
Första söndagen i februari träffades vi i Överstegården hos Ida, Anders, Stella och Ralf. Ute, en riktigt 

fin vinterdag med ett lagom snötäcke och värmande solsken. Ida och Anders tog oss först runt på 

”husesyn” i det gamla huset från tidigt 1800-tal. Återigen, tänk om väggar kunde tala! Förre ägaren 

av huset har lyckats tillvarata alla vrår i det gamla huset till alla möjliga praktiska utrymmen. Efter 

rundturen slog vi oss ner vid det stora köksbordet och blev bjudna på härligt goda chokladbollar 

gjorda av bl.a. dadlar samt en chokladkaka.  

Ida, född och uppvuxen i Väröbacka och Anders med rötter i Lilla Träslöv hade i flera år letat efter ett 

gemensamt hus när familjen höll på att växa. Dom deltog i många husvisningar tills Överstegården i 

Gödestad kom ut på Hemnet och som båda två direkt tände till på. Efter budgivning och förklaring till 

att de mest av allt ville bo i huset var det klart, Ida och Anders blev gödestadbor.  

Andreas är gödestadbo från födseln och har alltid bott på orten, uppväxt på gården Simmens och 

bodde därefter några år i egen lägenhet på Ekarevägen.  Andreas utbildade sig efter högstadiet på 

gymnasiets fordonstekniska linje. Pia som då bodde på Borgmästargatan i Varberg började besöka 

Andreas i hans lägenhet och fastnade mot alla odds ”långt” ute på landet. 2006 var blev det tillfälle 

för Andreas föräldrar att köpa en villa på Ekarevägen och Simmens blev ledigt. Passade alldeles 

utmärkt för Andreas och Pia som nu hade börjat tänka på egna barn. Andreas arbetade i 

åkeribranschen och investerade så småningom i egen kranbil och startade företaget Simmens kran & 

transport upptill lantbruket.  

Efter gymnasiet studerade Ida till inredare och butikskommunikatör och arbetade därefter en tid i 

skobranschen. Sedan blev det utbildning till inköpare vid högskolan på Campus Varberg. Hennes 

intresse för grafisk formgivning har funnits med hela tiden och bestämde sig för i samband med 

senaste graviditeten att starta eget företag med form och skapande. Den verksamheten är nu vilande 

sedan hon i höstas fick heltidstjänst som grafisk designer vid Derome AB.  

Anders har läst till maskinkonstruktör, process och energiteknik, jobbar sedan sex år som ingenjör 

med fjärrvärme på Varbergs energi. Precis som Andreas har Anders ett intresse för bilar och gamla 

större bilar i synnerhet. 

Pia har mycket kunskap med sig i bagaget, läst till idrottspedagog vid högskolan i Halmstad, studerat 

till kläddesigner och utbildat sig till trädgårdsmästare. Pia har alltid haft ett stort intresse för sömnad 

och formgivning. Det har nu också lett fram till att hon startat företaget Design by p där hon får 

utlopp för sin kreativa formgivningsådra i maskinbrodyr. Loggor, presentartiklar, brodering på kläder 

och mycket annat kan Pia erbjuda. Utöver den egna verksamheten ska hon även hinna med 

administrativt arbete i familjeföretaget. 

Ett av Alice, Maja och Antons största fritidsintresse är fotboll och alla tre spelar med i SRG 

Himledalen. Klubben är ett samgående för ungdoms- och damfotboll mellan klubbarna i Skällinge, 

Rolfstorp och Grimeton. 

 

 

 


