Från ”Skog till bord” för hantverkaren Johan
Johan Åhs flyttade till Västergrängsjö i augusti 2015. Då köpte han och hans
dåvarande sambo huset som, när jag växte upp, kallades för Mannes efter
Emanuel (Manne) Ekblom som bodde där i början på 1900 talet och sedan
hans dotter Brita, som jag minns från då jag var liten.
Men Johan köpte det av Stefan och Berit Kasos som då flyttade söderut.
Johan kände sig hemma i bygden eftersom han är född och uppväxt på Åsvallen.
Efter att föräldrarna separerat, bodde han varannan vecka i Gränsfors med sin pappa.
Han hade tidigare utfört ett arbete som snickare i just det här huset och fattat tycke
för det så när det blev till salu, tvekade han inte att köpa det.

Lisa peppade
2008 var han färdig med sin yrkesutbildning till snickare och fick jobb direkt hos SvenErik Nordling. Där jobbade han till 2012 då han började hos Lars Nords Bygg i Bergsjö.
Men i April 2018 valde han att starta eget. Funderingarna på det hade funnits ett tag
och efter att ha jobbat hos Lisa Östman som peppade honom vågade han, efter en
hel del vånda, ta steget att säga upp sig och starta eget.
Skillnaden mellan att vara anställd och egen är rätt omfattande. Nu får han ofta göra
jobbet ”från start till mål”. Från att riva ner något gammalt och bygga upp det från
grunden till något nytt, t ex att helrenovera ett badrum Men det handlar också ofta
om panel och fönsterbyten, fasadbyten, takbyten m.m. Han fixar det mesta. Roligast
är det med specialarbeten, t ex bänkarna till Åsvallen. Och något 7 till 4 jobb är det
inte utan det sträcker sig över olika tider.
Ekonomi är också något som tar en stor del av tiden och det är viktigt att lära sig
handskas med den. Vad många inte förstår, är hur mycket av kostnaderna för ett
jobb som går till skatter och andra omkostnader, säger han.
Men han beskriver det som frihet under ansvar.

För dem funkar det väldigt bra att jobba
tillsammans, något som för många
syskon inte fungerar alls.
2020 trodde han att det skulle bli en
riktig katastrof när Corona började
sprida sig men istället så blev det väldigt
gott om jobb. Dessutom är det många
jobb utomhus och inomhus förstår de
flesta att de måste hålla avstånd.

Från skog till bord
Även om det är mycket jobb på olika
tider så har han ändå en del fritid.
Då gillar han bl a att jaga med sina två
hundar, en Beagle som han jagar småvilt
med och en Jämthund som han jagar älg
med. Till huset hörde jakträtt vilket
Johan Åhs tillsammans med barnen
passar honom perfekt och nu när han är
Alma och Albin.
egen kan han styra sin tid själv på ett
annat sätt än när han var anställd vilket passar hans jaktintresse utmärkt.
Sen är matlagning ett stort intresse så det blir många goda rätter av det han själv
fixat ”från skog till bord”.
Varannan vecka bor hans två barn Alma och Albin med honom och efter intervjun
ska de till backen i Baståsen och åka pulka.
Innan jag går får jag de avslutande orden med mig:
För en levande landsbygd anlita lokala hantverkare!

Mun till mun
Sina jobb får han dels genom gamla kunder som varit nöjda med det han gjort och
anlitar honom igen. Han annonserar lite och sen är sociala medier något som
kommit stort på sista tiden och är en betydande faktor när det gäller att nå ut.
Dessutom är ”mun till mun” metoden en gammal beprövad metod som fungerar.
Bra jobb lönar sig, säger han.
Det svåraste är nog planeringen, att se till att det inte blir dagar utan jobb då det t ex
ska utföras arbeten av andra hantverkare på det jobb han håller på med.
De kan vara en gjutning som ska ske innan han kan fortsätta, eller elarbete eller vvs
som han för övrigt samordnar med sin tvillingbror Fredrik Åhs som har en vvs firma.

Ett gäng busungar vid
postlådan.
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Liten hjärngympa………

På 80-talet samlade jag på ”Gnarpsord”. Många hjälpte mig, framförallt Bertil
Nordlund. En del av hans ord är så gamla så jag tror inte att någon vet dess betydelse.
Men att använda gamla ord tillhör bevarande av kulturlivet i Gnarp. Så jag tänkte ta
4-5 bokstäver åt gången, A, B, C, D, E. Håll till godo!

• Ve geck anneva gång…..
• De dä’ käringa kan vare branog aset ho….
• Hä väx’ bare arder etter ån…..
• Ha lô’ sitt älgen? Nä, ja sir assent.
• Va blôsker rö’ för?
• Skant ’ve ha nån bärmos ´e?
• Hä’ ligg på bôtten!
• Men, va’ han briller bort mä.
• Ho var branog bedonlenn
• Hemst va de här katta bôser ner!
• Nu ha ja’ vare betjytta i flera dagar.
• Hä’ såg då för bedonlet ut.
• E’ möra ska ja ôpp falle bitte.
• Kan du blyxtre Johanna?
• Hä’ ä då bara begabbels!
• Ja blir sä belönnslös.
• Dänne är hä bärhôxter.
• Ho va’ döven idag.
• Åh, han ska divle ôm allting.
• Åh, vicke dalm!
• Ho damp nå.
• Albin va donosk hele dan.
• Ho kôm ôm e’skuss.
• E’ môrest snöga hä branog.
• Han vart sô exter.
• Tro ôm ho exmerer han?
• Bertil ä entômmes!
Jag tror inte att det är rätt stavat, och inte vet jag om nån vet hur det ska stavas. Ni
får ta det som det är!

Ja kôm ôm
e’ skuss

Produktion: Carin Walldin och Marie Nordin

Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad, oftast i samma form som det här bladet.

Vad som hänt eller rättare sagt inte hänt….
Det är precis ett år sedan vi hade sista stora aktiviteten på kapellet – det var
bruna böner och fläsk. Efteråt frossade vi på Ingrids fettisdagsbullar.
• Styrelsen har beslutat att inköpa ett arkivskåp för protokoll, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser. Där ska vi kunna stoppa in alla våra
handlingar. Det är låsbart och ska stå i vårt förråd.
• Förra numret av Grängsjöbladet innehöll inbetalningskort för medlemsavgiften och hemskicksavgiften. Vi påminde om att man måste skriva avsändare
men tyvärr är det två som har missat det.
Är ni osäker så ring och kolla med mig om du finns i registret! 070-573 43 55
• 96 personer, gamla och nya medlemmar, har betalt avgiften.
Styrelsen har möte den 24 februari. Vi möts via telefonen.

