GIR AVISA I DAG DEG MEIRSMAK?
RETURADRESSE: Setesdølen, Prestlidi 4, 4745 Bygland

Prøv Setesdølen i 1/2 år for kr 500,-. Ring 90015761

Med alt frå scooter til traktor og bil onsdag 2. mai:

Ny marknad ved Hylestad Auto
I fjor vår møtte mange hundre opp til marknaden ved
Hylestad Auto. Det blir nok
like mange når Vidar Helle
skipar til reprise onsdag 2.
mai.

2 gonger
i veka!

Kjem med
”Sveikadden”
på boks

Tekst og foto:
Ole Birger Lien
-Folk likar at det skjer noko, og ein
marknad med stort og smått er populært hjå små og store, slår Helle
fast.
Han har lagt bak seg ein travel vinter både i bilverkstad og scooterbutikk.
-Det har vore mykje, og godt er det.
No er det på tampen med scooter,
men så er det tid for dekkskift og
anna, så bil kjem for fullt, meiner
han.
Pågangen har vore såpass at arbeidsstokken i verkstaden er auka
frå 4 til 5 heile stillingar.
-Så forpliktar det, ein må ha nok arbeid. Så langt ser det bra ut, Seier
Vidar Helle.

Det meste aktuelt
Til marknaden 2. mai håpar Vidar

Torkjel Austad i Bygland Bryggeri kjem til Setesdal med øl
på boks.

Frå marknaden ved Hylestad Auto i mai i fjor. Onsdag 2. mai blir det ny runde med alt frå scooter til traktor og bil. Vidar Helle håpar også andre kremmarar dukkar opp.
Helle å få til den breidden markna- ge med veret i fjor, det betyr ein og vegen no. Eg er lydhøyr for innden i fjor vår var prega av.
del. Eg har alt fått spikra det meste spel om marknaden og håpar folk
-Det er då det verkeleg kjem folk, som har med motor å gjere, så held frå heile dalen vil kome og vere
når ein får samla så mykje at det er eg noko ope kva anna som skal med, seier Vidar Helle i Hylestad
noko for alle. Så var me sers heldi- med. Så er det i grunnen bare tida Auto.

Anne Haugen i Bygland fortvila då snøen forsvann:

Plenen øydelagt av jordrotter
-Dette var ille. Eg hadde så
fin hage, no er det bare rot.
Det seier Anne Haugen i
Bygland.
Då snøen forsvann frå plenen hennar tidlegare denne veka oppdaga ho at det
har vore svært aktive jordrotter i sving.
Tekst og foto:
Ole Birger Lien
-Eg veit ikkje kva eg skal gjere,
for eg er redd at same kor fint eg
steller plenen kjem rottene tilbake.
Viss nokon som les dette har gode
råd å kome med, er eg glad for det,
seier ho.

Nettverk
Jordrottene har grave ut eit nettverk av vegar.
-Like til kjellardøra har dei kome,
men heldigvis ikkje inn. Nei fysj,
dette likte eg dårleg, seier ei frustrert Anne Haugen i Bygland.

Slik såg det ut på plenen til Anne Haugen i Bygland då snøen forsvann tidleg denne veka. Her er det etter alt å døme jordrotter som har vore svært så aktive gjennom vinteren.

BYGDEBLAD FOR SETESDAL

Me har tidlegare skrive om
Bygland Bryggeri, som
har kome opp med sitt
eige ølmerke, ”Sveikadden”. Denne veka leverer
bryggeriet godsakene tappa i boks til butikkar i Setesdal.
Av Ole Birger Lien
Øl-gründer Torkjel Austad og
andre tilknytta bryggeriet legg i
veg førstkomande laurdag med
bilen full av boksar. ”Sveikadden” tappa på flaske har blitt godt
motteke her i dalen, så boksane
bør også vere høgaktuelle! Når
”turneen” i butikkar og restaurantar frå Evje til Valle er fullført laurdag, blir det skipa til
lanseringsfest på Bjoren brygge
i Bygland laurdagskvelden. Dit
kjem både ølgründarar og ølvener!

Sluttar som
HovdenTourleiar
Etter 7 år som
dagleg leiar for
turrennet
HovdenTour
har no Ingvild
Hovden gått av,
og skal bruke
kreftene andre
stader. Det blir
Ingvild
no lyst ut ei
Hovden
stilling på
takkar av
40% som dag- etter 7 år som
leg leiar. I
leiar for
lysinga kjem
HovdenTour.
det fram at
HovdenTour, som har hatt frå
1682 til 2194 deltakarar, har som
mål å auke ytterlegare. Det er
Hovden Sportsklubb og Bykle IL
som står bak rennet.

