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Den blomstertid
nu kommer... 

298:–

KILANDA. För fyra år 
sedan bestämde sig 
Kilanda Byalag att gå 
samman i ett gemen-
samt projekt.

Någon kom med den 
briljanta idén att bygga 
en bastu för traktens 
invånare.

– Vi är inne i slutfa-
sen av vårt projekt och 
ska nu flytta bastun 
till dess rätta läge. Den 
ska vara placerad ned-
ströms mellan kraftsta-
tionen och sågdammen, 
säger Lennart Järkil.

Bastun som Kilanda Byalag 
håller på att färdigställa görs 
av så kallat rundtimmer. Pro-
jektet görs i cirkelform via 
Studieförbundet Vuxensko-
lans försorg där deltagarna 
har fått lära sig att bygga 
enligt gammaldags teknik.

– Som hantverk är detta 
det roligaste jag gjort. Käns-
lan att hugga yxan med mil-
limeterpassning är otrolig, 
säger Lennart Järkil, som 
blivit något av en huvudman 
för bastubygget och den som 
alltid är på plats när det vankas 
gemensamma arbetsdagar.

Järntröst
– Det brukar vara ett gäng på 
fem, sex personer som alltid 
ställer upp, däribland Len-

nart, säger Tom Hultgren.
Bastubyggarna träffas en 

gång i veckan under som-
marhalvåret, uppehåll sker 
endast under semesterperio-
den. De som har kört förbi 
Sågbacken, som ligger längs 
med Alingsåsvägen i närhe-
ten av Kilanda gamla skola, 
har säkert lagt märke till akti-
viteten på området.

Inom synhåll
– Vi har valt att bygga bastun 
på denna plats för att vara 
inom synhåll och väcka all-
mänhetens intresse. Dess-
utom är det lätt att komma 
till med transporter, säger 
Lennart Järkil och fortsätter:

– Det brukar alltid vara 
mycket folk som vinkar till 
oss och några stannar till och 
frågar vad vi gör. Är det någon 
som är intresserad av att 
hjälpa till får de gärna anmäla 
sitt intresse. Alla händer är 
välkomna.

Ekonomiskt är det byla-
get som är med och stöttar 
upp. Dessutom sponsrar LRF 
projektet plus att virket som 
används är skänkt av boende 
på orten.

– Det är en himla kul grej 
som vi genomför. Förhopp-
ningsvis ska den kunna vara 
brukbar och i drift 2009, säger 
Lennart Järkil och fortsätter:

– Vad som sker nu är att 
alla timmerstockar monteras 

ner, för att sedan sättas på 
plats igen.

Bastun kommer att mäta 
ungefär 30 kvadratmeter och 
förutom själva bastudelen blir 
det omklädningsrum och en 
öppen veranda.

– Denna vedeldade bastu 
ska vara öppen för bygdens 
invånare. Man ska kunna boka 
en tid och njuta av en stunds 
härlig avkoppling, avslutar 
Lennart Järkil.

Kilanda Byalag i gemensamt projekt
– Bygger bastu för traktens invånare
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Med ideella krafter byggs en bastu i Kilanda. En gång i veckan träffas ett antal eldsjälar från 
byalaget.

Bandkniv är 
en gammal 
teknik som 
har tilläm-
pats. 

Bastun ska ha sin placering 
mellan kraftstationen och 
sågdammen.


