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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

INNEHÅLL

Vi behöver dig mer än någonsin
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ETT ROP PÅ HJÄLP:
Visst är det fantastiskt att få bo i ett samhälle som Vessigebro. Som har ett småskaligt nätverk med bekanta

Samhällsföreningen

och grannar – och samtidigt ett fullskaligt nätverk med service; förskola, skola, ålderdomshem, vårdcentral,

behöver folk

tandläkare, frisör, hantverkare, affär, post – för att inte tala om Vessige Byggmarknad.
Vi har tre restauranger och en fantastiskt bra ICA-affär med spel, apotek och systembolag – och en
oerhört god blåmögelost.
I bland klagar man över de dåliga bussförbindelserna, men varför då, vi har ju allt i Vessigebro så vi kan
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FIBERBREDBANDS

stanna här. Ja, det skulle väl vara en biograf då, men jag är säker att på sikt kommer de kreativa tjejerna i

PROJEKTET:

Bygdegårdsföreningen att fixa detta också.

Än kan du anmäla dig

Men inget av detta är huggit i sten. Man måste hela tiden kämpa för att få behålla sina faciliteter. Det finns
ingen som kämpar för Vessigebro om inte vi själva gör det. Det är därför det behövs en stark samhällsförening, som kan ta tillvara byns intressen.
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ÅRETS VESSIGEBROBO:

För tillfället försöker vi driva frågan om cykelväg och om en utveckling av biblioteket. Allt går ut på att
visa en positiv sida av Vessigebro för att öka inflyttningen hit, vilket kommer att gynna oss alla. Jag vågar
påstå att vi har kommunledningens respekt, även om det inte alltid ger ett omedelbart resultat.
Detta blir den sista ledaren jag skriver i denna tidning. Det känns lite vemodigt, men jag har suttit med i
styrelsen i säkert femton år – där av ett antal som ordförande – så nu är det dags att kliva åt sidan och låta
någon yngre kraft ta över, gärna en kvinna. Det har varit några händelserika år, arbetsamma men fantastiskt
intressanta och roliga. Det roligaste tycker jag är vilka storverk man kan åstadkomma med mycket begränsade resurser, bara man samverkar och hjälps åt.

Guldbaggenominerad
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN:
Kan rädda ditt liv
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VESSIGEBRO BK:
I början av mars är det årsmöte igen. Tyvärr är det inte bara jag som lämnar styrelsen, utan det är några
till som av olika skäl har aviserat sin avgång. Så du som vill göra en insats för Vessigebro har nu din chans.
Eftersom vi inte vet vem du är, är det upp till dig att ta kontakt med Lennart Sten eller Pia Stensson och
erbjuda dina tjänster i Samhällsföreningen – och jag kan garantera dig att det blir bland det roligaste som
du har gjort i ditt liv!

Succé för damlaget

10

GURKBÄNKEN:
Scen nästa satsning
Vessigebro Samhällsförening
Börje Johansson
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NY REKTOR PÅ SKOLAN:
Stellan Magnusson
om första tiden

REDAKTION
Ansvarig utgivare

Redaktionell TEXT & BILD

GRAFISK FORM & LAYOUT

ANNONSFÖRSÄLJNING

Börje Johansson

Micael Goth

Anna Schmeling Westlund

Isak Palsäter

0346-202 49

Lime & Lemon Media

Creative Corner

073-847 04 56

carltorp@telia.com

073-987 13 08

anna@creativecorner.se

Daniel Sandberg

www.vessigebro.nu

micael@limelemon-media.se

OMSLAGSBILD: Lars Lorick i full mundering som räddningsman i beredskap. Foto: Micael Goth

070-677 88 21
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NYHETER I KORTHET

Följ samhällsföreningen på Facebook
Vessigebro Samhällsförening finns på internet.
Besök gärna hemsidan och häng med på Facebook.
Vessigebro Samhällsförening finns

iceras på hemsidan. Exempelvis

sedan många år tillbaka på inter-

möten, fester, nyheter och andra

net med en egen webbplats. Där

tips som kan uppmärksammas.

kan du se aktuella händelser i

Adressen är www.vessigebro.se.

Vessigebro, hitta föreningar och
en hel del annat.

Facebooksidan finner du på
www.facebook.com/Vessigebro.

För att hemsidan ska vara

Här kan du ta del av sådant som

intressant, är det viktigt att sam-

kanske inte alltid når tidningen el-

hällsföreningen får tips om vad

ler hemsidan, och självklart göra

som är på gång. Då kan det publ-

egna inlägg.

Biblioteket kan bli dygnet runt-öppet
I framtiden kan det bli möjligt att låna böcker dygnet runt.
Metoden Meröppet införs på allt fler bibliotek.

Tid för
julmarknad

I fjol hade biblioteket i Vessigebro

– Som det ser ut i nuläget

18 059 utlån. Året innan, 2011,

kommer Vessigebro bibliotek att

var siffran 18 266. Det är de hög-

fortsätta sin verksamhet som tidi-

sta utlåningssiffrorna för jämför-

gare, men allt beror på politiken,

bara filialer i kommunen.

vad de vill göra eller satsa på,

FAKTA

nica Alkebradt.

Mest utlånat i
Vessigebro

en stor efterfrågan på litteratur

Det finns en del nya tankar och

• Nobelpristagaren Alice

och många som läser. Trots detta

idéer om hur biblioteket ska

Munros novellsamlingar

det dags för julmarknad

önskar jag att det kom ännu fler

kunna användas mer. En idé är

• ”En man som heter Ove”

i Ätrasalen.

till biblioteket och utnyttjade de

Meröppet som kommer från Dan-

möjligheter som finns där, säger

mark, där det finns 170 meröpp-

Monica Alkebradt, bibliotekarie i

na bibliotek. Meröppet gör att

förföra dig – Men jag orkar

Vessigebro.

biblioteket kan utnyttjas även

inte” (Margareta Strömstedt)

– Statistiken för det här året

Tomte, tipspromenad

är inte klar ännu. Jag tycker det är

och hantverkare.

glädjande och visar att det finns

Söndag 1 december är

Årets julmarknad i Vessigebro arrangeras i Ätrasalen mellan klock-

som vi är beroende av, menar Mo-

kvällar och helger när det inte

(Fredrik Backman)
• ”Jag skulle så gärna vilja

• ”Fjärilseffekten” (Karin

an 13 och 17. Traditionsenligt kom-

Trenden är ett ökat intresse för

mer det att finnas såväl tomte som

vuxenlitteratur – som deckare, ro-

– Att ha meröppet innebär att

hantverkare och andra utställare på

maner och tidskrifter – men även

biblioteket kan vara öppet utan

tomater, vilket innebär en kostnad.

plats, liksom att en tipspromenad

barnböcker är flitigt utlånade. Ex-

att vara bemannat och låntagarna

Vessigebro bibliotek har prioritet

kommer att hållas för både barn

empelvis kommer Vessigebrosko-

själva lånar och återlämnar eller

om det blir aktuellt med mer

och vuxna. Tipspromenaden pågår

lan skolan, klassvis, en gång per

har aktiviteter. Det som måste

öppet, förklarar Monica Alkebradt.

mellan klockan 13 och 15, med

månad. Även förskolorna kommer

installeras är en del utrustning

start och mål i Ätrasalen.

regelbundet.

som kortlås och självutlåningsau-

finns personal på plats.

Alvtegen)

http://bibliotek.falkenberg.se
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SE HIT
– samhällsföreningen
BEHÖVER DIG

Gör nytta. När biblioteket
var på väg att läggas ned
i Vessigebro protesterade
samhällsföreningen.

Vessigebro Samhällsförening söker fler krafter.
Flera personer är på väg att lämna styrelsen och
föreningen söker med ljus och lykta efter nya styrelsemedlemmar.
Vessigebro Samhällsförening är en ideell fören
ing som arbetar för att utveckla och värna om
Vessigebro samhälle med omnejd. En mycket
viktig funktion i ett mindre samhälle.
Krasst uttryckt skulle man kunna påstå att
Vessigebro blir till vad vi själva gör det till – och
där är samhällsföreningen navet.
– Vi verkar för samhällets bästa och ser till
att skapa bra relationer med beslutsfattare, myn
digheter och massmedia. Vi har medverkat till
Gurkbänken, stått upp i kampen för att behålla

vårt bibliotek och driver frågan om en cykelväg
mellan Vessigebro och Falkenberg, säger Börje
Johansson, ordförande i Vessigebro Samhälls
förening.
Men det är ett problem att finna folk till Vessige
bro Samhällsförening. Och när nu flera styrelse
medlemmar – samtidigt men av olika skäl – läm
nar styrelsen, börjar problemet bli akut. Därför
hoppas nu samhällsföreningen att fler Vessige
brobor vill vara med och driva samhället framåt.

– Själva uppgiften som styrelsemedlem är inte
så betungande. Vi har ett styrelsemöte i månad
en och var och en brukar få någon mindre upp
gift, vi hjälps åt så mycket det går. Och vi har kul
tillsammans, betonar Börje Johansson.
Är du intresserad att vara med i styrelsen eller

vill veta mer, är du varmt välkommen att kontak
ta Börje Johansson, telefon 073-820 24 96.
www.vessigebro.se

Än kan du anmäla dig till fiberbredbandsprojektet
Under första halvåret 2014 kommer information om hur det blir
med pengar till fiberbredbandsprojektet i Vessigebro.
Totalt har 25 procent av hushållen i tätorten anmält intresse.
– Vi räknar med att vi har så många med att
det går att dra i gång projektet, men ju fler som
ansluter sig desto billigare blir det, säger Ulf
Johansson, ordförande i Vessige fiberförening.
Vessige fiberförening arbetar för att få fiber
bredband till Vessigebro. Den 12 november
hade föreningen ett möte med Falkenbergs
Kommun, Telia och Skanova.
– Som det ser ut nu så kommer Vessige
fiberförening att bygga både på landsbygd och
i Vessigebro samhälle, så som vi sagt från bör
jan. Annars tror vi att det kommer att dröja
innan det blir byggt i samhället. Det kommer
förmodligen att bli billigare också, säger Ulf
Johansson, ordförande i Vessige fiberförening.

Det kommer dock kräva engagemang från med

lemmarna och välvilliga vägföreningar och
markägare, både i samhället och utanför. Med
lemslistan har skickats till en projektör för en
enklare projektering, för att få en bild över vad
kostnaden kan bli.
– Vi kommer under första halvåret 2014 få
veta hur det blir med bidrag och när pengarna i
så fall kommer, säger Ulf Johansson.
Det avtal som kommunen och Telia har, ger
förvisso möjlighet att sälja nätet efter fem till
sju år. Då kan en del av kostnaderna komma
tillbaka till medlemmarna.
– Styrelsen jobbar vidare både med hur vi
ska organisera oss och tar in uppgifter på nya
medlemmar efterhand som de kommer in. Vi

kontaktar även fastighetsägare som inte vi fått
svar från. Vi har cirka 25 procent av fastighe
terna inom Vessigebro tätort med oss, de som
sagt sig vilja ansluta sig. Telia kräver dock fler
för att det ska bli lönsamt för dem. Vi tror dock
att det totala antalet som sig vilja ansluta till fi
ber i hela Vessige området räcker för att vi skall
kunna bygga, berättar Ulf Johansson.
För den som tidigare inte varit intresserade
av detta, i sitt svar till Vessige fiberförening, är
det inte för sent att ändra sig. På Falkenbergs
kommuns hemsida, under avdelningen ”Sam
hälle & trafik”, är det möjligt att anmäla sitt
intresse. Intresseanmälan är inte bindande.
Fibernät räknas som framtidens tekniklösning
för bredband och gynnar såväl företag som
privatpersoner. Den största fördelen med fibe
ranslutning är att man kan komma upp i höga
hastigheter.

www.vessigefiberforening.se
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ÅRETS
Vessigebrobo

UTSEDD
Årets Vessigebrobo 2013 blev filmskaparen Torbjörn
Olsson.
Priset delades ut den 21 november i samband
med en filmkväll på Katrinebergs folkhögskola.
– Fantastiskt roligt att uppmärksammas av ens hembygd. Min far bor kvar
utanför ”Vessige” så det kommer alltid att vara hemma på något sätt, säger
Torbjörn Olsson.
I sitt arbete som Visual effects Creative Director, hjälper han regissörer,
producenter, fotografer och scenografer, att realisera filmklipp som på ett
eller annat sätt är omöjliga att åstadkomma på riktigt framför kameran.
– Det kan vara allt från att två skådespelare har ett kolliderande schema,
som gör att de inte kan vara framför kameran samtidigt fast det ska se ut
så, till att skapa påhittade miljöer eller farliga situationer som bomber och
bilolyckor, säger han.
Torbjörn Olssons lista med utmärkelser är imponerande: 1999 blev han
nominerad till en Mtv Music video award för arbetet i Madonnas ”Nothing
really matters”. 2003 tilldelades Vessigebrosonen en VES award för ”Best
compositing in a mini series” Dinotopia, och
2011 tilldelades han en Guldbagge för de visuella effekterna i ”Kronjuve
lerna”. Han nominerades 2012 till ytterligare en Guldbagge för de visuella
effekterna i ”Hamilton”.
Tidigare har dessa utsetts till Årets Vessigebrobo: Niclas Alexandersson
(2009), Gert-Olof Holst (2010), Malin Christensson (2011) och Sven Nils
son (2012).
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Torbjörn Olsson är Årets Vessigebrobo 2013.

FAKTA
Torbjörn Olsson
Ålder: 39
Yrke: Visual effects Creative Director
Bor: Tollered, mellan Göteborg och Alingsås
Familj: fru Linnea, barnen Astrid, sex år, och Charlie, fyra år, plus
katten Strumpan.
Intressen: förutom mitt arbete så har jag matlagning som hobby.

Kyrkofullmäktige utsett
Den 15 september var det kyrkoval. I Okome och Vessige försam-

hansson, Ulf Johansson, Jörgen Wallden och
Gunnar Bengtsson. Dessutom ingår sex ledamöter från Okome församling.
Kyrkofullmäktige kommer att utse ett

lingar röstade 16,6 procent – vilket är högre än rikssnittet om 12,8

kyrkoråd med ansvar för bland annat ekono-

procent.

råd i Vessige och Okome. Församlingsråden

mi och personalfrågor, samt två församlings-

Totalt utsågs 15 ledamöter för att utgöra

röster i Vessigebro, var dessa: Ulla Rickards-

har att besluta om exempelvis gudstjänstord-

kyrkofullmäktige i Vessige pastorat under

son, Jan-Åke Jacobson, Gunilla Pettersson,

ning, kollekter och församlingskvällar.

de kommande fyra åren. De som fick flest

Leif Andersson, Sture Svengren, Börje Jo-
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Josefin Leander är den första kvinnan vid
Räddningstjänsten Väst i Vessigebro.

I Vessigebro finns 17 räddningsmän i beredskap – förr hette det
brandmän – i den lokala räddningstjänsten.
För invånarna i Vessigebro kan de vara skillnaden mellan liv och död.
– Svåra trafikolyckor, med fastklämt folk, är bland det svåraste att
komma fram till, säger Lars Lorick, stationsansvarig.

Gör skillnad mellan

LIV och DÖD
Det piper till i Lars Loricks personsökare. Ett
larm. Nu gäller det för jourpersonalen att snabba
på. De har fem minuter på sig till stationen för att
byta om och vara redo att åka på larmet.
Själv får Lars Lorick – som FIP, Första Insats
Person – ge sig i väg före alla andra för att tjäna
livsviktiga minuter. Han brukar komma i väg
inom 90 sekunder.
FIP betyder att en person åker ensam före i
egen räddningsbil direkt till olycksplatsen. Tidi
gare åkte alla brandmän ut i samlad trupp. När
larmet går tar sig befälet direkt till olycksplatsen
utan att åka till räddningsstationen, vilket inne
bär att personen eller personerna som är i fara
kan få hjälp snabbare.
– Genom FIP sparar vi i snitt in cirka tre mi
nuter, som vid ett hjärtstillestånd eller en brand
kan vara livsviktiga. Vi kan hinna göra mycket i
väntan på att kollegorna ska komma fram, säger
Lars Lorick, som är en av fyra befäl i Vessigebro
som åker som FIP på larm.
Det kan handla om att varna personer i fara,
skapa fria luftvägar vid trafikolyckor samt annan
första hjälp, säkra trafikolyckor mot omgivande
trafik och mot brand, eller påbörja livräddande
åtgärder vid sjukvårdslarm och i väntan på am
bulans.
Medan Lars Lorick gett sig i väg till larmplatsen,

kommer bilar med personal i hög fart till trevå
ningsbyggnaden som rymmer Vessigebro rädd

ningstjänst. En efter en kommer de och skyndar
på med utrustningen. Medan de byter om kan de
på tv-monitorer i taket samtidigt läsa informa
tion om larmet, i bilarna finns också information.
Jourhavande FIP kör alltid den fyrhjulsdrivna
FIP-bilen, en röd Mitsubishi. Den kör han hela
veckan när han har jour för att slippa behöva åka
med privat bil till stationen för att byta fordon,
det kostar tid. I Vessigebro finns även en slang
uppläggare med motorspruta, lättare verktyg och
slang. I den stora basbilen – släckbilen – finns
plats för 3 000 liter vatten och en hel del verktyg.
Oftast är det denna bil som används vid utryck
ningar. Ingen bil är trimmad utan standard.
När alla fått på sig utrustningen och sitter i
bilarna, slås sirenerna på och den stora släckbilen
ger sig iväg genom samhället.
I bland kan det gå veckor utan larm. I genomsnitt
sker ett larm i veckan i Vessigebro, utslaget på ett
år. Vanligaste utryckningen i Vessigebro är tra
fikolyckor – väg 154 mellan Ljungby och Köinge,
liksom väg 150 mot Torup, är olycksdrabbade –
men däremot sker inte så många bränder.
– Svåra trafikolyckor, med fastklämt folk, är
bland det svåraste att komma fram till. Som FIP
kommer jag oftast först och det kan vara svårt.
Även larm med hjärtstillestånd är tuffa larm,
likaså om det är barn inblandande. Ett larm jag
kommer ihåg, är en person som fyllt bilen med
bensin och sedan körde rakt in i skogen från

»

I Vessigebro har personalen fem minuter på sig
när det är larm. På den tiden ska de hinna från
jobbet, eller var de nu är, till stationen och byta
om, och vara redo att åka på larmet. Här Lars
Lorick i full mundering.
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I väntan på utryckning.
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Trappa inne på stationen, förfinad med lämpliga detaljer
av smed Lars Lorick. Här finns ingen stång.

Ring 112 vid nödsituation!
Några räddningsmän i beredskap, tidigare hette
det brandmän, från vänster: Henrik Flädjemark,
Stefan Kjellberg, Mathias Hägerling och John
Pending. Vid övningar kan det handla om
exempelvis rökdykning och fordonskunskap, och
att se till att utrustningen är i perfekt skick.

FAKTA
Räddningstjänsten Väst i Vessigebro
Antal räddningsmän i beredskap: 17
Utryckningar per år: i genomsnitt ett larm i veckan
Antal räddningsfordon: tre
Bästa råd inför julen: släck ljusen innan du går och lägger dig.
Och kolla batterierna i brandvarnaren.

Bak i den stora basbilen,
släckningsbilen, finns en
hel del utrustning.
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Den röda stora basbilen
rymmer 3 000 liter vatten.

Lars Lorick inne på stationen.
– Det var vanligare förr med bränder
i ladugårdar och hus. Folk är mer noga
med säkerhet nu och försäkringsbolagen
styrt upp lantbruk. En
brand på Katrinebergs folkhögskola
skulle vara ett
svårt larm, de har
mycket folk där
och det skulle
vara svårt att veta
var alla befinner
sig, säger han.

Räddningstjänsten i Vessigebro håller till i
FABO-hyrda lokaler i centrala Vessigebro. Brandmannen i metall har Lars Lorick själv tillverkat
vid Loricks smedja, där han annars jobbar.

» en raksträcka. Mannen satt kvar i bilen när det
brann och det var inget att göra. Kan minnas den
bilden exakt, berättar Lars Lorick.
Minns du någon väldigt lyckad utryckning?

En av de svåraste situationerna är rökdykning
och livräddning. Om det brinner i ett hus är det
kanske 200 grader varmt.
– Man ser inte handen framför sig men ska
rädda folk. Hela situationen är extrem. Man ska
åla sig fram, utan att se, i extrem värme och ändå
ha koll på sin egen säkerhet. Viktigt att det finns
en fri reträttväg, inga bokhyllor som kan ramla,
och att man kan följa slangen ut, säger Lars Lorick.

I Väby bor den bland personalen som bor längst
bort, säger Lars Lorick.
Vad är det bästa med att vara räddningsman i
beredskap?

– Vi har gjort skillnad vid flera hjärtestillestånd.
– Att kunna hjälpa folk. Jag har varit med i 25
Vid ett annat tillfälle var det en man uppåt Krog
år och gemenskapen är dessutom jättegod, vi har
sered som hade kommit i kläm mellan två träd,
en sammanhållning som heter duga. Sedan är det
när han skulle fälla en rotvälta. Vi hade svårt att
förstås spänning och adrenalin, man vet aldrig
hitta honom och fick stanna bilen i skogen för att
vad som kan hända. Man måste vara en speciell
lyssna. Då hörde vi hans
människa för att passa för
motorsåg som stod på
Man ser inte handen framför sig men ska rädda folk. Hela detta, med bra kondition
tomgång. Och precis när
och ett stabilt psyke.
situationen är extrem. Man ska åla sig fram, utan att se, i
vi lyckats leta oss fram
till mannen via ljudet extrem värme och ändå ha koll på sin egen säkerhet. LARS LORICK
Hur ser det ut för er inför
från motorsågen, tystna
framtiden i Vessigebro?
de motorn. Det rörde sig
– Vi hoppas det ser bra ut.
om sekunder för att rädda honom, och vi fick loss
Finns många som är intresserade att jobba här. På
Hur stor risk är det?
honom med handkraft och spännband, det vi hade
slutet av 90-talet var det tufft att få tag i folk. Det
– Väldigt stor. Har dock aldrig haft incidenter,
tillgängligt. Det var som att det var meningen att
diskuteras också om ny basbil i framtiden, det ser
någon har som värst ramlat genom ett tak utan
han skulle räddas.
vi fram emot, den vi har börjar bli gammal. Vi har
att bli skadad.
annars allt man behöver och är en kår som löser
mycket själva, om det krånglar, säger Lars Lorick.
Finns det några särskilda svårigheter här i
Räddningstjänsten betyder mycket för Vessige
Släckbilen har nått fram till larmet. Den här
bro. De åker även på IVPA-larm, ”I väntan på
Vessigebro?
gången var det bara en övning. Men nästa gång kan
ambulans”, exempelvis vid livshotande tillstånd
– Vattentäkterna i Flädje kan bli ett problem, om
det vara allvar.
som hjärtstillestånd.
det skulle bli utsläpp av diesel eller bensin i när
– Om vi inte skulle finnas här, fick man vänta
heten. Och det är trångt när vi ska passera genom
cirka tio minuter innan hjälp kom från Falken
byns centrum och förbi affären när det är larm.
berg. Vi halverar tiden med våra fem minuter. I
Just där kan det vara bökigt, särskilt när vi kom
bland går det ännu snabbare, SOS har klockat
mer i våra privatbilar och har bråttom, vi har inga
oss på tre minuter. Men vi bor ju alla ganska nära.
sirener på dem.
www.rvast.se

”
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NYTT KLUBBHUS
en dröm för Vessigebro BK
Mögelskador på klubbhuset,
svårt att få tag i spelare och ledare – men succé för damlaget.
Så kan året sammanfattas för
fotbollsklubben Vessigebro BK.
Vessigebro BK har genomfört den första säsong
en tillsammans med Ätrafors BK i herrarnas di
vision sex.
– Vi har haft en väldigt god stämning och
kamratanda vilket är mycket viktigt när två gam
la ärkerivaler nu gått samman. I början av året
hade vi väldigt mycket folk och var ofta runt 25
spelare på träningarna. Målsättningen var hög,
men helt klart realistisk. Vi skulle komma topp
två i division sex, och därmed gå upp till division
fem, säger Niklas Pettersson, styrelsemedlem i
Vessigebro BK.
Men resultaten gick inte riktigt Vessigebro/
Ätrafors väg i början av serien och i takt med att
laget tappade mark till topplagen, blev det allt
färre på träningarna ju längre året gick.
– Vi slutade till sist femma i serien. Men vi
kommer göra ett nytt försök 2014, säger en op
timistisk Niklas Pettersson, styrelsemedlem i
Vessigebro BK.
På damsidan blev det däremot en stor succé.

Vessigebro/Ginstens damlag blev två i division
fyra och ska spela division tre nästa år.
– Damlaget spelade en nästan våldsamt of
fensiv fotboll och vräkte in mål: 126 mål på 16
matcher! Värst var Susanne Åkesson med 39
fullträffar. Ofta blev det tvåsiffrigt innan doma
ren blåste av. Det skall bli intressant att se hur det
går nästa säsong, säger Niklas Pettersson.

På damsidan har i princip hela laget spelat väl
digt bra. Men offensiven sticker ut rejält. Lagets
unga löfte Alma Goiting, 15 år, gjorde 28 mål i
serien och är med och tränar och spelar matcher
med Hallandslaget för flickor födda 1998.
– Det är kul att vi kan ha spelare på den nivån
från vår klubb, menar Niklas Pettersson.
På herrsidan har Ola Beskow varit framträ
dande. Alltid med ett rejält engagemang – oav
sett om det är träning eller match.
– Dessutom vann han som mittfältare herr
lagets skytteliga i år på 7 mål, säger Niklas Pet
tersson.
Inför nästa säsong fortsätter på herrsidan
tränaren Mikael Bertilsson. På spelarsidan har
nästan alla aviserat en fortsättning och det jobbas
på att även få in nya spelare från andra klubbar.
– På damsidan ser det väldigt intressant ut.
Patrik Henriksson lämnar över tränarsysslan
till Jill Wegerup. Hon spelade i år men kommer
2014 fungera som spelande tränare. Hennes far,
Tom Wegerup och trotjänaren Anders Leander,
kommer agera lagledare. I och med att damlaget
gick upp en division är förhoppningarna stora att
kunna knyta nya spelare till sig. Det ser lovande
ut just nu, då bland annat en del spelare från IF
Böljan visat intresse. Det lutar även åt att vi kom
mer anmäla ett B-lag för damerna om spelaranta
let tillåter det, säger Niklas Pettersson.

Det svåraste med att driva en fotbollsklubb som

Vessigebro BK är det relativt lilla befolkningsun
derlaget. Färre spelar fotboll nu än tidigare – det
krävs helt enkelt ett större upptagningsområde
för att få in fler spelare i klubben.
För att över huvudtaget få ihop lag har vi hela
u-sektionen ihop med Ginsten. Ändå är det svårt
att få ihop lag i vissa åldrar, säger Niklas Petters
son.
Vad kan man göra? Niklas Pettersson har en
idé inför framtiden.
– En idé som slagit mig är att slå ihop Vessige
bro, Ätrafors och Ginsten och bilda en helt ny
och starkare klubb. Då får vi ett större upptag
ningsområde i form av en triangel Köinge-Ljung
by-Vessigebro och en klubb som kan hålla i läng
den. Resavstånden är också överkomliga även
för de yngsta barnen tycker jag, då klubbarnas
hemmaarenor ligger högst 15 minuter från var
andra. Dessutom är det svårt att få tag i tillräck
ligt med styrelsefolk och ledare som är engagera
de. Med detta förslag skulle man bara behöva en
styrelse istället för tre stycken som det är i nulä
get, berättar Niklas Pettersson.
När det gäller klubbhuset – som drabbats av
mögelskador – är det i nuläget osäkert om och när
det blir ett nytt bygge, eller om halva nuvarande
byggnad rivs och byggs om. Att bygga ett helt nytt
klubbhus med omklädningsrum kostar flera miljo
ner kronor och ekonomin är det stora problemet.
– Alternativet, som är billigare, är att riva den
västliga delen av klubbhuset som är mögelskadat
och bygga om det på befintlig plats. Idrottsplats
föreningen med Thomas Cronqvist i spetsen
lägger ner ett stort jobb på detta, men det är en
djungel av bidrag och ansökningar att ta sig i ge
nom vilket gör att det drar ut på tiden, förklarar
Niklas Pettersson.

10

BROFÄSTET

NR 2 | 2013

Gurkbänken klarade stormen
– scen nästa projekt
Lek, promenad eller en tur med hunden. Glädjande nog är det ofta
människor i rörelse på Gurkbänken.
Dessutom klarade sig området undan större skador när stormen
Simone drog in.
– Jag har träffat besökare som kombinerar sitt be
sök där, med en lunch på restaurang Ekholmen.
Ni är exemplariska besökare, brukar jag säga, det
är så vi tänkt, att också använda vår fina servi
ce. Det är också skönt att vi haft få skador efter
stormen Simone. Ett träningsredskap bräcktes
och leverantören åtgärdade det. Ett träd knäck
tes, och förstörde delvis en av vägvisarna, säger

Årsmöte
Vessigebro Samhällsförening
och
Vessigebro Bygdegårdsförening

Ätrasalen
Onsdagen den 6 mars
kl. 18.30
Motioner till Samhällsföreningens
årsmöte skall vara inlämnade senast
den 20 februari till Börje Johansson,
Carltorp. carltorp@telia.com

Bygdegårdsföreningen börjar
med sitt möte
Fika serveras!

Ulla Rickardsson, ordförande i Gurkbänkens
styrgrupp.
Ett 20-tal ekar i den del av området som kallas

arboretum, verkar livskraftiga. Förhoppningen
är att de klarar också denna vinter. En annan
förhoppning är att Gurkbänken används också
vintertid. Vid snö kan det exempelvis bli en fin
pulka- och skidbacke.
– Gläntan planerar också för en skiddag med
vallningsråd och en skidslinga runt Gurkbänk
och fotbollsplan. Blir det is på dammen kanske
det går att åka skridskor också. Låt oss hoppas på
en vinter som ger oss den möjligheten, säger Ulla
Rickardsson.

Gurkbänken har av Falkenbergs Sparbank erhål

lit 100 000 kronor till en scen, och planering för
detta pågår. Vägföreningen avser att söka nya
kommunala pengar för skötsel av grönytorna.
Avslag meddelades i fjol men ett nytt försök ska
göras.
Ett problem är att det inte finns pengar för
verksamhet.
– Vi har därför initierat en idé om att skapa
en fond, där privatpersoner och företag kan sätta
in en summa, stor eller liten, så det finns ett ut
rymme för arrangemang eller om något behöver
utvecklas, repareras, eller vad det kan vara, säger
Ulla Rickardsson.

FAKTA
Vill du ge ett bidrag till Gurkbänken?
Alla bidrag är till stor hjälp för utvecklingen av Gurkbänken. Ta gärna kontakt med Pia Stensson på Vessige Byggmarknad. Gurkbänkens bankgiro är 101-6534. Märk talongen med
”Sponsring” samt namn och adress.

• Elinstallationer • Automatikskåp • Programmering

Tel 0346-201 37
Brogatan 7, 311 64 VESSIGEBRO

Varmt välkomna
Styrelsen för
Vessigebro Samhällsförening
Styrelsen för
Vessigebro Bygdegårdsförening

Årsmöteshandlingar med mera
på www.vessigebro.se

e-post: info@el-andersson.se
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HALLÅ DÄR...
Stellan Magnusson. Du är från och med den
här terminen ny rektor vid Vessigebroskolan.
Hur har första tiden varit?
– Jag har blivit väl emottagen på skolan. Nu

naderna finns ett eftersatt underhåll, men

är de tre månader som passerat väldigt kort

det handlar om pengar. Fasaden skulle ex-

tid för att bekanta sig väl med en ny sko-

empelvis behöva rengöras.

la, men jag har fokuserat på att lära känna
mina nya medarbetare, skolans elever och

Hur är det med återväxten, finns det till-

verksamheten. Håller fortfarande på med

räckligt med barn i Vessigebro?

detta.

– Prognosen som gjordes för ett år sedan,
pekar på att vi håller oss runt cirka 120

Hur märks det att skolan fått ny rektor?

elever de närmaste två åren. Sedan vid

– Det ska du helst fråga någon annan. Det

2016–2017 minskas antalet något, till runt

viktigaste är att vi lever upp till det som

100 elever. Men utifrån det perspektivet

står i läroplanen, att jag är tydlig och kon-

finns ingen anledning till oro.

sekvent. Det är också viktigt att personalen
ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten.

Kommer surfplattor att införas även på
Vessigebroskolan?
– Det finns redan ett antal i huset, men inga

Hur gör du för att få personalen att bli

elever har egna surfplattor. De som finns de-

delaktig?

lar man på. Drömmen är att alla får varsin,

– Bjuder in till samtal och lyssnar till olika

men där är vi inte ännu.

argument, samt för dialog.
Vad är det viktigaste för dig att jobba med
Vad är din uppfattning om skolan?

när det gäller Vessigebroskolan?

– Det finns ett väldigt stort engagemang

– Att vi lever upp till våra styrdokument och

bland personalen. Man vill göra sitt bästa

att alla barn ges möjlighet att lyckas utifrån

för eleverna, man jobbar intensivt och ihär-

sina förutsättningar. Att det känns lustfyllt

digt för att alla barn ska lyckas, och det gäl-

att komma hit för alla, elever och personal,

ler både skola och fritidshem.

att det är en god arbetsmiljö.

Hur är situationen på skolan?

Till sist, om du fick önska dig något från de

– Vi har en hög andel utbildad personal och

styrande i kommunen till Vessigebroskolan,

klasstorlekarna varierar, från 14–15 elever i

vad skulle toppa din önskelista?

en klass upp till 28 elever, men då brukar

– En utökad budget hade varit trevligt, till

de oftast delas upp i mindre grupper när de

mer personal. Fler surfplattor är också önsk-

är så många i en klass. När det gäller bygg-

värt.

Hos oss kan ni beställa
smörgåstårtor,
exotisk bricka
och mycket mer!

Din lokala matbutik!
Öppet alla dagar 9.00-19.00
0346-20430

Skala 1:1

MENINGEN MED LIVET?
Frågor om kristen tro?

LORICKS
SMEDJA
Hårda julklappar
vill alla ha,
Vessigebro
kom och besök oss idag.
0346 - 203 84

LORICKS SMEDJA
Vessigebro
0346 - 203 84

Ställ dem i en Alpha-grupp!
Kontakta oss gärna om tips, ideér samt offert önskas.
Tel 070-677 88 21
d.sandbergsbygg@gmail.com
www.dsandbergsbygg.se

Alpha

Info och anmälan till
Birgitta tfn 201 90
eller Inga-Britt 910 50
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Vad är ditt bästa julminne?
Rosanna Holmberg, barnskötare,
Vessigebro:

Är du rätt
försäkrad om
olyckan är framme?
Var förberedd om något oförutsett skulle
hända. Med våra personförsäkringar ökar
tryggheten för dig och din familj.

– Julen när jag var tio år, då fick
jag en dvärghamster i julklapp. Min
mamma och syster hade i smyg
gömt undan hamstern i sin bur i vårt
källarförråd och på julafton fick jag den! I år firar vi
julen som vi gjort de senaste åren, här i Vessigebro tillsammans med de närmsta i familjen.
Ingvar Johansson, pensionär,
Vessigebro:
– När jag blivit anlitad som jultomte
hos barnfamiljer. Det har varit väldigt trevligt och har känts viktigt. Ett

Välkommen att kontakta oss!

annat bra julminne, eller annorlunda, är när jag firade jul ute i öknen. Var FN-soldat på

www.falkenbergssparbank.se

0346-550 00

Gazaremsan i yngre år.
Pia Stensson, butiksägare,
Vessigebro:
– Ett roligt minne är när barnen alltid
gissade vem som var tomte, de trodde alltid det var deras pappa. Men
det var det inte och de blev lite snopna när han kom in samtidigt som tomten var på besök.
När jag var liten hade vi alltid julagille med släkten,
hos mina fastrar. Vi lekte mycket tillsammans då, både
vuxna och barn. Det är ett fint julminne. Traditionen har
fortsatt men nu är det jag som har julagillet hemma hos
oss, det är jag som är äldst nu.

Tjänster inom text, foto
och grafisk design.

Annonsera i Brofästet

Personlig service och
fasta priser.

Att annonsera i Brofästet
är ett enkelt, prisvärt och bra sätt
att marknadsföra dig i Vessigebro.

C

creative
corner
www.limelemon-media.se
www.creativecorner.se

Vi är din leverantör och montör av
braskaminer och skorstenar.

Kontakta redaktionen om du är intresserad.

Öppet mån–fre 07–17, lör 09–12. Lunchstängt 12–13

Följ samhällsföreningen på Facebook www.facebook.com/Vessigebro

