12 / Bollebygd • Ulricehamn
      Herrljunga
Guiden
Anne Engström tipsar
om fem saker att göra på
sju dagar i Herrljunga.

Redaktion:

BORÅS TIDNING
tisdag 11 oktober 2016

Anne Engström 033-20 60 51
anne.engstrom@bt.se
Rebecca Berndes 033-700 07 21
rebecca.berndes@bt.se

En tre meter hög björn i trä kommer att möta besökare som går in i nya Partille
arena. Björnen har tillverkats av motorsågsskulptören Björn Edsholm i Bollebygd.

Öppet hus hos Herrljunga
hälso- och friskvårdscenter inklusive simhallen.

Foto: Anne Engström

KNALLEMARKNAD
Marknad: Gå på marknad
i centrala Herrljunga.
Passa även på att dricka
marknadskaffe i Herrljunga missionskyrka.
Herrljunga centrum kl
7–13, Herrljunga missionskyrka kl 9.30.
SLÄKTFORSKARTRÄFF
Släkt: Herrljunga släktforskare har en träff där
man hjälps åt att söka
sina rötter. Ta gärna med
dator att koppla upp mot
trådlöst nätverk. Ingen föranmälan, enkel fika.
Herrljunga kulturhus
kafeteria tisdag 11
oktober kl 18.30.
INTERNET DROP IN
Internet: Lär dig mer om
internet. Ta gärna med
egen dator eller läsplatta.
Trådlöst nätverk finns.
Herrljunga kulturhus
kafeteria onsdag 12
oktober kl 15–16.
ÖPPET HUS
Träning: Passa på att
prova allt från TRX och
spinning till piloxing och
jallabina. Instruktörer
finns i gymmet. Vattengympa och vattenlek i
simhallen. Fri entré.
Herrljunga hälso- och
friskvårdscenter lördag
15 oktober kl 12–15.
DANSA I PARKEN
Dans: Herrljunga folkpark
ordnar mogendans. Claes
Lövgrens spelar. Entréavgift. Servering finns.
Herrljunga folkpark
söndag 16 oktober kl
18–21.30.

Björn Edsholm och Andrei Verdes har fått upp den stora björnen på flaket. Nu går resan från Bollebygd till Partille arena.

Björn pryder Partille arena
I

Bollebygd/Partille

går var BT med i Bollebygd när Björn Edsholm och Andrei Verdes från Trädtransport
i Väst lyfte upp den stora
björnskulpturen på ett
lastbilsflak för vidare
transport till Partille arena, där den kommer att stå
innanför entrédörrarna.
Det var ett precisionsarbete att fästa spännbanden
rätt så att björnen inte
skulle komma i för mycket
gungning och falla till
marken eller slå i något.

Björnen väger 600–700

Invånare
får tycka till
Ulricehamn. Nu ska invånare i Ulricehamn få
säga vad de tycker om
att bo i kommunen.
Det är Statistiska
Centralbyrån, SCB, som
slumpmässigt valt ut
ett antal invånare som
ska få säga sin mening
om hur det är att leva i
Ulricehamn.
Kommunen är en av
81 som har fått möjligheten att delta i höstens
undersökning. Resultatet kommer att presenteras den 14 december.

kilo, är tre meter hög och
gjord i gran. Björn Edsholm brukar arbeta i andra
träslag då han gör utomhusskulpturer, men Partillebjörnen ska stå inomhus
och gran passar bra.
Arenan ska användas
för både sport och kultur

så förutom en boll håller
björnen även i en teatermask.
Arenan är stor och behöver ett stort blickfång.

holm på kvällarna och fråga om det är han som har
gjort någon fin djurskulptur som de har sett.

– Det finns inte så tjocka

sedan kom jag på att flera
pokémon finns i närheten
av mina skulpturer och
när de är ute och letar pokémon måste de vänta en
stund. Då hinner de läsa
min namnskylt.
Folk hör ofta av sig och
vill ha en figur som de har
sett på Björns motorsågskonsts hemsida.
– Men då brukar vi resonera oss fram till en annan
variant. Det är roligare att
ta fram något nytt än att
kopiera det jag redan har
gjort.

stockar i gran så vi har fått
limma ihop granträ och
sedan har jag skulpterat ur
det hoplimmade ämnet,
säger Björn Edsholm. Bara
att limma ihop ämnet tog
tre man ett par dagar.
Det kommunala bostadsbolaget Partillebo AB
har beställt skulpturen
och bolagets logga är en
björn så valet av djur styrdes av det.
– Jag har skulpterat 15
mindre björnar åt dem
som står på olika platser i
Partille så det var inte helt
ologiskt att jag fick uppdraget, säger Björn Edsholm.
Björn Edsholms verk

– Jag undrade först, men

Det gäller att ha fäst remmar och spännband så att tyngden
fördelas rätt och skulpturen kan lyftas upp utan missöden.

står till 80 procent på lekplatser och resten i annan
offentlig miljö. Ett stort
projekt som han håller på
med just nu är en äventyrsskog bakom församlingshemmet i Landvetter
som kallas ”Farmor Lillys
äventyrsskog” efter kvinnan som har skänkt peng-

arna till Svenska kyrkan i
Landvetter. En grillplats är
klar, men projektet ska
pågå i tre år och utökas under den tiden med allt fler
skulpturer.
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En rolig upplevelse på se-
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nare tid är att barn har börjat ringa till Björn Eds-

Bollebygds kommun får allt fler invånare
Bollebygds kommun får
bara fler och fler invånare.
Den sista augusti hade
kommunen 9 046 invånare.
Bollebygd. Det är en ökning med 28 personer se-

dan den första juli och Bollebygd fortsätter att vara
en av Sveriges snabbast
växande kommuner.
Bollebygds kommun
har ett tillväxtmål för invånarantalet på två procent
per år. Vid årsskiftet hade

kommunen 8 799 invånare. Det betyder att kommunen redan nu har ökat
sitt invånarantal med 2,8
procent sedan årsskiftet.
Befolkningsökningen
består till stor del av inflyttning och analyser av

siffrorna tidigare i år visar
att en stor andel av inflyttningen sker från andra delar av Västra Götaland.
Kommunledningen
gläds åt tillväxten, men
den innebär också utmaningar. Kommunen byg-

ger just nu en ny F-6-skola
för 124 miljoner kronor,
men redan innan den är
klar vet man att den inte
räcker. Det ställs också
krav på övrig samhällsservice.
Anne Engström

