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f VÄNNFORSBÄCK

Idyllen
mellan
kullarna

Det började som en dröm hos Lisa
Jonsson, när hon gick på sina promenader bland Vännforsbäcks kullar.
Högst upp på en av dem såg hon
potentialen för en liten scen på kullen
mitt emot.
– Jag tänkte att ”här måste vi ha en
konsert”, berättar hon. Så föddes festivalen Kullar och Klang för fyra år sedan.
Det är en av sommarens
sällsynta dagar, då solen
tittar fram, som Lisa Jons
son visar upp Vännfors
bäck i all sin grönskande
prakt. Kullarna, likt gröna
havsvågor, höjer och sän
ker sig innan de slutligen
stupar rakt ner i Vindel
älvens brus.
– Det är en riktig idyll,
det här. Våra aktiviteter
är till för att dela den med
andra, för att få en levande
landsbygd, säger Lisa.
Det är fyra år sedan en
fest med vänner blev start
skottet för en festival med
hundratals besökare.
– Våren 2012 var det vän
ner som bjöd vänner. Då
blev vi nästan 150 perso
ner, berättar Lisa.

400 personer kom
I år anordnades festivalen
Kullar och Klang under te
mat ”Vindelälvens dalgång
från källorna till havet”.
Över 400 personer förena
des för att lyssna på musik,
fika och dansa på den vim
pelprydda logen.
– Tanken är att ha nå
gon aktivitet för varje års
tid. Festivalen är i maj för
att välkomna våren, under
sommaren har vi kafé, gal
leri och dans och på vin

tern kan det till exempel
bli matkvällar och mid
vinterblues, säger Lisa.
I år var kaféet öppet dag
ligen under 20 dagar i juli.
Nu är det öppet varje helg
fram till den 9 augusti.
Plötsligt får Lisa Jons
son ändå besök i sin träd
gård. Det är ett holländskt
par, Edith Rietveld och Ton
Lukassen, som hittat till
platsen.
– Det är underbart, jag
älskar vad du gjort med la
dan, säger Edith Rietveld.
Trots att de har stängt
erbjuder Lisa dem kaffe
och kaka. Återigen flödar
lovorden från turisterna.
– Morotskakan är det
bästa vi ätit i Sverige, ut
brister Ton Lukassen.
Om kakan lockar dem
tillbaka har de goda chan
ser att tajma in öppettider
nästa år.
– Jag kan tänka mig att
ha öppet längre nästa år,
det är inte omöjligt, säger
Lisa.
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NATURUPPLEVELSE. Här är festivalbesökarnas utsikt
mot stora scenen – en dröm som slog in för Lisa.

SMEKMÅNAD. Holländarna Edith Rietveld och Ton Lukassen skulle gifta sig i juli, men då alla vänner var upptagna till det

NÄRPRODUCERAT. På gården finns frigående höns, som
bidrar med ägg till en mycket populär morotskaka.

SERVERING. I den lilla idyllen finns både ätbart, som kaffe, fika och enklare mat, och hantverk till försäljning.

