort?
Det är bra om bygdens folk engagerar sig.
Har ni något som ni vill visa eller sälja, så
tag kontakt med Christina som tycker det är
roligt att kunna visa den produktivitet som
ﬁnns.
En dam från Tyskland som har ett hus
här i trakten kom hit för att hennes skorsten

TACK!
Gunnarps Hembygdsförening
anordnade familjerally den 28 maj
i samband med vårt 60-årsﬁrande.
Ett stort tack till samtliga
sponsorer för alla ﬁna priser:

Lista över vinnare ﬁnns i kuren vid
torget i Ätran. Vinster hämtas hos
Marianne Svensson, tel 600 23.
Vinster som inte hämtats ut före
1 oktober tillfaller föreningen.
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En mångfald av spännande
besöksmål i Ätradalen.
Ge dig ut i vårt vackra landskap
och upptäck allt det intressanta som
Ätradalen har att erbjuda.
Vår nya färgbroschyr hittar du på
besöksmålen och turistbyrån.

OBS!
EKOMUSEETS DAG 16-17 JULI
www.ekomuseum.com
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höll på att vittra sönder och frågade var man
kunde hitta en murare. Det klarade förstås
Christina.
En man med en sommarstuga i Burserydstrakten som brukar vara uthyrd hela
sommaren ﬁck plötsligt ett återbud på två
veckor. Visst hittade Christina nya hyresgäster. Men en sak tar nog priset. Det kom
två tyska par och frågade om hon visste var
de kunde köpa en mulltoa. Christina tog
kontakt med Karsten Yde i Mårdaklev. Han
visste var man kunde få tag på en toa. Det
var mycket nöjda tyskar som åkte därifrån.

– Det känns bra att kunna förmedla kontakter och informera om vad som ﬁnns av
campingplatser, kanotuthyrning, vandringsleder med mera, säger Christina.
Naturstigen som går från kapellet längs
sjön mot Linjevik skall nu äntligen rensas så
att den blir framkomlig. Skyltar som visar
vägen kommer att sättas upp.
H G Karlsson, som åtagit sig uppdraget
med skyltningen, har nyligen inspekterat stigen och berättar att informationsskyltar om
fåglar, ﬁskar och växter skall göra sträckan
intressant för besökaren. Tillgängligheten

skall också bli bättre med hjälp av spångar
och räcken.
En sak som Christina påpekar, och som
känns väldigt angelägen, är att få 50-skylten
ﬂyttad längre bort mot Ätran-hållet. Folk kör
ofta alldeles för fort och sikten för dem som
kommer ut från Kalv-vägen är väldigt dålig.
Det skall bli spännande att se hur VERDIprojektet kommer att påverka bygden.
Antalet turister tycks ju öka för varje år.
Britt Hallberg

Höstens aktiviteter

Fegens Brandkår
rekryterar ungt
Barnen på Siklöjans förskola har haft besök av Fegens brandkår. Barnen har tränat på
vad man skall göra om det skulle börja brinna på Siklöjan.

foto: Marie Arvidsson
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pågår hela sommaren! Måndagar
utanför Fegens bygdegård, kl 19.00.
Vid dåligt väder är vi inne
i gympasalen. 20 kr/gång.
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Stor och liten, 3-5 år
Onsdagar 16.45-17.15
6 år och uppåt i samma grupp
Onsdagar kl 17.20-18.50
Ledare: Maria Mårtensson
OBS! Anmälan till Pernilla Lindgren,
070-673 31 83.
"/$9#/-"!
/$9#/-"!4
!4 (%22  $!Måndagar kl 19.00 i Fegens bygdegård.
Ledare: Anette Ericsson

Höjdpunkten på övningen var när brandkåren kom med blåljus och tjutande sirener. De barn
som ville ﬁck prova att spruta med vattenslangen. Hade man lust ﬁck man också åka en runda
i den stora brandbilen, vilket var mycket spännande. Det är många av barnen som tänker bli
brandmän, vilket bådar gott för Fegens brandkår.
Ett stort tack till brandmännen i Fegen som tog sig tid för ett mycket uppskattat och viktigt
besök!
Monika Nordberg
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Torsdagar kl 18.00.
Ledare: Anette Ericsson
Aerolates är en blandning mellan
pilates och aerobic. Kom och prova!

Ugglebo Wärdshus
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Torsdagar kl 19.00.
Ledare: Anette Ericsson
Alla aktiviteter ovan startar v 37, med
gratis prova-på! Välkommen!

ÖPPETTIDER:
Se hemsidan: www.ugglebowardshus.se
Nu även helgöppet.
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Tisdagar kl 17.45.
Ledare: Liselotte Johansson

-EDLEMSAVGIFTER
200 kr/termin eller 300 kr/år eller 40 kr/gång.
Passiv medlem: 100 kr/år. Maxbelopp familj:
600 kr/år. Bg: 5601-4202. Obs – skriv namn!
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25 september och 16 oktober. Start kl 15.0016.00 vid ”FIA”. Kaffe och våfﬂa, ﬁskdamm,
praktiska prov m m.

Välkommen!

Varmt välkommen till alla våra aktiviteter!

INLANDSBLADET

