Verksamhetsberättelse 2011

Föreningen har stadgeenligt haft årsmöte samt nio styrelsemöten. Samtliga möten är
protokollförda. Dessutom har styrelsen haft ett antal icke protokollförda arbetsmöten.
Styrelsen
Ordinarie ledamöter:
Börje Johansson ordförande
Lars Tejler, vice ordföranden
Jonas Flädjemark
Marianne Carlsson kassör
Lars Andersson sekreterare
Suppleanter:
Pia Stensson
Bo Strömberg
Styrelsen har under året satt upp mål och arbetat i sina sektioner med följande frågor;
Företagarsektionen
Ansvarig: Lars Tejler och Pia Stensson.
Under året har verksamheten huvudsakligen varit inriktad på Projekt Gurkbänken.
Ungdomssektionen
Ansvarig: Jonas Flädjemark
Samhällsföreningen försöker skapa förutsättning för intressant och trevlig fritid för barn och
ungdom i samhället.
Kultur- och utsmyckningssektionen
Ansvariga: Börje Johansson och Lars Andersson.
Under året har två konstutställningar arrangerats. En sommarutställning med Magnus Larsson
och och en fotoutställning där Bo Strömberg på sitt personliga sätt mycket förtjänstfullt
skildrade ett år i Vessigebro.
Som tidigare år arrangerades även den sedvanliga julmarknaden, med tomtepromenad, ett
stort antal försäljare och en mängd besökare.
Kommunikation- och informationssektionen
Ansvariga: Börje Johansson och Lars Andersson.

Tidningen Brofästet kom ut två gånger under året och var så efterlängtad och uppskattad av
byborna, att vi nödgas höja upplagan med ca 200 ex. Under årets sista sjungande minut
sjösattes Samhällsföreningens nya hemsida, en lättnavigerad hemsida med ett modernt
utseende. Ett förtjänstfullt arbete av Micael Goth, som också tagit på sig ansvaret att hålla
hemsidan uppdaterad.
Medlems- och ekonomisektionen
Ansvarig: Marianne Carlsson.
Antalet medlemmar under året var 187 och 24 företag/föreningar. Medlemsantalet har
återigen minskat, vilket känns bekymmersamt. Styrelsen har sökt analysera orsaken men inte
funnit någon påtaglig anledning till minskningen.
Övriga aktiviteter
* Föreningen ser till att ha goda kontakter med myndigheter, t.ex. kommunen och
massmedia. Allt för att visa att Vessigebro med omnejd är en levande bygd.
* Föreningen har deltagit i ordförandekonferenser under året tillsammans med andra
föreningar i Vessigebro. Det årliga nationaldagsfirandet är ett arrangemang som ligger
under denna grupps ansvar. Årets arrangemang drog stor publik.
*Till årets Vessigebrobo utsågs Malin Christensson. Priset utdelades dock, av praktiska skäl,
först 2012 inför en fullsatt kyrka och en entusiastisk publik.
* Biblioteksgruppen har haft några möten under året, vilket bland annat resulterade i ett
medborgareförslag att återställa öppethållandetiderna för biblioteket. Ärendet är avgjort i
kommunfullmäktige, tyvärr med negativt resultat.
* En trafiksäker cykelväg Falkenberg – Vessigebro ligger Samhällsföreningen varmt om
hjärtat. Föreningen har inlämnat ett s.k. medborgareförslag till Kommunfullmäktige i ärendet
vilket på ett mycket positivt sätt behandlats i Kommunfullmäktige, och pengar har avsatts till
cykelvägen. Ett löfte finns från handläggaren om att cykelväg skall vara färdig senast 2014.
* Samhällsföreningen är involverade i det pågående ”Gurkbänksprojektet”. Pia Stensson är
ekonomiansvarig för projektet. Börje Johansson och Lars-Göran Andersson är med i
styrgruppen och Lars Tejler är projektledare. Arbetet pågår för närvarande med full kraft.
Ett hjärtligt tack till alla er som bidragit till Vessigebro Samhällsförenings verksamhet under
året;
Falkenbergs kommuns Kultur- och fritidsförvaltning, Katrinebergs Folkhögskola, Vessige
Kyrka, Hantverkare och företagare i Vessigebro och alla privatpersoner, ingen nämnd och
ingen glömd.
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