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De är unga och
vågar satsa på gris
Supersnabbt bredband
– något för Vessigebro?

Framtiden på Gurkbänken
– detta väntar efter invigningen

Gymnastikföreningen
– vill få barn i rörelse
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

INNEHÅLL

Invigningen avklarad – nu börjar det

04

SUPERSNABBT
Så var då äntligen ”projekt Gurkbänken” sjösatt, till glädje och fromma för alla Vessigebor och för alla andra

BREDBAND:

också. Notera att jag inte skrev att projektet är avslutat – för det är ju nu det börjar.

något för Vessigebro?

Invigningen skedde i september av en landshövding i toppform, ett härligt invigningstal varefter han visade
oanade talanger med spaden, då han planterade en av ekarna som flankerar området, ett ”hånnalag” som
fick Lars Tejler att bli grön av avund.
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FRAMTIDEN PÅ

Resten av programmet var inte sämre, Jennie Arnesson och Märta Carlafors hade lyckats engagera eliten
av barnteatrar och konstnärer presenterades, Restaurang Ekholmen bjöd på mat, föreningar visade upp sin
verksamhet, korvar grillades och det bästa av allt... massor av folk hade kommit för att delta i denna fest.
Och detta var alltså bara början. Nu gäller det att utnyttja Gurkbänken, så att den inte bara står som ett monument för vad man gjorde i Vessigebro 2012. Använd träningsredskapen och boulebanorna och spelplanen,
som vi förresten ska spola till isbana om vädrets makter står oss bi.

GURKBÄNKEN:
detta väntar efter invigningen
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UNGA OCH
MODIGA BÖNDER:

Ta med barn och barnbarn till lekplatsen, gå upp och begrunda konsten, ordna en fest borta vid grillplatsen. Det finns en grillställning till grisfest, som ligger uppe hos Loricks smedja. Och bjud med nära och
kära och visa hur fint vi har det i Vessigebro.
Det roligaste med ”projekt Gurkbänken”, tycker jag, är att det genomfördes av ett antal föreningar (och
andra aktörer) i Vessigebro. Det visar hur mycket man kan åstadkomma om alla hjälps åt och alla stretar åt
samma håll.

de vågar satsa på gris
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GYMNASTIKFÖRENINGEN:
vill få barn att röra sig

Och nu går vi vidare. Det som står på programmet är först ett informationsmöte om fiberbredband den
29 november. Fiber är framtidens kommunikationsmedel, som skapar enorma möjligheter för TV, telefoni,
data, larm, med mera. Vi har engagerat ett antal riktigt vassa informatörer, så kom till detta möte som kommer att bli hyperintressant.
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SJÄLEN SITTER I BARKEN:
lönnar mer än vackra löv

Den andra december är det den traditionella julmarknaden i Ätrasalen, med åtföljande tomtepromenad. Ja,
enligt vanligtvis välunderrättad källa, kommer även tomtefar själv att dyka upp.
I år har vi valt att dela ut utmärkelsen ”Årets Vessigebrobo” i samband med julmarknaden.
Tidigare har Nicklas Alexandersson, Måns Holst och Malin Christensson erhållit priset.
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TUFFA TIDER FÖR KYRKAN:
bygger om för att överleva

Vem det blir i år är en djupt förborgad hemlighet som inte avslöjas förrän den andra
december vid tretiden. Kom dit och hylla årets Vessigebrobo!

Vessigebro Samhällsförening, Börje Johansson
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OMSLAGSBILD: Grisbönderna Johan Wattsgård och Fredrik Nilsson med smågrisar. Foto: Micael Goth
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NYHETER I KORTHET

Dags för årets julmarknad
Söndag 2 december är det dags för julmarknad. I år med en nyhet:
årets Vessigebrobo kommer att presenteras under julmarknaden.
Julmarknaden i Vessigebro ar-

tipspromenad, för både barn och

rangeras

vuxna.

i

Ätrasalen

mellan

Tipspromenaden

pågår

En nyhet är att
årets Vessigebrobo

klockan 13 och 17. Det kommer

mellan klockan 13 och 15, med

presenteras

att finnas hantverkare och andra

start och mål i Ätrasalen. Och

julmarknaden. Senast

utställare på plats.

självklart kommer tomten att fin-

tilldelades sångerskan

nas på plats och dela ut ”gotte-

Malin Christensson ut-

påsar” till barnen.

märkelsen för 2011.

Traditionsenligt kommer också julmarknaden att innehålla en

under

Cykelväg dröjer i väntan
på projektledare

ICA firar 40 år

Cykelvägen mellan Vessigebro och Falkenberg är

firar nu 40 år.

Att tiden går är ICA Vessige ett bevis för. Butiken

fortfarande inte påbörjad. Enligt tidplanen gäller

Fredag den 30 november kommer det därför att

2013 – men risken finns att första spadtaget får

bjudas på smörgåstårta, glass och godis till barnen.

vänta till 2014.

Fredag 30 november firar ICA

– Största förändringarna ge-

Falkenbergs kommun är redo att

Jimmy Vänestål, projektledare vid

Vessige 40 år. Mellan klockan 14–

nom åren är att i stort sett allt i

påbörja förstudie, samråd och

stadsbyggnadskontoret,

19 kommer det att bjudas på smör-

butiken blivit datoriserat. Förr slog

fastslå arbetsplan. Vilket måste

bergs kommun.

Falken-

gåstårta och godispåsar till barnen.

man exempelvis in priserna för

göras innan själva byggandet av

Med tanke på den förbere-

Siaglass finns på plats och bjuder

hand, nu drar man varan för av-

cykelbanan startar. Men bollen

dande processen är det därför

på glass och under hela helgen

läsning. En annan skillnad är att

ligger hos Trafikverket.

troligaste att byggstart sker först

kommer det att finnas extrapriser

manuella charken är borta, men

2014.

på olika varor. Dessutom kommer

vi skivar pålägg fortfarande. Den

det att visas fotografier från förr.

sociala biten är viktig, det är verk-

– Vi behöver ha med oss en
projektledare

från

Trafikverket

innan vi kan starta. Men det drö-

Den som varit med längst i

jer. Vi har frågat dem flera gånger

butiken är Birgit Josefsson, som

men vi får helt enkelt vänta, säger

www.falkenberg.se

ligen roligt att jobba här, berättar
Birgit Josefsson.

började som anställd 1975.

Följ samhällsföreningen på Facebook
Du vet väl att Vessige-

Vessigebro Samhällsförening finns

För att hemsidan ska vara

Facebooksidan finner du på

bro Samhällsförening

sedan många år tillbaka på inter-

intressant, är det viktigt att sam-

www.facebook.com/Vessigebro.

net med en egen webbplats. Där

hällsföreningen får tips om vad

Här kan du ta del av sådant som

finns på internet? Besök

kan du se aktuella händelser i

som är på gång. Då kan det publi-

kanske inte alltid når tidningen el-

gärna hemsidan och

Vessigebro, hitta föreningar och

ceras på hemsidan. Exempelvis

ler hemsidan, och självklart göra

en hel del annat. Adressen är

möten, fester, nyheter och andra

egna inlägg.

www.vessigebro.se.

tips som kan uppmärksammas.

häng med på Facebook.
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Bredband via fiber

– något för Vessigebro?
Möjligheten att dra fibernät i Vessigebro diskuteras nu. Fibernät
räknas som framtidens tekniklösning för bredband och gynnar
såväl företag som privatpersoner.
– Möjligheten att dra fibernät i Vessigebro diskuteras nu. Fibernät räknas som framtidens tekniklösning för bredband och gynnar

Skyltar visar vägen.

såväl företag som privatpersoner.

Torsdag 29 november hålls ett möte i Ätrasalen
klockan 19:00, dit alla är välkomna, angående
möjligheter och intresse för bredband via ﬁber i
Vessigebro. För ingenjörs- och verkstadsföretaget Tomal, som har internationell verksamhet,
är frågan av stor vikt.
– Om vi inte inom kort får ﬁberkabel blir vi
omsprungna av övriga världen. Eventuellt får
vi ﬂytta våra lokaliteter. Men kan Vessigebro
hänga med i utvecklingen så ﬁnns goda möjligheter att vi i stället utökar våra lokaliteter och
stannar kvar på orten, säger Teddy Eriksson.
Experterna på området talar om ﬁbernät som

framtidens bredband. Den största fördelen med
ﬁberanslutning är att man kan komma upp i
höga hastigheter. För företag – som allt mer blir
beroende av möjligheter till kraftfull kommunikation via bredband – är det synnerligen viktigt
att hänga med i tekniken. Men även privatpersoner har stora fördelar av ett ﬁbernät.
Elbolaget Jämtkraft har tagit fram ett praktiskt exempel över hur lång tid det tar att skicka
semesterbilder för framkallning via internet. I exemplet handlar det om 72 bilder om sammanlagt
222 MB. Med en 24 Mbit/s ADSL-tjänst tar det
mellan cirka 47 minuter och 2 timmar. Med ﬁberteknik 3,7 sekunder till 37 sekunder.
Andra fördelar är att ﬁbern förläggs i mark
och därför är driftsäker. Den leder inte åsknedslag, det ﬁnns möjlighet till perfekt bild på TV
med chans till HD-format, larm och säker-

hetstjänster kan anslutas, och möjligheten till
arbete och utbildning på distans förbättras.
Men det handlar om stora pengar. Regeringen

satsar åtskilliga miljoner kronor för att huvuddelen av landets hushåll och företag ska ha ﬁbernät till 2020. Och det är genom bidrag som
möjligheten för Vessigebro ﬁnns.
Exempelvis har det bildats en ekonomisk
förening – Södra Kinds Fiber – för att bygga
och driva ett ﬁbernät i Kalv, Håcksvik, Mårdaklev och Östra Frölunda.
Kostnaden för ﬁbernät är lika för alla, oavsett avstånd till anslutningspunkten.
– För den enskilde kan det kosta allt mellan 15 000–30 000 kronor. Men det är svårt att
säga en siﬀra då alla projekt har olika förutsättningar. Det går att påverka kostnaderna genom
eget engagemang, säger John Törning, vd vid
Bynet, som specialiserat sig mot ﬁberbredband
till landsbygden.
Om ﬁbernät är något som intresserar invånarna och företagen, behöver även Vessigebro bilda
en ekonomisk förening. Det gör att man bland
annat kan handla upp tjänster till ett bättre pris.
Frågan om ﬁbernät hanteras just nu hos
Vessigebro Samhällsförening.

www.bynet.se
www.sodrakindsfiber.se

Invigning med många
invånare på plats. Tack vare
Vessigebros lokala företagare – som
ställde upp som sponsorer – blev det möjligt
att genomföra en invigning med underhållning,
korv, bröd, dricka, paella, med mera, utan att
det kostade gästerna en enda krona.
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Lördag åttonde september invigdes Gurkbänken i Vessigebro. En festlig dag med mycket folk och på plats
fanns bland andra Hallands landshövding, Lars-Erik Lövdén.
Men vad händer framöver i upplevelseparken?
– Gör vintern det möjligt ska vi spola rinken så man kan åka skridskor där. Dessutom blir det en bra
pulkabacke, säger Ulla Rickardsson, ordförande i Gurkbänkens styrgrupp.

GURKBÄNKEN INVIGD
– nu väntar fortsättningen

Invigning.
Här underhållning från barnkören.

Konst, lek, spel, träning, växter, grillplats – på
Gurkbänken ﬁnns något för de allra ﬂesta.
– Att det gick att genomföra detta projekt, det
ska ses som mycket positivt. Vi började i en ”surhåla” och ﬁck fram en ﬁn park med natur, konst och
aktiviteter. Det hade inte gått utan entusiastiska
och kunniga människor, och den samverkan som
kom till stånd genom föreningarna på orten. Tack
vare detta har Vessigebro uppmärksammats i media mellan 10–15 gånger, säger Ulla Rickardsson.
Framöver ska nu en yta med gräs ställas i ordning närmast ”entrén” till Gurkbänken, ljusslingan
färdigställas och ﬂer ekar planteras, så det blir totalt 26 träd. Företagstavlan ska också bli färdig.
– Gör vintern det möjligt ska vi spola rinken så
man kan åka skridskor där. Dessutom blir det en
bra pulkabacke. Vi ska också se över om ingången
vid Loricks Smedja kan handikappanpassas på
något sätt, för att underlätta för boende på Älvgården, berättar Ulla Rickardsson.
Vägföreningen ska sköta grundunderhållet men
det kommer även att behövas arbetsdagar som
utförs av frivilliga. Projektet och dess ekonomi
ska slutredovisas till länsstyrelsen före årsskiftet. Projektet avslutas alltså som formellt projekt
– men Gurkbänken avslutas förstås inte.
– Där måste hela tiden ideella krafter föra det
vidare, utveckla och ordna olika arrangemang, menar Ulla Rickardsson.
Styrgruppen kommer att kvarstå under 2013.
Det är föreningar i samverkan som står bakom

styrgruppen, vilket borgar för att det är en bredd
bakom Gurkbänken.
– Allt detta arbete som lagts ned måste vårdas
och förvaltas så att Gurkbänken fortsätter att vara
den positiva plats i samhället som den varit hittills.
Vi har sett att området använts mycket hittills,
trots den korta tid som har gått sedan invigningen.
Här ﬁnns något för alla åldrar och det är också
unikt. De ﬂesta aktivitetsområden vänder sig till
en målgrupp, exempelvis barn eller ungdom, eller
vuxna eller äldre. Vi vill också tacka de entreprenörer som arbetat på Gurkbänken, säger en nöjd
Ulla Rickardsson.
Under invigningen anordnades en frivillig insam-

ling. Behållningen blev 5 000 kronor som nu
har satts in på Almers Hus, barncancerfondens
rekreationsanläggning i Varberg.
– Vi hoppas och vet att pengarna blir förvaltade
på bästa sätt och kommer att göra livet lite lättare
för illa drabbade barn och deras familjer. Med tanke
på all den glädje som barnen på plats visade så känns
det riktigt skönt. Det kändes som att vi lade en bra
grund för en årligen återkommande barnkulturfestival, säger Sven-Åke Gotthardsson, en av styrgruppens medlemmar.

Ser du något som är skadat vid Gurkbänken?
Kontakta Sven Nilsson,
telefon 070-672 01 90.
www.vessigebro.se
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De vågar
satsa på gris
Många grisproducenter har tvingats lägga ned verksamheten när branschen befunnit sig i kris.
Men i Vessigebro finns tre unga grisbönder som tror på framtiden.
– Vi brinner för lantbruk. Vi har räknat på det, och både hoppas och tror på en trevlig framtid,
berättar trion Fredrik Nilsson, Johan Wattsgård och Kristina Hugne.

Morgonens dimma har försvunnit och de böljande vidderna med all sin utsikt ligger öppna. På
Dahlsgård – några kilometer utanför Vessigebro,
en bit från Påvadalens naturreservat – tar Johan
Wattsgård, Kristina Hugne och Fredrik Nilsson
kaﬀepaus.
– Vi behöver sitta ner och prata. Det är ett bra
tillfälle att ta upp funderingar och idéer. Sedan är
det alltid gott med kaﬀe, skrattar de.
Både Johan Wattsgård, 26 år, och Kristina
Hugne, 27 år, är uppvuxna med grisar och utbildade

lantmästare. Men de är inte bara grisbönder – utan
även sambor. Med jämna mellanrum försvinner
dock Kristina hem till Charlottenberg i Värmland
för att hjälpa sina föräldrar – med deras grisgård.
– Jag jobbar halvtid på båda gårdarna, berättar hon.
Johan Wattsgårds tanke var från början att
driva familjegården Vattsgård vidare – men så
dök en möjlighet upp när närbelägna Dahlsgård
blev till salu. Och 2011 köpte han gården ihop
med sin pappa.

– Det var ett bra tillfälle och en möjlighet att
satsa på gris, säger Johan Wattsgård.
Inriktningen är mot slaktsvin och här ﬁnns plats

för 1 400 små grisar. Dahlsgård är unik – det är
den enda gården i Sverige som tar emot nyavvanda smågrisar, alltså när kultingarna tagits från
suggan. När grisarna anländer väger de 12–13
kilo och som färdigvuxna cirka 120 kilo.
– Det är viktigt att grisarna har det bra när
de anländer. De växer i etapper och ﬂyttas mel-

NR 2 | 2012
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Till vänster: Johan Wattsgård och Fredrik Nilsson
med smågrisar.
– Man bestämmer mycket själv och kan snabbt se
ett resultat. Arbetet är varierat och väldigt roligt,
berättar de om sitt liv inom grisnäringen.

FAKTA

Till höger: Sprutan är ett redskap som Johan
Wattsgård och Fredrik Nilsson delar på inom växtodling, som är en del av deras arbete vid sidan av
grisarna. På bilden syns också hunden Sally.

Ålder: 26

7

Johan Wattsgård
Bor: Vessigebro
Gård: Dahlsgård
Grisar: slaktsvinsinriktning, plats för 1 400

Nedan: Trio som jobbar tätt. Fredrik Nilsson,
Kristina Hugne och Johan Wattsgård har tidigare
studerat tillsammans och nu jobbar de ihop.

grisar
Intressen: jakt

Fredrik Nilsson
Ålder: 25
Bor: Vessigebro
Gård: Bohls gård
Grisar: slaktsvinsinriktning, plats för 1 500
grisar
Intressen: jakt

Kristina Hugne
Ålder: 27
Bor: Vessigebro
Gård: sambo med Johan Wattsgård på
Dahlsgård samt jobbar på föräldrarnas gård
i Charlottenberg.
Intressen: jakt

lan olika stall efter hur de utvecklas. En liten gris
ska slippa konkurrera med en större. Det gynnar
tillväxten, säger Johan Wattsgård.
Fredrik Nilsson, 25 år, driver Bohls gård tillsammans med sina föräldrar, men det är Fredrik
som ansvarar för grisdriften. Han planerar att
köpa gården och har valt att satsa på slaktsvin.
Gården har plats för 1 500 grisar och var åttonde
vecka anländer 95 dräktiga suggor.
– Det blir cirka elva kultingar från varje sugga,
berättar Fredrik Nilsson, som också han är utbildad lantmästare.
Under ﬂera år har grisbranschen upplevt kristider. Hur vågar de satsa på gris?
– Vi har räknat väldigt mycket på det här och
är väldigt intresserade av grisdrift. Vi både hoppas och tror på en trevlig framtid. Det är viktigt
att jobba med sådant man brinner för, säger Johan Wattsgård.

De unga entreprenörerna har valt att samarbeta.
Dels är de nästan grannar och kompisar sedan
tidigare, men det handlar också om kostnader.
Om de kan dela på maskiner ﬁnns det mycket att
vinna för båda parter.
– Maskiner är inte billiga. Och vi tror att samarbete är framtiden. Främst delar vi på en spruta
och det är bara roligt. Men det är viktigt med
strategier och att vara ansvarsfull, menar Fredrik
Nilsson.
– Det gäller att ta vara på vädret och utnyttja
maskinen den tid man har den hos sig, för annars
sätter man kompisen i knipa. Han vill ju också
hinna använda den när tillfälle ges vädermässigt.
Så disciplin och ansvar är viktigt, säger Johan
Wattsgård.
Alla tre har läst en jordbruksutbildning i
Svalöv inom ramen för Kvaliﬁcerad Yrkesutbildning. Sedan följde en lantmästareutbildning på

Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Den var
också under studietiden som Johan Wattsgård
och Kristina Hugne träﬀades.
– Det allra svåraste är att ta rätt beslut. Vad
man ska prioritera och att kunna se långsiktigt.
Det är så mycket som ska skötas när man driver
grisproduktion. Som detta med att binda räntor och att välja en panna till grisstallet, det är
svåra frågor men som kräver rätt beslut, förklarar
trion.
Ett exempel är den långdragna förhandling
som var innan de skrev kontrakt med ett nytt
slakteri. För grisföretagare är det ofta svårt att få
ut ett bra pris hos slakteri och de gick därför ihop
i en enad förhandling. På så vis kunde de skapa
lite mer utrymme i förhandlingen.
– Vi ﬁck vara ganska tuﬀa. Men vi måste gå
runt, annars är det ingen idé att hålla på, säger
Johan Wattsgård.
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GYMNASTIKFÖRENING
med goda anor
Vessigebro gymnastikförening startades 1939 – samtidigt som andra
världskriget rasade ute i Europa.
I dag lever föreningen fortfarande och erbjuder en mängd aktiviteter.
– Men konkurrensen från annat i samhället är stor och vi har ett rejält
behov av ledare, säger eldsjälarna Barbro Andersson och Pia Stensson.

i livet. Även inom gymnastiken kommer många
nya grenar, som exempelvis zumba. Hur gärna vi
än vill erbjuda våra medlemmar nyheterna, faller våra ambitioner på att vi saknar ledare. Det
ﬁnns kurser inom vårt förbund, men var hittar vi
någon eller några att skicka dit? frågar sig Barbro
Andersson.
Framtiden för föreningen innebär stora krav på

Det skrattas, springs och klättras. Det är en
onsdagseftermiddag i Vessigebro idrottshall och
små barn i tre-fyra årsåldern, men även yngre syskon, leker och tar sig förbi och över olika hinder.
Balansgång, klättra över bock, hänga i ringar och
klättra i ribbstolar. På sidan står föräldrar och tittar på eller hjälper sina barn att klara uppgifterna.
Alla tycks ha lika kul.
– Att erbjuda gymnastik och gemenskap här i
Vessigebro till barn, ungdomar och vuxna, det är
gymnastikföreningens viktigaste uppgift. Barnen
får tidigt chansen att öva upp sin motorik och
lära sig umgås med varandra i grupp. De vuxna
kan ”döva sitt dåliga samvete” genom att lämna
TV-soﬀan och motionera, säger föreningens ordförande Barbro Andersson, som själv har med sig
barnbarnen.
Vessigebro gymnastikförening erbjuder sju
olika aktiviteter. Exempelvis olika slags gympa
för olika åldrar, puls och styrka, och innebandy.
Vessigebro gymnastikförening grundades 22 oktober 1939. Det var en grupp gymnastikintresserade
som samlades i Ätrasalen, alla hemmahörande i
Vessigebro, och årsavgiften hamnade på två kronor. Dessutom betalade varje deltagare femtio öre
för varje månad som gymnastiken pågick.
I dag har föreningen tillgång till två idrottshallar samt Ätrasalen. Annat var det när föreningen grundades. Då hyrdes Ätrasalen till ett pris
av fem kronor.
– När vi inte ﬁck vara där längre, då kom Katrinebergs Folkhögskola som en hjälpande ängel

och upplät en sal till oss utan kostnad. En sal med
ett väl använt, slitet trägolv och där en vedkamin,
under de kalla vintrarna på 1940-talet, kämpade
en ojämn kamp mot kylan utanför, berättar Barbro Andersson.
När Katrineberg ﬁck en ny gymnastiksal, ﬁck
gymnastikföreningen använda den ända fram till
1967 – då samhället ﬁck en egen idrottshall vid
skolan.
– Gymnastik handlar mycket om social samvaro. I ett litet samhälle som vårt, ute på landsbygden, arbetade förr många kvinnor hemma på
gården. För att träﬀa andra förenade man nytta
och nöje genom att gymnastisera, berättar Barbro Andersson.
För många äldre är den sociala gemenskapen fort-

farande mycket viktig. Och för andra har motion
genom gymnastik blivit ett måste, eftersom man
kanske har ett sittande arbete framför en dator eller
ett arbete med stor fysisk belastning på kroppen.
– I gymnastiken ska man träna både hjärta,
hjärna och ledernas rörelseförmåga, berättar Barbro Andersson.
Under mer än femtio år avlade ungdomar och
vuxna truppmärke i gymnastik. Man tränade in
ett program i fristående och på redskap. Att ta
truppmärket var mycket viktigt och en sporre för
gymnasterna.
Men ungefär vid millenniumskiftet upphörde
detta.
– Utbudet av konkurrerande aktiviteter är
stort i dag. Det ﬁnns så mycket annat som lockar

styrelsen. Det gäller att vara kreativ och inte ge
tappt, vad gäller rekrytering av ledare och funktionärer. Det är andra tider nu, med ﬂer lockelser
på annat håll. Förr var också kvinnorna hemma,
nu är de yrkesverksamma. Människor har därför
mindre tid över.
Vessigebro gymnastikförening försöker ﬁnna
ledare via sin hemsida och när det gäller barngymnastiken försöker föreningen påverka barnens föräldrar, och även hitta ”ledarämnen”.
– Motion med rörelse till musik och gemenskap behövs alltid, men allt hänger på att vi
kan knyta ledare till oss. Vi behöver också nya
människor, som vill engagera sig i vår föreningsstyrelse. Hittar vi inga ”eldsjälar” är vi rädda att
föreningen har svårt att leva vidare, menar Barbro
Andersson och Pia Stensson.
Män lockas mer till annan motion än gymnastik. Gymnastikföreningens statistik visar att
männen hellre föredrar innebandy – av 19 män
är 13 med i innebandygruppen.
Det allra bästa med gymnastikföreningen?

– Den härliga gemenskap som ﬁnns. Varje år
hjälps vi åt med att sälja lotter och baka våﬄor
på Sjönevads Marknad. Våra medlemmar ställer upp med glatt humör. Dessutom har vi sedan
2002 ﬁrat vår nationaldag tillsammans med andra föreningar i Vessigebro. Allt för att stärka
gemenskapen, säger Barbro Andersson.

www.vessigebro.se
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Vessigebro idrottshall. Från 1939 och
fram till nu har gymnastikföreningen haft
50 olika gymnastikgrupper i gång, inklusive
bollspelsmotion, badminton och innebandy.

Barngymnastik i
Vessigebro idrottshall.
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FAKTA
Vessigebro gymnastikförening
Grundades: 1939

Pia Stensson visar upp de två första
gymnastikdräkterna som föreningens
medlemmar en gång i tiden bar.

Antal medlemmar: 151 (62 barn och ungdomar i åldern
Anna-Karin Andersson
är en av ledarna.

3–17 år, samt 89 vuxna, varav 19 män).
Medlemmars ålder: från den yngsta som är 3 år till och med

Bra tillgång till lokaler.
– Vår förening är lyckligt lottad, för vi har tillgång till två
idrottshallar. Vi har verksamhet i båda hallarna, säger
Barbro Andersson, här på barngymnastik i Vessigebro
idrottshall med barnbarnet Emil Andersson.

den äldsta, som blir 90 år nu i december.
Antal aktiviteter: sju
Aktiviteter: barngympa, vuxen-barn-gympa, seniorgympa,
lättgympa för alla, innebandy, puls och styrka samt Gympa
for fun.
Var: Vessigebro idrottshall, Katrinebergshallen och Ätrasalen.
Årsavgift: barn och ungdom 3–17 år, 150 kronor. Vuxna 500
kronor (träning en gång i veckan) eller 550 kronor (träning två
gånger i veckan).
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I Lars Tejlers trädgård finns 36 olika sorters lönnar. Även efter lövfällning är de vackra.
– Lönnar är ett stort intresse för mig. De är väldigt variabla: från små buskar till jätteträd. Och barken
kan vara fantastiskt vacker, säger Lars Tejler, som driver Ätradalens Trädgård i Flädje.

Lönnar med vacker bark
När löven faller står lönnarna nakna. Men tro
inte att de är ointressanta utan kostym. Det är
först då som en lönns själ går att se: barken.
– Barken kan skifta väldigt mellan olika lönnar, säger Lars Tejler, som är utbildad hortonom.
Träd med vacker bark är särskilt intressanta
under höst och vinter då de förgyller trädgården
med sin subtila skönhet. Lönnar kan ha en speciellt i ögonfallande bark, som lyser upp under den
mörka årstiden.
Som kopparlönnen, den måttligt stora och
vackra, som är ett av de allra mest attraktiva träden i detta avseende. Med glänsande och ﬂagnande kopparglänsande bark tillför den värde i vilken
trädgård som helst. Året om.
Det är lätt att glömma det som ﬁnns kvar när de

prunkande blommorna vissnat. De vedartade

och vintergröna växterna: träd, buskar och barrväxter. Men ägna gärna en tanke åt färgerna som
ska förgylla din vinterträdgård.
– Det är träd och buskar som ger trädgården
stomme, stadga och struktur, säger Lars Tejler.
Lönn är ett träd i familjen kinesträdsväxter
och det ﬁnns cirka 150 arter. Ungefär 50 av dem
kan tänkas vara odlingsbara i Sverige. En lönn
kan ha strimmor som är vita, gröna, röda eller
bruna. Det ﬁnns ett väldigt antal variationer.
Barken kan användas även till färgning av textila
material, stammens saft är under savstigningen
på våren mycket riklig och kan liksom den nordamerikanska sockerlönnens inkokas till socker.
Lönnen har också planterats som vårdträd på
gårdar, för att bära släktens lycka och välgång.
–Lönnar är överlag eleganta. Mitt tips till den
som vill börja med lönn, är att starta med japansk

lönn. De har allt man vill ha av lönn och lämpar
sig bra som instegsträd, säger Lars Tejler.
I hans trädgård ﬁnns mer än bara lönnar.
Här ﬁnns exempelvis magnolior, ekar, korneller
och en hel del annat. Men det går liksom inte att
komma i från detta med 36 olika lönnar från länder som Kina, Japan och USA.
– Man är väl en riktig nörd som samlar på
lönn. Har man börjat är det svårt att sluta, skrattar Lars Tejler.

Vill du besöka Lars Tejlers trädgård? Ring
gärna och boka tid först, telefon 0346-207 19.
Vår, men främst september/oktober
rekommenderas om du är intresserad av lönnar.

Manchurisk strimlönn
(Kina)

Japansk strimlönn
(Japan)

Glanskörsbär (Kina)

Paxi (Kina)

Kopparlönn (Kina)

Höjd: fyra–åtta meter

Höjd: tio–tolv meter i natu-

Höjd: åtta–tolv meter

Höjd: fyra–åtta meter

Höjd: åtta–tolv meter

Växtsätt: solitärbuske eller

ren. Som här i kruka, kanske

Växtsätt: flerstammig och

Växtsätt: mindre flerstam-

Växtsätt: ofta ett flerstam-

litet träd.

endast en till två meter.

buskaktigt träd.

migt träd eller större buske.

migt träd med bred krona.

Övrigt: ”Ingen lönn men

Växtsätt: flerstammigt träd.

Övrigt: ”En fantastisk

Upprätt växtsätt.

Övrigt: ”En lönn med väl-

väl värd att visa ändå. Så

Övrigt: ”Ett test jag gör i

kanelbrun bark med nästan

Övrigt: ”En ovanlig lönn

digt fina strimmor i barken

vacker mahognyglänsande

växthuset. Den här arten

metallisk lyster. Koppar-

men mycket härdig. Vacker

som utmärkande drag. Fin

bark. Väldigt härdig dess-

klarar inte utomhusmiljön, är

lönnen är ett första klassens

röd bark med vita strim-

året runt tack vare sin fan-

utom, klarar zon 1–3.”

inte tillräckligt härdig för de

trädgårdsträd. Beskedlig

mor.”

tastiska grönstrimmiga bark.

svenska förutsättningarna.

storlek och härdig i zonerna

Mycket härdig, zon 1–3.”

Det som är trevligt med den

1–3. En av de allra finaste

här lönnen är att den har

lönnarna och den passar

gröna blad året om.”

alla.”
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HALLÅ DÄR...
Åke Vering, kyrkoherde i Vessige församling.
Vad händer med kyrkan i Vessigebro?
– Vi håller på att bygga om kyrkan för att

Alfshögs kyrka också, där råder fuktproble-

göra något åt vår ekonomiska situation. Vi

matik. Det kommer in fukt i fogarna mellan

måste nämligen minska på utgifterna. Kyr-

stenarna, ett problem som funnits i många

kan ska fortsättningsvis rymma även för-

år men nu har det blivit akut. Vi ska göra

samlingshemmet, på det viset kan vi sälja

mätningar i innemiljön så snart som möjligt

Klockaregården och sänka driftskostnaderna.

så ingen behöver vistas i en farlig miljö.

Vi har nyligen börjat med detta arbete och
det är en byggplats inne i kyrkan nu. Med

Det blir alltså ingen skolavslutning i Vessige

hjälp av stiftsmedel vid ombyggnaden ska vi

kyrka 2013?

kunna göra besparingar på cirka 250 000–

– Nej, det blir det inte.

300 000 kronor per år.
Vilka förändringar kommer kyrkans besökare
Hur har ni hamnat i den här ekonomiskt

att märka av efter byggperioden?

svåra situationen?

– När renoveringen är klar så kommer allt

– Vi har för många kyrkor som kostar pengar,

att ske i kyrkan fortsättningsvis. Jag tror det

i förhållande till antal medlemmar. Det stora

kommer att kännas mer ”riktigt” att gå till

problemet ur ett historiskt perspektiv, är att

själva kyrkobyggnaden i kyrkliga ärenden.

många människor förr bodde på landsbygden

Kyrkan ska efter ombyggnad ha arbetsrum,

och då behövde vi också många kyrkor. Men

församlingsrum, kök, förråd och ett mindre

i dag bor de flesta i städerna och vi behöver

kapell vid dopfunten. Orgeln måste flyttas

inte alla de kyrkor som vi har på landsbyg-

och kyrkorummet kommer att ha cirka 150

den. Och det belastar vår ekonomi. Bara i

platser i stället för 400.

vårt område har vi sex kyrkor och kyrkogår-
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dar, samt fyra församlingshem, vilket är ett

Hur ser framtiden ut för kyrkan?

för stort fastighetsbestånd för de 2 100 kyrko-

– Jag väljer att se det positivt. Vi har många

tillhöriga som betalar kyrkoavgifter. Men vi

utmaningar att möta och det gäller att vi

kan inte bara strunta i kyrkorna, vi har ett

går in i framtiden med öppna ögon och gör

ansvar. Men fördelningen av pengar kunde

vårt bästa. Ekonomin är svår, i synnerhet för

vara annorlunda, det vill jag säga. Det borde

oss på landet, men sedan åtnjuter kyrkan

vara så att man betalar samma kyrkoavgift

ett stort förtroende bland folk och det vill vi

oavsett var man bor, då skulle det bli lättare

fortsätta bevara.

för oss.
Tjänster inom text, foto och graﬁsk design.
Personlig service och fasta priser.
www.limelemon-media.se
www.creativecorner.se

C

creative
corner

Kan ni sälja en kyrka om det krävs?
– Vi har inga möjligheter att sälja en kyrka.
Dels finns inga köpare, dels har vi kyrkogårdarna som vi måste ta hand om.
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Vad gäller för dem som vill besöka kyrkan
under renoveringen?
– Kyrkogården kan besökas som vanligt,
men i övrigt är kyrkan stängd fram till och
med augusti eller september 2013. Under

����������������
�����������������������������
������������������������

den här perioden hänvisar vi till våra andra
kyrkor. Dessvärre har vi akuta problem med
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Vad är viktigast
på ditt julbord?
Birgit Johansson,
pensionär, Vessigebro:
– Grönkål, skinka och sill! Därifrån
jag kommer åt vi inte grönkål till jul
men min man har lärt mig, och det

Katarinas tips för en
tryggare vardag:

är verkligen gott. Och julbord äter
jag på Restaurang Ekholmen, det är så bra där, sillen är
en av mina favoriter. Har bord bokat i december!

Joline Eriksson-Goth,
läser samhällsprogrammet
på gymnasiet, Vessigebro:
– Köttbullar och julskinka. Köttbul-
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larna måste vara hemgjorda förstås.
Risgrynsgröt är också viktigt. Däremot är jag inte förtjust i Janssons frestelse, sill och
prinskorv. Det räcker att äta julbordsmat tre gånger, sedan blir det för mycket.

Johan Wattsgård,

Boka tid för
�������������
Tel: 0346-550 00 www.falkenbergssparbank.se

lantbrukare med inriktning mot
gris och växtodling, Vessigebro:
– Svensk julskinka! Ugnsgriljerad julskinka är inte dålig. Brunkål är fint,
prinskorv är också gott. Egentligen
så gillar jag det mesta på julbordet. Men ett gott bröd
är viktigt, och hembakat ska det vara. I år ska jag äta
julbord i Värmland för tredje året i rad.

Annonsera i Brofästet
Att annonsera i Brofästet är ett enkelt, prisvärt och
bra sätt att marknadsföra dig i Vessigebro.
Kontakta redaktionen om du är intresserad.
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Ett av Hallands största Ingenjörsföretag, med egen tillverkning, inom Miljöteknik.

