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Klart med nytt
klubbhus för VBK

Tor Palm i Sjönevad
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

INNEHÅLL

Viktigt att ha något att se fram emot
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STORSATSNING
När vinden är isande kall och dygnets ljusa timmar är få. Det är då jag minns tillbaka till frukostrasten vid

I VESSIGEBRO:

strandkanten i Ugglarp, eller middagsrasten med utsikt över Ätrans dalgång, eller när familjen solade och

kulturhus för

badade vid stranden. När man har snickare som titel på sitt visitkort får man verkligen känna av våra årstider.

15 miljoner kronor

Jag brukar vilja ha någonting att se fram emot, för att få de mörka dagarna att passera lite fortare. Det kan
vara allt från fruns goda maträtt till fredagsmyset eller när familjen åker till julfirandet hos nära och kära.
Vessigebro samhällsförening anordnar julmarknad på första advent, och det hoppas jag att vi alla längtar
till. Årets upplaga kommer bjuda på ett fullsatt Ätrasalen med knallar från vår byggd. Några nya knallar med
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KLART MED NYTT

mat på sina bord kommer också att gästa oss. Vår marknad är ett populärt arrangemang som många vill

KLUBBHUS:

återkomma till. Glöm inte att skriva in den 30 november i er almanacka.

byggstart inom kort
för Vessigebro BK

Vi är sju stycken glada och entusiastiska personer som tillhör samhällsföreningens styrelse. Om du sitter där
hemma och känner att du vill vara med och påverka Vessigebros framtid eller om ni har förslag på aktiviteter,
konserter eller någon annan fråga som vi bör ta tag i. Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen eller ta
en titt på vår hemsida www.vessigebro.se.
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BJÖRSEREDS EMBALLAGE:
Tidningen Brofästet ges ut två gånger per år av Vessigebro samhällsförening. Det är en mycket uppskattad

framgångsrika pallbyggare

lokal gratistidning som delas ut till cirka 1 000 hushåll direkt i brevlådan.

i skogen

Styrelsen har dock diskuterat tidningens framtid. Kostnaden för att ge ut tidningen i dess nuvarande
form är en väl stor utgift för samhällsföreningen, främst då priset för tryck.
Mer annonser i tidningen har inte varit det givna förslaget när styrelsen har diskuterat frågan – dels är
det svårt finna annonsörer och konkurrens finns, dels har vår inriktning varit att inte skapa ännu ett ”annonsblad”. Vi har velat ha en kärna av redaktionellt innehåll. Och att skära ned på antalet sidor är ingen fulländad
lösning om det ska bli någon läsning kvar.
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FORMGIVAREN TOR PALM
I SJÖNEVAD:

Vad kan vi då göra? En del samhällsföreningar tar ett lösnummerpris. Andra bakar in det i medlemsavgif-

jobbar världen runt

ten, som därmed blir högre. Ett annat alternativ är att lägga ned tidningen. Styrelsen tar gärna emot förslag
på hur ni tycker man ska ge ut Brofästet i framtiden.

Till sist vill jag önska alla läsare en riktigt God Jul & Gott Nytt År!
Daniel Sandberg, ordförande i Vessigebro Samhällsförening.
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KYRKTORNET I
ALFSHÖG LÄCKER:
renovering kostsam

REDAKTION
Ansvarig utgivare
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ANNONSFÖRSÄLJNING

Daniel Sandberg

Micael Goth

Anna Schmeling Westlund

Camilla Odengård

Telefon 070-677 88 21

Lime & Lemon Media

Creative Corner

Telefon 070-999 64 55

www.vessigebro.se

Telefon 073-987 13 08

anna@creativecorner.se

Per Johansson

micael@limelemon-media.se
OMSLAGSBILD: Göran Johansson tillsammans med sönerna Martin och Ola Johansson. Foto: Micael Goth

Telefon 073-706 61 54
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NYHETER I KORTHET

Stöd samhällsföreningen
– bli medlem

”Bygdepeng” delades 
ut till föreningar

Varje medlem betyder mycket för Vessigebro Sam-

I slutet av oktober fick fem föreningar i Vessigebro

hällsförening. Det ger oss större möjligheter att

extra tillskott i kassan. Detta när den första bygde

göra något bra för vårt Vessigebro.

pengen delades ut till det lokala föreningslivet i

Att bli medlem är enkelt. Betala

300 kronor

in medlemsavgiften till bank
giro

för företag

5945-1609, glöm inte notera

och föreningar.

namn och adress. Medlemsavgif-

Kontakta oss

Vessige församling.
”Bygdepeng” är ett gemensamt

förening Vessigebro (bidrag för

initiativ från vindkrafts- och mark

att fira föreningens 60-årsdag
samt till sittgrupper vid boule

ten 2015 ligger kvar på fjolårets

gärna om du har tips eller funde-

ägare

nivå: 150 kronor för familj/hushåll,

ringar, info@vessigebro.se

Askome och Väby. Tanken är att

banan),

stödja det lokala föreningslivet och

(luftvärmepump till skyttepavil-

Julmarknad första advent
– årets Vessigebrobo utses

utdelning kommer att ske varje år

jong), Askome hembygdsförening

så länge verken är i produktion.

(för fasadputs av luftvärnstornet

Årets julmarknad i Vessigebro arrangeras i
Ätrasalen den första advent, söndag 30 november,
mellan klockan 13 och 17.
Traditionsenligt kommer det att

Ätrasalen. Under julmarknaden

finnas såväl tomte som hantver-

kommer årets Vessigebrobo

kare och andra utställare på plats.

att utses.

En tipspromenad kommer att hållas för både barn och vuxna. Tips-

för

vindkraftparkerna

i

Vessigebro

skyttegille

I år delades 102 500 kronor

samt bidrag till förvärv Askome

ut till dessa fem föreningar: Vessi-

sockenstugan), och Vessigebro

gebro gymnastikförening (bidrag

Idrottsplatsförening

till nya utmanande lekredskap

av ny föreningslokal).

(byggnation

för barn), Sveriges pensionärs-

740

Så många invånare hade Vessigebro vid den senaste beräkningen
2010. Underlag tas fram vart femte år. Sedan 1990 har Vessigebro
som mest haft 774 invånare, vilket noterades 2005.

promenaden pågår mellan klockan
13 och 15, med start och mål i

Källa: Statistiska Centralbyrån

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

tips som kan uppmärksammas.
Adressen är www.vessigebro.se.
Facebooksidan finner du på
www.facebook.com/Vessigebro.

Vessigebro Samhällsförening finns

För att hemsidan ska vara

Här kan du ta del av sådant som

sedan många år tillbaka på inter-

intressant, är det viktigt att sam-

kanske inte alltid når tidningen el-

net med en egen webbplats. Där

hällsföreningen får tips om vad

ler hemsidan, och självklart göra

kan du se aktuella händelser i

som är på gång. Då kan det publ-

egna inlägg.

Vessigebro, hitta föreningar och

iceras på hemsidan. Exempelvis

en hel del annat.

möten, fester, nyheter och andra
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Folkhögskolan bygger kulturhus

Vessigebro blir filmcentrum
Region Hallands fastighetsförvaltning bygger nu ett kulturhus för filmverksamheten vid Katrinebergs
folkhögskola i Vessigebro.
Byggnaden blir på drygt 700 kvadratmeter bottenyta och projektet kostar 15,5 miljoner kronor.
– Ett jättelyft för vår filmutbildning och hela skolan, säger Peter Carlsson, rektor vid Katrinebergs
folkhögskola.
I kulturhuset kommer undervisning för filmlinjen
och även annan undervisning att bedrivas, exempelvis korta kurser, konferenser och seminarier.
Tanken är att kulturhuset ska bli en geografisk
plats för film i Halland.
– Först och främst får vi efter många år ändamålsenliga lokaler för vår filmlinje. Vi har under
flera år huserat i lokaler som inte varit bra för vare
sig verksamhet, elever eller personal. Jag är övertygad om att satsningen också kommer att höja
attraktiviteten för linjen i synnerhet men också för
Katrineberg i allmänhet, menar Peter Carlsson.
Filmverksamheten har de senaste åren bedrivits i
några friliggande äldre villor, byggda för bostadsändamål. Villorna har dock haft stora problem
med luften och har inte varit ändamålsenliga för
undervisning – 2011 och 2012 bedömdes lokalerna som ”undermåliga utbildningslokaler”. I
september 2012 genomförde Miljö- och hälso
skyddsförvaltningen en inspektion på skolan. Då

kom det fram krav på åtgärder och föreläggande
med hänsyn till den bristande arbetsmiljön i lokalerna.
För att uppfylla samtliga krav på fungerande
utrymmen för verksamheten, krävdes en omfattande renovering samt en tillbyggnad av lokalerna.
– Slutsatsen av det planeringsarbetet, var att vi
utnyttjar resurserna bättre och uppnår en långsiktig
hållbarhet genom att riva de befintliga miljöskadade
byggnader och bygga ett nytt kulturhus som rymmer bland annat hela filmverksamheten och som
gör det möjligt att skapa ett filmcentrum i nära samarbete med Film i Halland, säger Peter Carlsson.
Filmutbildningen vid Katrinebergs Folkhögskola är en populär linje med många sökande
varje år.
– Utbildningen är ettårig med en ettårig påbyggnadslinje, där de flesta fortsätter. Vi tar emot
tolv nya elever varje år, berättar Peter Carlsson.
www.regionhalland.se/katrineberg

Illustration: SEFA QPG

Den uppmärksamme har kanske sett att byggnation pågår vid Katrinebergs folkhögskola,
intill idrottshallen. På Katrinebergs Folkhögskola finns sedan ungefär 20 år tillbaka en 2-årig
filmlinje, men lokalerna har varit dåliga för verksamheten. Nu ska det bli ändring på det: RegionHalland satsar 15 miljoner kronor på en ny
kulturbyggnad.
Betongplattan blev klar i oktober och enligt
byggplanen ska den nya byggnaden stå färdig
till sommaren, med inflyttning till läsårsstarten
i augusti. I kulturhuset kommer en hel del att
rymmas: biograf/konferensrum, klipprum, studios för ljud och inspelning, grupprum, under
visningsrum, sminkrum, verkstad och rum för
kläder, rekvisita och annan utrustning. Här kommer också att finnas bland annat omklädningsrum, dusch, wc, vilorum, städrum, kontor.
Lokalerna kommer också att ge Film i Halland
en fysisk plats, för att exempelvis kunna arrangera
utbildningar och konferenser.

Skiss som visar det nya Kulturhuset.

« Filmproduktionen vid Katrinebergs folkhögskola får ett rejält lyft när det nya kultur-

huset nu byggs. Kulturhuset ses av Katrinebergs folkhögskola som en förutsättning för
att kunna fortsätta med filmutbildning.
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Fler fastigheter söks till projekt fiberbredband
Vessige fiberförening vill att så många som möjligt ansluter sig och
blir medlemmar.
– En hög anslutningsgrad är avgörande för kostnaden för fiberutbyggnaden. Den som blir medlem binder sig inte till något, säger Ulf
Johansson, ordförande i Vessige fiberförening.
En ordentlig internetuppkoppling blir allt viktigare på landsbygden. Om Vessigebro ska kunna
bygga fiberbredband gäller det att tillräckligt
många fastigheter ansluter sig. Och ju fler fastigheter, desto bättre pris.
– En hög anslutningsgrad är avgörande för
kostnaden för fiberutbyggnaden. Dessutom är
anslutningsgrad en av parametrarna för att prioritera bidragsansökningarna, därför att det
viktigt att vi har många medlemmar, säger Ulf
Johansson.

på om de vill ha fiber, hoppas vi ändå lägger 250
kronor och blir medlemmar. Det är inte bindande innan vi vet ett pris och kan göra ett slutligt
avtal, påpekar Ulf Johansson.
Landsbygdsprogrammet, som ska beslutas i
EU, är styrande för en eventuell byggstart. Just
nu finns ingen plan för när spaden kan sättas i
jorden i Vessigebro.
– Men det innebär inte att Vessigebro blir
utan fiberbredband. För mig finns det idag inga
andra alternativ än fiberbredband i vårt område,
menar Ulf Johansson.

Vessige fiberförening söker därför efter så många

medlemmar som möjligt. Föreningen har inte
börjat värva i tätorten ännu, eftersom det inte är
lika brådskande då det inte är ett bidragsberättigat område.
– Siffran över antal medlemmar skiftar men i
nuläget ser det positivt ut. De som inte är säkra

Enligt regeringens digitala agenda för Sverige, ska

90 procent av alla fastigheter och arbetsplatser år
2020 ha tillgång till minst 100 Mb per sekund. I
Falkenberg är tanken att det ska gå ännu snabbare: kommunens mål är att bygga ut fibernät som
når minst 90 procent av befolkningen till år 2018.

Jubel i VBK
Vessigebro BK har fått positiva
besked gällande nytt klubbhus. Finansiering och tillstånd
är klara och nu är det bara att
börja bygga.
Vessigebro BK:s klubbhus på Brovallen har tidigare blivit utdömt på grund av fukt- och mögelproblem. Byggnaden är så allvarligt skadad att
det inte finns möjlighet att sanera och reparera.
Därför vill klubben bygga nytt.

Falkenbergs kommun har bland annat anställt en
bredbandsutvecklare för övergripande samordning och information av bredbandsutbyggnad,
utifrån ett infrastruktur- och landsbygdsutvecklingsperspektiv.
Vessige fiberförening är inbjudna att träffa kommunens bredbandsutvecklare om några
veckor, tillsammans med andra fiberföreningar i
kommunen. Detta för att utbyta erfarenheter och
samla de problem och möjligheter som finns.
www.vessigefiberforening.se

– klart för nytt klubbhus

Vessigebro idrottsplatsförening har nu fått
klart med bygglov samt finansiering. Klubbhuset
kommer att vara tillgängligt för hela samhället och
föreningar.
– Lantmäteriet har varit på plats och mätt ut
allt. Nu kan vi börja bygga så snart som möjligt,
säger en glad Thomas Cronqvist, ordförande i
Vessigebro idrottsplatsförening.
Vessigebro idrottsplatsförening har nyligen
tilldelats 25 000 kronor från en utdelning av ”Bygdepeng” från Väby och Askome vindkraftparker.
I kommittén finns företrädare för föreningslivet,
markägare och vindkraftsägare. Bidraget är avsett
för byggnation av ny föreningslokal.

Den totala kostnaden för projektet beräknas
till 2,7 miljoner kronor. Idrottsplatsföreningen har
fått löfte om bidrag från Falkenbergs kommun om
cirka 1,1 miljoner kronor, och Hallands idrottsförbund bidrar med 350 000 kronor. Utöver detta
har Falkenbergs Sparbank beviljat ett bidrag på
500  000 kronor. Resterande kostnader kommer
att täckas av ett räntefritt lån från kommunen,
som ska återbetalas på 30 år.

www5.idrottonline.se/VessigebroBK-Fotboll
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Anrika Björsereds emballage satsar mot framtiden. Den fjärde spiklinjen
håller på att installeras i den moderna fabriken.
– En stor investering för oss. Vi kommer att kunna öka både produktion
och leveranssäkerhet, säger delägaren Göran Johansson.

Trion bakom Björsereds emballage, från vänster: Martin, Göran och Ola Johansson.

LÅNGSIKTIGHET VIKTIGT

för
satsande
BJÖRSEREDS EMBALLAGE

NR 2 | 2014

BROFÄSTET

7

Göran Johansson tog över företaget 1975, efter sin far Axel
Johansson. Innan dess hade Axel drivit företaget sedan
1940-talet.
– Först tillverkade han förvaringslådor av trä till fiskare
längs kusten, när plastlådorna kom in i bilden bytte Axel
inriktning och började bygga pallar och andra emballage,
säger Göran Johansson.

Den nya spiklinjen, som håller på att finjusteras och
ska sättas i drift innan nyår, är företagets fjärde.

De sista husen försvinner efter Sjönevad och vildmarken tar över. Vägen ringlar sig i riktning mot
Drängsered – genom djup skog, förbi vattendrag
och mobiltäckningen bockar och tackar för sig –
och det kan vara lätt att misstro vägbeskrivningen.
Men ungefär 13 kilometer från Vessigebro
leder en liten väg in i skogen. Plötsligt öppnar naturen upp sig – och en modern fabrik breder ut
sig över ett stort område mellan träden.
På Björsereds emballage AB har det tillverkats lastpallar och emballage sedan slutet av
1940-talet. Ungefär 500 000 pallar snickras ihop
i fabriken varje år. Stort som smått, långt eller

De anställda kommer främst från närområdet. Här Johan Rylin från Sjönevad, som monterar pallar.

brett, special eller standard. Främst tillverkas
specialpallar, inte de vanliga EU-pallarna.
– Vi gör specialpallar och specialemballage
som exempelvis häckar, lådor och lastsäkring. Vi
tillverkar även standardpallar som halvpall och
E-16 pall. Dessa standardpallar har vi alltid i lager för att kunna klara snabba leveranser. Men
specialbeställningar är vår nisch, berättar Göran
Johansson, som äger Björsereds emballage tillsammans med sönerna Martin och Ola Johansson.
Sedan några år tillbaka är det bröderna som dri-

ver fabriken. Familjeföretaget har tre moderna

spiklinjer och genomför just nu en satsning på
en fjärde spiklinje, som ska tas i drift i slutet av
året. En stor investering för företaget, totalt har
de satsat 16 miljoner kronor inklusive byggnader
och maskiner. Kapacitet ligger på runt 700 000
lastpallar om året.
– Vi har två moderna kaplinjer för vårt behov
av brädor som är köpt på olika sågverk, oftast lokalt. Vi är ISPM 15 certifierade, vilket betyder
att virket är torkat så att det inte ska finnas insekter, vilket gör att våra kunder kan använda våra
pallar när de skickar sina produkter på export,
berättar Ola Johansson.

»
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– Nästan allt vi gör är specialbeställningar.
Alla mått ska anpassas för att passa för transporter,
säger Ola Johansson

Lastpallarna från Björsereds Emballage når
därmed ut i hela världen. Nya Zeeland, Kina och
Malaysia är bara några exempel på länder som
lastpallarna får uppleva.
– Våra kunder finns representerade inom alla
branscher och vi jobbar med allt ifrån stora till
små företag, säger Martin Johansson, medan brodern Ola serverar kaffe, bullar och kakor inne i
fabrikens kontor.
Att fabriken ligger en bit bortom de stora
stråken är inte ett problem. Familjen Johansson
ser läget utanför Vessigebro som en bra placering.
Faktiskt till och med som en central plats.
– Vi ligger mitt emellan våra kunder, som
finns från Uddevalla i norr till Skåne i söder. Det
är bra här och vi stör ingen, menar de.

”
FAKTA
Björsereds emballage
Ort: Björsered
Inriktning: produktion av lastpallar och emballage
Ägare: Göran Johansson, Martin Johansson,
Ola Johansson
Historia: Axel Johansson startade företaget på
1940-talet, Göran Johansson tog över 1975.
Sedan 2006 är Ola och Martin Johansson
delägare.

en produkt eller säga att vi inte hinner. GÖRAN JOHANSSON

och allt brann ned till grunden. Av fabriken återstod bara askhögar.
– När det händer är det katastrof. Men man
får alltid göra det bästa av det. Så vi satsade på att
bygga nytt och större, minns Göran Johansson.
Den nya fabriken stod på plats samma år och
2011 byggdes ytterligare 3 000 kvadratmeter till.
Sammanlagt har Björsereds emballage i dag 6 000
kvadratmeter produktions- och lageryta.
– Innan branden fanns även ett sågverk, men
det lade vi ner och nu köper vi in virke, säger
Martin Johansson.
En pall består egentligen av endast två delar.
Först behövs trä och här används främst gran.
Sedan krävs spik – på ett år går det åt drygt 100
ton spik. Brädorna kommer färdigsågade till fabriken, kapas på plats och spikas sedan ihop. De
olika momenten utförs längs produktionslinjen
innan pallen slutmonteras i bakre delen av fabriken. Trä utgör ungefär 70 procent av kostnaden
för en pall och alla restprodukter i produktionen
blir till bioenergi.

Anställda: åtta
Omsättning: 45 miljoner kronor

Hur har utvecklingen inom branschen varit?

Resultat: ”elva procent”

– Förr fanns väldigt många små företag som producerade pallar. Nu blir det allt fler större och
rationella enheter. Det mesta sker också automatiskt numera, allt mindre görs manuellt. Det

Övrigt: Björsereds emballage var ett av tre företag som 2011 nominerades till årets företag
i Falkenbergs kommun.

Konkurrensen är tuff i branschen. Men Björsereds
emballage har många fina år bakom sig – inte
minst under lågkonjunkturen har företaget klarat sig väldigt bra jämfört med konkurrenterna.
Mycket tack vare att kunderna kommer från flera olika branscher, exempelvis från tillverkning,
processteknik och lantbruk.
– Branschspridning är viktigt för oss. Det gör
att vi inte är så känsliga för konjunktursvängningar. De senaste tio åren har varit riktigt bra och vi
har växt med våra kunder, säger Ola Johansson.

Allt handlar om leveranssäkerhet. Det är inte tal om att resta

Men 2002 inträffade katastrofen. Åskan slog ned

Björsereds emballage har kunder som exporterar
runt om i världen.
– Nästan 50 procent av våra pallar hamnar nog i
Asien, säger Martin Johansson.

är ganska mycket robotar inblandade på dagens
fabriker men vi har valt att inte använda industri
robotar. Vi satsar i stället på människor och enkel
men tillförlitlig teknik, säger Göran Johansson.

En av företagets allra största styrkor är leveranssäkerhet. Det finns inga alternativ till att
leverera i tid.
– Allt handlar om leveranssäkerhet. Det är
inte tal om att resta en produkt eller säga att vi
inte hinner. En beställning ska vara framme i tid,
så är det bara, säger Göran Johansson.
Hur ser ni på framtiden?

– Vi söker inte nya kunder och marknader till vilket pris som helst. Det finns inget självändamål
med att växa, ingen garanti att man lyckas bättre
bara för att företaget blir större. Det ska växa i
den takt som behövs. Kanske låter det fegt men
långsiktig försiktighet är klokt, menar Göran Johansson.
Hittills har den filosofin varit rätt. Sedan
branden 2002 har Björsereds emballage fyrdubblat omsättningen, till 45 miljoner kronor och
resultatet hamnar runt elva procent. Familjen
Johansson är dock blygsamma. Här finns ingen
som slår sig för bröstet.
– Mer spännande än så här blir det inte, skrattar de i riktning mot pallarna.

www.bjorseredsemballage.se
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Med
VÄRLDEN som
ARBETSPLATS
Indien, Afrika, Peru, Vietnam, Rumänien. Formgivaren Tor Palm
jobbar på olika platser runt om i världen.
Hemmabasen har han i Sjönevad.

försöker på så vis samla kunskap, inspiration och
Hemma hos Tor Palm i Sjönevad pågår en omkontakter.
fattande renovering av boningshuset samtidigt
– Eftersom jag inte är sugen att sitta på ett
som han planerar för att starta ett centrum för
kontor och rita möbler, ville jag göra något annat
konstnärer. I ladan tränar två scenkonstnärer
med min utbildning. Åkte därför tillsammans
inför en dansshow och vid köksbordet sitter en
med Mattias till Sydafrika och besökte handversilversmed mittemot Tor Palm.
kare i kåkstäderna som gjorde lampor, berättar
– Tanken är att detta ska bli en samlingsTor Palm.
punkt för kreativa. En mötesplats där det finns
Det finns många äldre hantverkstekniker
möjlighet att skapa bra saker. Sjönerunt om i världen att upptäcka och han fortvad har alltid varit en mötesplats,
satte resa. Till Peru och
med marknad och fornlämningar
Vietnam. Han brukar
som visar på att här har funnit
vara utomlands åtta måfolk länge. Så då får det väl fortnader åt gången.
sätta vara en mötesplats.
– Det tar tid att utDet finns en speciell
veckla idéer, möbler och
känsla här i Sjönevad,
skapa samarbeten med
säger Tor Palm, när
de lokala hantverkarna,
han berättar om sin
En vävd sittpuff som tillmenar Tor Palm.
dröm.
verkats för hand av lokala
hantverkare i Vietnam.
Efter resan till Vietnam sålde Glimpt in handTor Palm växte upp i
tillverkade vävda puffar till
Halmstad men besökte
det italienska designföretaget
regelbundet Sjönevad som
Cappelini. Men Tor Palm drivs inte
barn, då hans mormor bodde
av pengar.
på gården tidigare. Han har också bott
– De som tillverkar får alla pengar. Jag får royi Laholm. Efter resor till Indien, studier inom
alty, så jag snor inga pengar av hantverkare. Jag
konst, form och möbelsnickeri, bland annat Carl
söker erfarenhet, äventyr och vill träffa folk. Det
Malmsten Furniture Studies, driver han nu företaget
har blivit kallat social design men jag vill egentliGlimpt tillsammans med kollegan Mattias Rask
gen inte kalla det så, det handlar mer om att byta
från Göteborg. De åker runt i världen och träfkunskap, menar Tor Palm.
far lokala hantverkare som utvecklar möbler, och

Tor Palm hemma på gården i Sjönevad. Tillsammans
med sin kollega håller han på att sälja egna möbler
nu, där inspiration hämtats utomlands.
– Men det är viktigt för oss att det går rätt till, att
pengarna kommer tillbaka till ursprunget, säger Tor
Palm.

Resorna ger otroliga upplevelser. I Peru bodde
han i djungeln och besökte en shaman, medicinman.
– Fick pröva deras inhemska medicin för att
få kontakt med djungeln, en psykedelisk växt som
naturfolk i alla tider tagit. Tror de fått mycket inspiration till hantverk genom det, skrattar Tor
Palm.
Renoveringen av huset läggs snart i vila. Resor till
Vietnam och Rumänien väntar.
– Ska jobba med romer. De har alltid sysslat
med byteshandel. Men nu när kineserna exporterar mycket håller romernas hantverk på att
försvinna. Därför vill vi lära oss mer om deras
traditionella hantverk och blanda det med vår
skandinaviska design, säger Tor Palm.

www.glimpt.se/

Maskingrävningar m m
Doseringsutrustning vid höga
kvalitetskrav.
Tomal är ett ingenjörsföretag med egen
tillverkning som erbjuder allt du behöver
vid höga kvalitetskrav för hantering av
fasta material som tex pulverbehållare,
doserare, polymerberedare, inblandningskar, storsäckstömmare, pneumatisk transport och nyckelfärdiga doseringsanläggningar.
Tomals unika multiskruvdoserare garanterar en säker utmatning med en hög noggrannhet.

ISO 9001:2008
Quality Certificate

TOMAL AB, BOL 110
S-311 65 VESSIGEBRO
www.tomal.se

Utför grävning av enskilda avlopp

Tel. 0346-71 31 00
Fax. 0346-71 31 39
info@tomal.se

Gunnar Eriksson

0703-57 60 67
Den lokala däckverksta’n med ett brett
sortiment av däck och fälgar till personbil,
SUV och lätt lastbil. Jag kan garantera
konkurrenskraftiga priser och god service.
Montering och balansering ingår alltid i priset.
Välkommen att höra av dig om priser och
tidsbokning.

vabydack@bredband.net
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Kyrktornet i Alfshög läcker
Kyrkan har sålt fastigheter och
byggt om. Men än finns problem
att lösa.
Mest allvarligt är att kyrktornet
i Alfshögs kyrka läcker i fogarna.
Det har hänt mycket kring kyrkan den senaste tiden. Församlingshemmen i Alfshög och Okome
är sålda, medan Klockaregården i Vessige ska få en
planändring och sedan ska även denna fastighet säl-

jas. För kyrkan är det viktigt att inte ha för många
fastigheter att behöva underhålla och sköta om.
När det gäller Alfshögs kyrka är det dock fortsatta fastighetsbekymmer. Den har varit stängd
en längre tid med anledning att det befarades vara
mögel där. Den undersökning som gjordes visade
dock att problemen inte var så allvarliga.
– Allvarligt är dock att kyrktornet läcker i fogarna, säger Ulla Rickardsson, ordförande i kyrko
nämnden, Vessige församling.
Problemet är att kyrkan saknar de pengar som
krävs. Kostnaderna för restaurering av tornet och

fönstren, laga skador på långsidorna och lägga om
taket på långhuset, beräknas till drygt sju miljoner
kronor.
– Kanske kan vi få hjälp av Göteborgs stift med
90 procent i antikvariska medel och kyrkobyggnadsbidrag. Två församlingsbor har också meddelat att de skänker medel för att hjälpa till, berättar
Ulla Rickardsson.
Besked om stiftets bidrag beräknas komma i
slutet av november (efter pressläggning, redaktionens anmärkning).

HALLÅ DÄR...
Jan Melkersson, som tar över som ny närings
livschef i Falkenberg den första februari 2015.
Vem är du egentligen?

Har du något positivt exempel på hur ni gjort
för att lyckas bra på landsbygden i Ljungby?
– Vi har tillsammans med Hylte, Gislaved och
Värnamo skapat destination Smålands sjörike,
som är en plattform från vilken vi marknadsför
oss i ett besöksperspektiv. Genom ”destina-

– Jag är 53 år, gift och har två vuxna barn. Är

Hur ska företag på landsbygden tänka för

tionstänket” har vi kunnat hjälpa små företag

gymnasielärare i grunden och har undervisat

att klara sig i framtiden?

med marknadsföring och att vara med i ge-

i samhällskunskap, geografi och historia.

–  Förutsättningar för företag på landsbygden

mensam paketering av olika aktiviteter och

Har jobbat på Linnéuniversitetet i Växjö med

ser väldigt olika ut beroende på flera faktorer.

erbjudanden. Vi har medverkat till att skapa

lärarutbildning kopplat till skola och närings-

Men generellt tror jag att en utbyggd infra-

flera väl fungerande nätverk för landsbygds

liv. Var bland annat med och startade upp UF

struktur och en väl fungerande kollektivtrafik

utveckling och med hjälp av bland annat

och rekryterades för sju år sedan till närings

är nyckelfrågor. När det gäller företag inom

leader
pengar varit med och finansierat ett

livschef i Ljungby kommun. Privat gillar jag

besöksnäring och handel, tror jag att samver-

stort antal projekt.

att resa, spela golf, åka skidor och umgås

kan och paketering av gemensamma erbju-

med vänner. Är glad, utåtriktad och gillar att

danden och aktiviteter är en av nycklarna. En

Vad är dina bästa tips till landsbygdsföretag?

träffa nya människor och knyta kontakter.

mental förskjutning från att vara konkurrenter

– Samverka! Var med i de olika nätverk som

till att bli kollegor tror jag skulle gynna hela

finns. Bygg vidare på det unika. Våga vara ett

den näringen i kommunen.

alternativ till staden.

– Det känns som att jag kommer till en väl

Vad ser du som största svårigheter för

Till sist, vad vet du om Vessigebro?

fungerande verksamhet med bra struktur

näringslivsutveckling på landsbygden?

– Jag vet var det ligger och har för mig att det

och ett härligt ”go”. Jag tror att det är viktigt

– Det finns många utmaningar när det gäller

finns en folkhögskola där med massa kreativa

att jobba vidare med det som redan känns

näringslivsutveckling på landsbygden, bland

utbildningar. Jag lovar att jag ska veta mer om

positivt men att jag också kan tillföra ett

annat den framtida kompetensförsörjningen.

Vessigebro om ett år.

utifrånperspektiv och komma med lite nya

Det gäller att framhålla det unika i förhållan-

idéer. Förhoppningsvis kan jag tillföra mina

de till de större städerna som traditionellt

erfarenheter inom olika områden.

lockar ungdomar och företag.

Hur kommer det att märkas att du är
näringslivschef i Falkenberg?
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Vad är den bästa julklapp
du har fått?

Bank & Försäkring

Elis Johansson, 11 år, Dals Station:
– När jag var liten fick jag ett Nintendo3DS. Då hade jag ingen telefon att
spela på så det var roligt att ha något
att spela på. I år önskar jag en hög
talare till min surfplatta, och hörlurar.

Börje Johansson, pensionär,
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Vessigebro:
– En röd modellbil när jag var liten,
den minns jag som en fin julklapp.

Välkommen att boka tid!

Annars kommer jag inte på något
speciellt faktiskt. Vi har slutat ge

Ring 0346-550 00 eller
kom in så hjälper vi dig!

varandra julklappar, vi skänker till välgörenhet i stället.

Birthe Christensen, informatör,
Vessigebro:
– En kamera. I år önskar jag en
stark mixer eller en garderob med
skjutdörr.

falkenbergssparbank.se

Följ samhällsföreningen på Facebook www.facebook.com/Vessigebro

Annonsera
i Brofästet

• Elinstallationer • Automatikskåp • Programmering

Tel 0346-201 37
Brogatan 7, 311 64 VESSIGEBRO
e-post: info@el-andersson.se

Kontakta oss gärna om tips, ideér samt offert önskas.
Tel 070-677 88 21
d.sandbergsbygg@gmail.com
www.dsandbergsbygg.se

Att annonsera i Brofästet
är e
 tt enkelt, prisvärt och 
bra sätt att marknadsföra
dig i Vessigebro.
Kontakta redaktionen
om du är intresserad.

www.dalhems.com

Vi är din leverantör och montör av
braskaminer och skorstenar.
Öppet mån–fre 07–17, lör 09–12. Lunchstängt 12–13

