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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ett år går fort när man har roligt
I över ett år har jag nu axlat rollen som ordförande i Vessigebro Samhällsförening och det är med stor glädje jag
tittar tillbaka på året som gått.
När jag ser tillbaka är vår kära Gurkbänk i centrum för många av årets roliga händelser. Jag tänker på Nationaldagsfirande, Midsommarfirande, veteransbilsrally och Allsång. Evenemang som alla blev över förväntan och förutom
goda samarbeten med andra föreningar i byn kan vi tacka vädergudarna för framgången. Väderberoende arrangemang faller alltid bättre ut om regn och rusk håller sig borta och ifjol hade vi riktigt fint sommarväder vid alla våra
evenemang. OK Gläntan såg också till att ta Hallandsloppet till Gurkbänken genom att förlägga start och mål där,
och det är roligt att se hur denna fina plats för lek och rekreation får en allt större roll i bygden.
Även i sommar är Gurkbänken plats för Nationaldagsfirande, Midsommarfirande och Allsång. Även Hallandsloppet
återvänder. På Sveriges Nationaldag blir det också extra festligt då Idrottsplatssföreningen bjuder in till högtidlig
invigning av den nya klubbstugan.
Kring jul var Gurkbänken också extra vacker då vi köpt in en flaggstångs-julgran som vi utifrån era glada tillrop
förstår var populär. Med andra ord en lyckad investering för att göra lite festligt i vårt kära Vessigebro.På tal om jul
så hade vi en fantastisk avslutning av 2016 med en lyckad julmarknad i Ätrasalen. Markanden var välbeöskt och
såväl besökare som knallar har uttryckt glädje över arrangemanget och inget kan glädja oss mer.
När jag har ordet vill jag också passa på att å samhällsföreningens vägnar dela ut lite rosor och det är Sven Nilsson och Pia Stensson som får varsin gyllene
ros av oss. Deras engagemang förtjänar en stor eloge och det är två personer som är hjälpsamma och positiva i alla lägen. Ni är en klippa för oss i föreningen
samt för alla Vessigebor.
För året som gått vill jag säga tack till alla föreningar med olika personer som varit en del av de olika samarbeten som vuxit fram och utvecklats. Tillsammans
utvecklar vi vår livsplats. Jag vill också rikta ett tack inåt, till min styrelse i samhällsföreningen. Extra tack får Camilla Odengård och Per Johansson som avgått
efter år av gott arbete. Deras platser fylls av Linda Karlsson och Tina Sibelius som vi säger varmt välkomna till och som redan visat att de brinner för vår bygd.
Sist men inte minst ber vi i Vessigebro Samhällsförening att få önska er alla där ute i Vessige med omnejd en riktigt skön och trevlig sommar!
Dan-Olof Karlsson, ordförande Vessigebro Samhällsförening

Stöd samhällsföreningen – bli medlem

Städning av Gurkbänken

Varje medlem betyder mycket för Vessigebro samhällsförening. Det ger
oss större möjligheter att göra något bra för vårt Vessigebro.
Att bli medlem är enkelt. Betala in medlemsavgiften till bankgiro
5945-1609, glöm inte notera namn och adress. Medlemsavgiften
2017: 200 kronor för familj/hushåll, 175 kronor för pensionärer, 400
kronor för företag och föreningar. Kontakta oss gärna om du har tips
eller funderingar, info@vessigebro.se
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Samhällsföreningen har tagit över ansvaret för
fina Gurkbänken. Till vår hjälp har vi vägföreningen. Dock behövs fler händer och den första
tisdagen i varje månad är alla som vill hjälpa till
välkomna att komma klockan 17. Tillsammans
städar vi och underhåller då Gurkbänken. Om du
har barn kan de leka under tiden. Vi rekommenderar att du tar med lite kaffe för efteråt brukar
vi sitta ner ihop en stund och njuta av gott arbete
utfört. Ta med egna redskap!
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Klubbstugeinvigning och nationaldagsfirande
I år blir det dubbelt festligt den 6 juni då nationaldagen firas några timmar efter det att VBKs
klubbstuga fått sitt officiella invigning timmarna
innan.
-För ett år sedan var vi i hamn med bygget och
vi har sett hur lokalen blivit en samlingspunkt vilket var vårt mål, säger Thomas Cronqvist, Idrottsplatsföreningen.
För ett år sedan togs den nya klubbstugan på Brovallen i bruk. Medan den gamla klubbstugan låg
väster om planen, precis vid Ätran ligger den nya
i anslutning till Gukrbänken och just placeringen
är en av nycklarna till framgång.
-Lokalen knyter samman Brovallen med Gurkbänken och vid olika evenemang har den gjort att
det finns möjligheter till servering och det hade
förmodligen inte blivit så om den placerats där
den gamla lokalen låg. Nu blir den en knytpunkt
och används mycket vilket känns roligt, säger
Thomas Cronqvist, ordförande i Idrottsplatsföreningen.
-Arbetet med en ny klubbstuga började redan
för 11 år sedan och under mina 6 år som ordförande har processen handlat mycket om ansökningar för att få de bidrag som var nödvändiga för
att kunna finansiera bygget. Vi är många som lagt
många timmar och det känns väldigt roligt att se
hur lokalen nu fyller en stor funktion i samhället.
Det har blivit en lokal för VBK men också för andra föreningar, säger Thomas Cronqvist och berättar att Idrottsplatsföreningen nu jobbar vidare för
att på sikt också kunna bygga nya omklädningsrum och redan nu renoveras de gamla så de ska
hålla tills nya möjligheter finns.
Invigningen kommer ske klockan 16 och det officiella klippet av bandet sker av Per Johansson,
ordförande i Kultur och Fritid. För Vessigebro
Bollklubb betyder den nya klubbstugan mycket.
-Den gamla klubblokalen hade tjänat ut och
det känns fantastiskt att nu kunna samla lagen
igen i olika sammanhang. En förening handlar
ju om gemenskap och därför är en samlingslokal viktig. Nu har vi dessutom fått möjlighet att

På Nationaldagen bjuder Idrottsplatsföreningen in till invigning av nya klubblokalen på Brovallen. Klockan 16 klipps bandet.

kunna öppna kiosken och ha servering vid olika
arrangemang vilket gynnar vår verksamhet. Andra
föreningar kan också hyra in sig och har fått en
central samlingspunkt i Vessigebro så det finns
mycket positivt med lokalen, säger Johan Ryhlin,
ordförande i VBK.
Vid halv sex på nationaldagen är det sedan dags
att samlas vid Brunstorget bakom ICA, för den traditionsenliga marschen bort till Gurkbänken. Där
blir det firandet av våt fina Sverige med tal, dans
och musik. För dansen står Falkringens duktiga
dansare.
-Det är en fin tradition och dansarna har alltid
fina folkdräkter. Sedan i år är det en kär Vessigebo, Ingemar Alenäs, som håller nationaldagstalet
och det ser vi fram emot, säger Dan-Olof Karlsson, samhällsföreningen.
Efter firandet som tar plats på scenen och framför

17.30 är det samling på Brunstorget för traditionsenlig marsch bort till Gurkbänken där det blir tal, dans och musik.

den finns det rulltårta att njuta av borta i VBKs
klubbstuga.
-Det blir en dag då vi firar vår gemenskap i litet
och stort och ser vilka möjligheter som finns när
vi jobbar tillsammans. Jag hoppas alla känner sig
varmt välkomna och kommer för att ta del av båda
evenemangen, säger Dan-Olof Karlsson. n

Idrottsplatsföreningens styrelse har genom många ideella
timmar möjliggjort en ny klubbstuga. rån Vänster Harald
Pettersson, Roger Stensson, Tommy Johansson, Åke
Gotthardsson Erling Jönsson, Thomas C, Mats Nylander,
Leif-Gunnar Elofsson och Lars Josefsson.
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Uppdaterat ICA Vessige
med kunden i fortsatt fokus

Större yta, bredare gångar, nytt mejeri, nya frysar och kylar har gett ett utökat sortiment och ljusare
butik.Det är några av sakerna som förändrats när ICA Vessige gjort om.
- Vi har skojat om att vi nu tagit steget och blivit ICA Vessige 2.0 och vi är jättenöjda över resultatet,
säger Elin Persson, som tillsammans med sambon Anders Ivarsson äger butiken.
I påskas invigdes ”nya” ICA eller man kanske bara
ska säga uppdaterade. En ombyggnad på 1,5 miljon har gett stora förändringar i butiken och det är
ett nöjt ägarpar som ser på resultatet. Många små
och några förändringar har skett i butiken och det
är ett nöjt ägarpar som ser på resultatet.
- Vi har planerat det här i två års tid och utförandet pågick i två etapper. Ifjol var det lilla rummet

med kemprodukter och pant som gjordes om och
sedan i år gjordes i år gjordes den stora ombyggnaden i övriga butiken och lagret, säger Elin Persson.
Allting började med att de ville ha till ett nytt mejeri med mer plats runt om då det var trångt i det
utrymmet tidigare. Utifrån detta växte planerna
och man slutade med att göra om hela butiken.
-En sak vi önskat ett tag är mer överskådligt för

frysvarorna och därför föll valet på frysskåp. Den
gamla frysgondolen gjorde det svårt att plocka i och
ur för kund och personal. Just i delen med mejeri
och frysvaror har det inte bara blivit finare utan vi har
fått så mycket bättre funktion, säger Anders Ivarsson.

POST I FÖRBUTIKEN
- För att få mer yta till butiken har lagret skurits
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ner. De delar av byggnaden som ICA har är på
550 kvadratmeter och av de är nu drygt 350 butiksyta. Då man i stort sett varje dag får leveranser
behövs mindre lager och istället har butiken fått
ett bredare sortiment.
- Ja, till exempel mejeriprodukter har vi kunnat
ta in lite mer av och bredda oss vilket alltid är
kul även om vi känner att vi redan innan i mycket
hade det som efterfrågas av kunderna, säger Elin.
Förbutiken är också ombyggt och där finns ett nytillskott i form av Posten.
-Vår ombyggnad i förbutiken var från början
inte ens påtänkt när vi bestämde oss att bygga
om butiken men när byggmarknaden meddelade
att de skulle sluta med posten hos sig, fick vi förfrågan att ta över och fick då snabbt tänka om och
bygga om där framme runt kassan för att få in alla
paketen, säger Elin

Brödavdelning, godisställ och
blomavdelningen har också fått
ansiktslyft genom ny inredning
och i något fall ny placering.
Mellan alla hyllor har gångarna
breddats vilket såväl kunder
som anställda upplever positivt.
- Överhuvudtaget har vi fått väldigt fin respons och glada tillrop
vilket känns roligt. Just kontakten med kunder blir
nära när man har en liten butik så här och det uppskattar vi mycket, säger Elin.
- Vårt mål är att kunderna alltid ska känna sig
nöjda när de går härifrån och det är en drivkraft
att jobba mot det och förhoppningsvis når vi ofta
dit. Det enda ”negativa” nu efter att vi gjort om
är att för många trogna kunder har lite svårt att
hitta. Men det är ju ett problem som rättar till sig
snabbt, säger Anders.

ANSTÄLLD TOG ÖVER
Anders är den som varit på ICA Vessige längst.
2001 tog han över butiken efter att ha varit anställd i fyra år.
- Jag fick frågan om jag ville ta över och utan att
egentligen veta vad det innebar sa jag ja. Jag har aldrig ångrat det men däremot har det varit mycket mer
jobb än jag kunde föreställa mig. Men med hjälp av
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de anställda har det fungerat och sedan när Elin kom
in också blev det mycket lättare, säger Anders.
Elin kom in i bilden 2012 och först var det genom
sommarjobb. Men eftersom chefen inte bara var
chef utan också partner förändrades Elins roll och
hon blev delägare.
- Det har varit en rolig resa och jag har gått flera
utbildningar för att få kött på benen och dessutom
har Anders alltid funnits med sin kunskap. ICA är
väldigt bra dessutom på att hela tiden ordna olika
studiebesök och kurser som gör att man får inspiration, kontakter och lär sig, säger Elin.

NÖJDA FÖR NU
Paret ser bara fördelar med att jobba ihop och
tillsammans lägger man ett pussel för att få det
att fungera med jobb och familjeliv. Där hemma,
som är på Tröingeberg i Falkenberg, finns två barn
på på 3,5 år och 2 år.
- Det blir mycket jobbprat hemma det blir det.
Samtidigt är det ju mer än ett jobb när man driver något och vi tycker mycket om det. Vi har ju
också förståelse för varandra att vi jobbar mycket,
säger Elin.
Vår framtid - Just nu ser vi fram emot sommarförsäljningen och sedan till hösten skall vi fira med
kunderna att Ica fyller 100 år n

Välkomna till
Salong Cissi!
Maskingrävningar och enskilda avlopp
sjonevadsmaskinstation.se
Maskingrävningar
och enskilda avlopp
sjonevadsmaskinstation.se

	
  

	
  

Energi kick!	
  
Gå in på
colorjoy.se
Mer info: Lisa
Persdotter tfn
	
  
0708-127337

Ett av Hallands största ingenjörsföretag med egen tillverkning.

Ni fixar festen, vi fixar maten
www.restaurangekholmen.se | 0346-20540
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Hundra år med Röda Korset i Vessigebro/Ljungby
För andras väl både nära och långt borta har
Vessigebro/Ljungby Röda Korskrets arbetat i 100
år vilket firas den 17 september på Katrineberg.
- Att firandet sker där är för att hedra och knyta an till att det var där föreningen grundades,
säger ordförande Marianne Carlsson.
Höstens firande kommer att bjuda på filmvisning, uppträdande av Tongivarna, utställning
med Röda Korsets frivilligledare Maria Doherty
och historiesvep med Sven Larsson som kommer
att bjuda på anekdoter från åren.
- Vi hoppas på en fin uppslutning och det
känns fint att blicka tillbaka. Senare i höst kommer vi sedan ha ett extra årsmöte för att besluta
kring att gå upp i något som ska heta Falkenbergskretsen. Detta då många av oss lokala föreningar har väldigt svårt att få till styrelser, säger
Marianne.
Marianne är inne på sitt andra år som ordförande
och ser hur Vessigebro/Ljungby kan dra fördelar
av det nya sätt Röda Korset i hela landet är tänkt
att fungera på. Storkretsarna står för styrelse och
de lokala föreningarna är tänkta att fungera som
arbetsgrupper. Ett system som också bjuder in
till samarbeten lokala föreningar emellan då be-

röringspunkterna blir många.
- Det handlar inte om
något
upplösande utan en
organisatorisk
förändring som
kommer underlätta och gör
att vi kan lägga
mer tid på att
på olika sätt
hjälpa,
säger
Marianne. n

Vessigebro/ Ljungby Röda Korskrets har sammanskomst på Ekholmen och Bo Liljedahl
uppträder. Till hösten blir det jubileumsfirande.

Vad som händer i höst i Vessigebro-Ljungby Rödakorskrets
17 september
Vi firar 100-årsjubileum på Katrineberg med början kl 13.00

14 oktober
Mannekänguppvisning i Ätrasalen med början kl 13.00

8 november
Extra årsmöte i Ljungby Församlingshem inför sammangående till Falkenbergsbygdens Rödakorskrets.

Röjig allsång med Rösehag och pianist
För tredje året blir det i augusti Allsång på Gurkbänken. Åres datum är söndag 20 augusti och
tiden är satt till 15.00. Allsången arrangeras av
oss i Samhällsföreningen tillsammans Vessigebro
Idrottsplatsförening och Vessigebro Bollklubb. En
spännande nyhet är att i år är det Robin Rösehag
som står på scenen som allsångsledare och med
sig har han pianisten Jonatan Bengtsson.
-Robin är välkänd här i Falkenberg och vi hoppas att vi med Robin ska nå besökare i alla åldrar.
Han har en otrolig energi och tillsammans med
Jonatan kommer han bjuda på högklassig underhållning. Nu ber vi bara till vädergudarna om fint
väder så finns det alla förutsättningar att det blir
minst lika lyckat som ifjol, säger Dan-Olof Karlsson, Vessigebro Samhällsförening.
Robin Rösehag har bland annat medverkat i en
mängd Kålle Gunnarsson-uppsättningar i Falkenberg,
Göteborg och Stockholm. Astrid Lindgren-figurer som
Farbror Melker, Konstapel Klang och Paradis-Oskar
har varvats med roller i musikaler som Blodsbröder,
The Sound of Music och The Full Monty.
Robin har en stor förkärlek för gamla kupletter
och schlagerpärlor, sjungna av tex Ernst Rolf, Zarah Leander, Karl Gerhard och Brita Borg. Tillsammans med pianisten Jonatan Bengtsson har han

90 år med bollklubb

Söndag 20 augusti är det dags för Allsång på Gurkbänken.
På scen står i år Robin Rösehag som allsångsledare och
vid sin sida har han pianisten Jonatan Bengtsson.

skapat ett program med deras gemensamma favoriter som de spelar flitigt. Bland annat återkommer
de i höst till Göteborgs stadsteaters lunchteater.
Jonatan arbetar ofta som kapellmästare i olika
musikaliska konstellationer runtom i Sverige och
har spelat med ett flertal av våra största artister.

Entrén vid allsången ligger på 50 kronor för vuxna och
20 kronor för barn. Då ingår kaffe/drick samt våffla i
priset. Upptill det håller VBK kiosken öppen i klubbstugan och erbjuder gott om andra förfriskningar. n

2017 är jublileumsår för Vessigebro Bollklubb.
Ett 90-årigt sådant. Klubben är glada att på Nationaldagen se sin nya klubbstuga invigas. Till
hösten blir det sedan 90-års fest. I nästa nummer av Brofästet kommer det också att gå att
läsa lite VBK-historik.

Matcher på Brovallen 2017
Herrlaget Ätrafors/Vessigebro
12/8 kl. 14.00 Sennans IF
8/9 kl.18.30 Gullbrandstorp
Damlaget Vessige/Ginsten
27/7 kl. 19.00 Halmstad BK
3/9 kl. 16.00 Tölö IF
För mer info som ungdomsmatcher och
träningstider se:
www.idrottonline.se/vessigebrobk
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Thomas har varit Vessige trogen
THOMAS CRONQVIST
FAMILJ: Sambo Susanne,
två utflugna barnen Simon och Ida
GÖR: Försäljningschef på Tomal och
ordförande i Idrottsplatsföreningen
AKTUELL: Årets Vessige-bo 2016

DET FINNS MÅNGA ELDSJÄLAR att välja på i
Vessigebro. Den vi valt är en pigg och alert kille
född 1956. Denne man har gjort väldigt mycket för VBKs ungdomsverksamhet och lagt ner
mycket tid, samtal, möten och planering genom
åren. Och det är i mycket hans förtjänst att vi
har en så fin ny föreningslokal vid Brovallen, vilken gynnar alla Vessiges föreningar och invånare.
Tack för allt du gjort och lycka framöver- årets
Vessige-bo 2016 Thomas Cronqvist!
som skötte det för VBKs räkning.
- Jag har alltid velat hjälpa till och sedan när
det finns en utmaning med i något så tycker jag
det är lockande. När jag för sex år sedan blev
tillfrågad att vara ordförande i Idrottsplatsföreningen kände jag att det stora projektet med en ny
klubbstuga var spännande. Sedan har det varit
många timmar med ansökningar men det var det
värt när man ifjol stod framför den nya fina lokalen. Att nu kunna se hur det blivit en lokal för
alla föreningar i bygden känns väldigt fint. Det är
en knutpunkt.

PAPPERSARBETE OCH GRÄVNINGAR
Årets Vessige-Bo Thomas Cronqvist tog emot priset med stolthet men också en smula förvåning.
- Jag är hedrad men känner också att jag delar
priset med alla i Idrottsplatsföreningen. Det är
tillsammans vi gjort den nya klubbstugan möjlig.
Fälten ligger gröna runt gården i Bjerrome och
Thomas tittar ut över vidderna och pratar om att
en av anledningarna till att han blivit Vessigebro
trogen är kärleken till att bo såhär; fritt och utan
att trängas. Han tycker om att bo på landsbygden med naturen runt hörnet där man kan fiska
och jaga. Samtidigt är havet inte långt borta.
- Vi har en badstuga nere på Skrea och kan njuta
lätt av den delen. När jag är ledig vill jag först och
främst vara hemma, behovet av resor är inte så stort.
Resor gör han dock massvis. Som försäljningschef på Tomal är resorna många och Thomas har
gjort affärer i inte mindre än 23 länder i Europa,
Nord- och Sydamerika och Asien.
- När jag började på Tomal var vi fyra ingenjörer på kontoret med en medelålder på 24 år.
Idag är vi 25-30 ingenjörer och företaget har
gjort en fantastisk resa. Om ett litet tag är jag
nummer 2 på listan över de som har varit här
längst, 20-års klubben har kring 20 medlemmar
vilket visar att många trivs här.

DUSSELDORF OCH BROVALLEN
Förutom mycket resande har Thomas också bott

utomlands för Tomals räkning. Det var tidigt 80tal och platsen Dusseldorf. I början hade Thomas
svårt att få ett socialt liv vid sidan om jobbet
men så hittade han sig ett fotbollslag.
- Plötsligt spelade det ingen roll att min
skoltyska var stapplande. Genom laget fick jag
många vänner som tog med mig på olika saker
och snabbt utvecklades då språket.
På hemmaplan har det varit mycket fotboll också. 10-11 år gammal började Thomas i VBKs
knattelag och fortsatte sedan upp igenom lagen
och gjorde nära 600 matcher.
- Som grabb var det fotboll med VBK, skidor,
orientering, terränglöpning och handboll med
Gläntan och volleyboll i CLU. Jag testade tennis
också. Men fotbollen var det som jag höll på med
längst, jag var 37-38 år när jag till slut kände
att det fick räcka. Men fotbollen har givit mig
otroligt mycket och det blev ju att jag tog mig an
olika arbetsuppgifter för klubbens skull.

MED RÄTT ATT FÖRHANDLA
På mitten av 80-talet hade VBK några svåra år
dår man åkt ur någon serie och såväl spelare som
styrelse slutade. Men tillsammans med några andra spelare tog Thomas ansvar och han axlade
rollen som ordförande några år. Klubben kom på
fötter och även om Thomas efter fyra år kunde
lämna över klubban så var han kvar som spelare
och under åren med förhandlingar kring bland
andra Niclas Alexandersson, så var det Thomas

Bakom den nya lokalen ligger många timmar för
många i Idrottsplatsföreningen. Medan Thomas
framför allt ägnat sig åt pappersarbetet och möten
så har andra lagt ner mycket tid på allt från grävande och snickrande till målande och golvläggande.
- Delen med möteslokal är klar men det finns en
del med nya omklädningsrum som vi nu långsiktigt
får jobba mot. Redan nu finns ansökningar i omlopp.
Thomas är noga med att lyfta alla andra som funnits runt projektet, framför all styrelsen i Idrottsplatsföreningen och han känner att han delar
utmärkelsen med dem.
- Vi har gjort det här tillsammans och jag har
gjort min del efter bästa förmåga. Att det uppskattas är trevligt. n
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Festlig dag med Ekomuseum nedre Ätradalen på Larsagården
Lördag 5 augusti blir det försäljning av hantverk, mat och dryck på ekomuseet på Larsagården. På plats finns information om olika
besöksmål i Nedre Ätradalen. Hembygdsför-

eningen i Vessigebro hoppas att marknaden blir
en upplevelse för alla sinnen och för alla åldrar.
För barnfamiljer kommer det att finnas särskilda
aktiviteter. Förutom en trevlig dag på plats är

hembygdsföreningens tanke att besökarna
också får en chans att upptäcka den bredd
nedra Ätradalen erbjuder.

Det blir inte gammaldags kreatursmarknad på Larsagården!
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Doktorn kommer finnas på plats
Vårdcentralen i Vessigebro är en viktig institution för en levande bygd. Ifjol fick vi anledning
att kämpa för att det fem dagar i veckan ska finnas en läkare på plats. Efter att den förre detta
ordinarie läkaren hade sagt upp sig var det en tid
med mindre bemanning på läkarsidan och ingen
fast läkare utan olika stafettläkare.
- Vi som samhällsförening mötte mycket oro
och bestämde oss för att agera snabbt.
Vi uppvaktade såväl
kommunen som regionen och fick till
stormöten. Utifrån
den dialogen och
protestlistor fick vi
till att vi återigen har en fast
läkare på plats i Vessigebro och det
fem dagar i veckan. Det känns väldigt roligt och mycket viktigt, säger Dan-Olof Karlsson,
ordförande i samhällsföreningen.

Samhällsföreningen tackar SPF och Bygdegådsföreningen för hjälpen med arrangemanget av de två
stormöten som ägde rum. Självklart också ett tack

till att invånare som kom och engagerade sig.
- Nu har vi i Vessige slagits för vårdcentralen,
badet, brandstationen och biblioteket. Det är gemensamt vi lyckas få ha kvar viktiga instanser
som gör Vessigebro med omnejd levande och att
här erbjuds viktiga funktioner. Läkarfrågan var
viktig inte minst för alla äldre som bor här och
har svårt söka läkare i stan eller annan ort, säger
Dan-Olof Karlsson.

LONA-dag med besök
av nya vattenkraftverket

Sist men inte minst ett stort välkomnande till Vessigebros nya läkare
Grazyna Mazuruk som nu är på
plats på vårdcentralen. n
LONA-dagen den 27 augusti kommer bland
annat innebära en tipspromenad i några av de
områden som omfattas av LONA:s skötselplan
Naturnära Vessigebro. På mångas begäran är
tanken att promenadstråket ska passera Vessige
kraftstation, där det ges möjlighet att titta in, få
information om det nya bygget och de skyddsåtgärder som vidtagit för ålens upp- och nedströmsvandring.
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Lek och rörelse med nya hinderbanan
Sedan en månad tillbaka är den på plats på
Gurkbänken- en hinderbana gjord av naturliga
material. En bana med ”inte nudda mark”-tänk
som främjar lek och rörelse.
- Det är roligt att se när den används och uppskattas, säger Sven Nilsson, Vessigebro Vägförening.
Hinderbanan har blivit till på uppdrag av Vessigebro Samhällsförening och det stora samarbetet har skett med Vessigebro Vägförening som i
mycket är de som har byggt den.
- Tanken uppstod utifrån att där fanns några
större gamla träd liggande där som banan nu har
sin placering. Vi såg hur barn lekte på dem och så
fick vi idéen om en hinderbana gjord med så naturliga material som möjligt, säger Sven Nilsson.
Tillsammans med vägföreningens Sven-Olof Axelsson har Sven stått för mycket av byggandet.
De började med att leta inspiration och idéer
dels från nätet men också från att köra runt och
titta på olika banor byggda på liknande sätt.
- Vissa delar av banan är egna idéer vi haft

och andra idéer har vi ”knyckt”
från andra. Banan är besiktigad
och godkänd av kommunen så nu
hoppas vi den kommer komma till
stor glädje, säger Sven.
Banan byggdes varefter man hittade lämpligt material och sedan
kunde de sista delarna komma
på plats efter ett bidrag från Väby
Askome Vindkraftsparkers Bygdepengen. Såväl vägföreningen
som samhällsföreningen är glada
för att man tillsammans fått till
hinderbanan och tycker den är ett
fint exempel på hur samhällets utvecklas av att man jobbar tillsam- I maj stod hinderbanan på Gurkbänken klar och gjord i fina naturliga material
mans och de ser mycket sådant i pryder den sin plats. På bilden är det 6-årige Julius som testar banan.
Vessige nu.
ekstolpar i backen och så vidare. Vägförningen
- Dels hade Sven-Olof och jag såväl en del hjälper till med att klippa gräset på Gurkbänken
kunskap som erfarenhet av att jobba med träma- också och det känns roligt för oss att kunna stötterial dels har vägföreningen maskiner som kom ta samhällsföreningen som gör ett fint jobb med
till nytta när det till exempel gällde att få ner att sköta om den, säger Sven. n

Välj närproducerat från Källsjö Mejeri

ak
En sm nd
la
av Hal
På Källsjö Mejeri har vi ett stort hjärta för det närproducerade och alla våra
produkter är från jord till bord. Kombinationen av eget lantbruk och mejeri
gör att vi har kontroll på hela kedjan från att korna släpps ut på ängen till att
varorna står i butiken.
Genom att välja produkter från Källsjö Mejeri bidrar du även till att bevara
småskaligt jordbruk och öppna landskap i det halländska inlandet.

Låt Källsjö Mejeri bli ett självklart val i din vardag.

	
  

	
  

www.kallsjomejeri.se
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Sommarens löparfest intar Vessige
Ingen sommar utan Hallandsloppet. Lördag x xxxx är
det dags för den 33:e upplagan av Hallandsloppet. En
löparfest vars bredd gör att stor som liten och vältränad
som mindre vältränad kan delta i.
- Årets nyhet är ett lopp på 3,8 kilometer som får
den som vill jogga eller lunka runt, säger Ulrika Mullen,
OK Gläntan.
Någonstans runt 200 deltagare brukar Hallandsloppet
ha och föreningen hoppas på något liknande i år. Ifjol
hade loppets start och mål premiär på Gurkbänken
och så är upplägget också i år. De yngre och kortare
klasserna går först och avslutningsvis släpps stora Hallandsloppet på 9,7 kilometer iväg, en start som delas
med de som ger sig ut på halva sträckan.
För alla yngre barn som startar blir det medalj, bulle
och dryck. För samtliga startande ingår entré till Vessigebrobadet vilket vädret förhoppningsvis inbjuder till.
- Tävlingsmomentet finns där, men dagen handlar om
glädje och motion, säger Ulrika Mullen.

Fem år med cykelfest

Dans i Ätrasalen

Den 9 september är det dags för årets rörligaste fest i
Vessigebro med omnejd då Cykelfestkommitén bjuder
in till årets upplaga av den rullande festen.

Under hösten fortsätter den omtyckta traditionen med dans i Ätrasalen på fredagskvällar. Den
22 september drar ”säsongen” igång och sedan
arrangeras det danser fram till den 15 december. Bakom arrangemanget står Bygdegårsföreningen. I höstens program syns bland annat Bo
Liljedahl, Levins, Dur-X, Rent drag och C-laget.

Upplägget är som tidigare år och för alla som vill vara
med och som bor inom 4 kilometer från Ätrasalen är
det bara att anmäla sig. Kvällen avslutas med dans i
just nämnda Ätrasalen. En nyhet för i år är att cykelfesten har en sida på nätet där det går att anmäla sig samt
ta del av all info. Så får mer information är det bara att
surfa in på: www.vessigebrocykelfest.wordpress.com

Tio år med torsdagspromenader
- Ja, här finns många fina rundor i Vessigebro med omnejd.
Men många som är med i promenadgänget kommer med tips
också, berättar Margareta.

Traditionen med de populära promenaderna på torsdagar firar 10 år i år. Allt började med ett initiativ från
Margareta Bengtsson och det är fortfarande hon som
håller i planeringen.

Med undantag av några veckor
mitt på sommaren så går man i ur
och skur året om. Rundorna brukar ligga mellan 6 till 8 kilometer
och fika rekommenderas att man
tar med då gruppen sitter ner under promenaden.
- Det är trevliga timmar som erbjuder motion men också massvis
av frisk luft och så gott o fint sällskap.
Klockan 9 är klockslaget som gäller och samlingsplats
är XXXXXX:

Missa inte föreningarnas anslagstavla
Sedan förra året finns det en ny anslagstavla på
plats utanför ICA Vessige. Den nya tavlan är låst
och endast föreningar i Vessigebro med omnejd
har tillgång att skylta med sina evenemang där.
- Tavlan finns utanför ICAs lunchrum, mot det
håll som är mot Salong Cissi. Det är tack vare
bygdepengen som vi kunde bekosta den och
tanken är att lyfta allt som föreningar i Vessigebro ordnar, säger Dan-Olof Karlsson, samhällsföreningen.
Den allmäna anslagstavlan som ligger till höger
om byggnaden med ICA och Sparbanken finns
kvar, men nu vill vi alltså uppmärksamma alla
på den nya anslagstavlan för att ta del av allt
som händer.
Digitalt kan man ta del av mycket genom att gå
med i gruppen ”Händer i Vessige” på Facebook.
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Kålle ska bli Sjönevads egne Kalle på Spången

Kålle ser väldiga möjligheter i stället och
En dröm går i uppfyllelse för Kålle Gunnarsson
en del planer är klara
redan nu medan andra
när han nu tar över driften av restaurangen på
ligger på idéstadiet.
anrika Sjönevads Gästis.
Först och främst så
- Det är en unik miljö och jag ser fram emot att kommer Kålle sätta
den prägel på det över
300-åriga gästgiveriet
få utveckla stället.
som det förtjänar.
- Vi kommer att tapetsera om i restaurangdelen
Ifjol tjuvstartade det samarbete som nu tar form
fullt ut och ser ut så att Kålle Gunnarsson genom och andra möbler ska på plats. Jag vill återgå till
sitt restaurangbolag Storans Kulinariska tar över en äldre stil som jag tycker ligger mer i linje med
husets stil och känslan som finns i väggarna här.
driften av restaurangen på Sjönevads Gästis.
- Förra året stod ägarna utan arrendator till
restaurangen och vi blev tillfrågade runt drag- Själva köket behöver bara små justeringar innan
spelsstämman och Sjönevads marknad. Vi löste Kålle och company är redo att slå upp portarna. I
de uppdragen genom en begränsad meny och sommar blir det spelmansstämman och Sjönevads
catering från vårt kök i stan. Vi upplevde allt väl- marknad man håller öppet och sedan kommer det i
digt lyckat och när frågan kom om att bli arren- höst vara öppet vid Fars Dag och för julbord.
- Jag tror på gamla traditioner och att allt
dator i år så kände jag att det var ett tillfälle som
fler längtar efter det. Folk vill ha något genuint
jag inte kunde missa, säger Kålle Gunnarsson.
och just därför tror jag att allt fler verksamheter
Kålle som redan är en mångsysslare som driver ute på landsbygden kan finans. Se på Solhaga
Sagocaféet på Storan, Teater Storan, Teaterglän- Stenugnsbageri i Slöinge. Folk vallfärdar dit för
tan, Storans Teaterskola och fler projekt inom tea- att det som erbjuds är bra nog.
ter och musikal blir nu dessutom gästviaregårdsinnehavare. Även om innehavet är hyrt då alltså.
Och att erbjuda ett koncept fullt ut är något
- Ja, det kan påpekas extra att jag inte köpt Kålle Gunnarsson tror hundraprocentigt på. Som
stället. Utan det är Ove och Helen XXXX som exempel tar han sin sommarteater och menar

Vindskydd i ny skrud
Tack vare bygdepengen från Askome Väby Vindkraftparker så har Vessigebro Samhällsförening
kunnat renovera vindskydden nere vid Ätran.
Vindskydden som byggdes 2003 hade med åren
fått diverse skönhetsfel som nu är åtgärdade.
Taken som tidigare var klädda med sedum är
numera klädda med takpapp och så har brädor
bytts ut och småsaker lagats. Inom projektet ryms
också en renovering av själva grillplatsen och det
beräknas ske inom en snar framtid. Vindskydden

är omtyckta av såväl Vessigebor
som framför allt går till området
för att grilla och njuta av den
vackra miljön, men också av
besökare som antingen kommit
på Ätran med kanot eller annat
färdmedel samt de som kommit
landvägen. Nu hoppas och tror
samhällsföreningen att de renoverade Vindskydden kommer ge
lä, regnskydd och vila för många
besökare i många år.

Planerna som finns längre fram är redan ganska
många och Kålle bubblar av entusiasm när han berättar om dem. Redan nästa sommar hoppas han
kunna presentera en sommarkonsert och inom tidsramen av några år ser Kålle en julmarknad ta form.
- Om några år hoppas jag kunna visa hur en julmarknad ska se ut. Jag älskar julen och redan nu i
år blir det gammeldags julbord. På sikt ser jag en
marknad ta form också. Jag ser ibland olika julmarknader ploppa upp men det saknas känsla i arrangemangen. För egen del älskar jag Astrid Lindgren och jag ser en julmarknad i den stilen med
gammeldags stil. En julmarknad som i sagorna.
Men medan sagan med julmarknaden inte kommer att skrivas än så står Kålle redo att skriva nya
kapitel i historien om anrika Sjönevads Gästgiveri
och det ska bli en spännande historia att följa. n

Foto: Marianne Carlsson

äger Sjönevad och så
arrenderar jag då som
sagt.

att det räcker inte med en
bra föreställning utan miljön
runt om, personalens bemötande, serveringens innehåll
och skicket på till exempel
toaletter måste hålla måttet.
Konceptet för Sjönevads Gästis kommer att byggas efter
samma princip och alltifrån
mat, personal och nyrenoverade lokaler ska hålla samma
höga nivå som den unika miljön som gästis är
med sina byggnader men också utomhusmiljön.
- Här är så vackert att det är osannolikt nästan. Nu har Ove dessutom låtit totalrenovera
dansbanan och parken här så allt lever upp till
den potential det har. Miljön är unik vågar jag
säga och det gläder mig att vi redan fått flera
bokningar av privata fester och kalas. Vårt mål är
att vi ska ge kunden en så bra upplevelse att de
aldrig kan tänka sig att vara någon annanstans
med sina fester. Det kommer att vara en utmaning men också ett stort nöje att jobba efter den
målsättningen. Vi känner oss väldigt glada inför
den utmaning full av möjligheter som det innebär att vara arrendator här.
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Midsommar med fina traditioner

Firandet av midsommar har växt
i Vessigebro och förutom det anrika firandet på Larsagården som

sker dagen efter midsommardagen så har firandet på Gurkbänken blivit en succé.
- Nu är det tredje året och vi såg andra året
hur ryktet spridit sig till framför allt barnfamiljer,
säger Dan-Olof Karlsson.
Kvällen innan midsommarafton är det dags för alla
hugade att bege sig till Älvgården för att vara med
och klä midsommarstängerna. För den som vill och
har tillgång är det välkommet att ta med sig blommor.
Kring sex brukar man börja jobba med stången till
själva Älvgården och den som ska till Gurkbänken.
- De boende brukar sitta och titta på, många
uppskattar den här traditionen. Sedan när vi
klätt klart så blir det kaffe och tårta.
Det är samhällsföreningen och hembyggdsföreningen som tillsammans ordnar detta liksom själva firandet som i år blir fredag 23 juni. Klockan
14 reses midsommarstången och i år blir det
dans till levande musik. Spelmännen Majvor och

Harald kommer med dragspel och gitarr för att
spela och sjunga traditionsenliga sommarvisor
som hör midsommar till. Förutom dans, sång
och lek så brukar folk gå runt och prata samt
avnjuta sina medhavda picknickar. Någon servering är inte öppen denna dag.

Firandet på Larsagården som i år således blir
söndag den 25 juni har många år på nacken.
Klockan XX är tiden som gäller och bakom arrangemanget står hembygdsföreningen. Folkdräkter brukar vara en vanlig syn och även här
återfinns klassiska sånger och danser. n

Bank & Försäkring

Töm sparbössan, leta i
lådor, burkar och i bilen!
Välkommen till vårt kontor i Vessigebro
lördagen den 10 juni kl 10-13
Då har vi extraöppet för “Insättning av mynt”*
*gäller dig som är kund i Falkenbergs Sparbank

Vi bjuder på kaffe!
falkenbergssparbank.se 0346-550 00

Efterlysta!

