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Tre firanden av midsommar Mord i Sjönevad att vänta

Från friheten i Vessige ut i världen  
Årets Vessigebrobo Emmi Christensson kommer hem i sommar
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BILD FRAMSIDA:

Bo Håkansson

Jag är nu inne på mitt tredje år som ordförande och kan konstatera att det är 
en väldigt rolig och spännande uppgift. Att tillsammans med min fina styrelse få 
arbeta för Vessigebro är något jag trivs väldigt bra med. Så även om jag efter tre 
år börjar fundera på om det är dags för någon annan att ta vid så känns tanken 
på att sluta svår då det är ett så givande arbete. Jag vill verkligen tacka alla i min 
styrelse som alltid ställer upp och gör det lilla extra som krävs. Det är ett gott gäng 
vi är och jag är glad för de två nya som kommit in i styrelsen; Ann-Sofie Göthlin 
och Ingrid Persson.

Sommaren står för dörren och i Vessigebro med omnejd händer det mycket liksom 
varje sommar. Om mycket av det som händer kan ni läsa i detta nummer av Brofäs-
tet. Kanske har vi missat något? Då påminner jag om att vi mer än gärna tar emot 
tips om vad vi kan uppmärksamma här i tidningen. Så om ni inför nästa nummer så 
kommer lagom till advent har tips på något så tveka inte att höra av er. Det behöver 
inte vara något som händer utan kan också vara en person som kan vara spännande 
att berätta om. Sommarens alla olika evenemang ser jag mycket fram emot och jag 
hoppas att vädergudarna är med oss hela sommaren och att vi slipper tråkigt regn.

Denna sommar blir det tyvärr ingen ny rutschkana. Det fina bidrag vi fått till en rutschkana på Gurkbänken räckte inte men vi satsar på att söka mer pengar 
och hoppas få ihop det som behövs så att kanan kan vara på plats till nästa sommar. Att prislappen är hög beror på att det är en offentlig miljö och kraven på 
säkerhet är höga, vilket såklart är bra i slutändan.

Under våren bjöd vi i samhällsföreningen in lokala politiker till en debatt i Ätrasalen. Det var en fin kväll med debatt och diskussion och även om den saker 
kändes som tomma löften så gav vi politikerna en spark på smalbenen och påminde om behov utanför 
Falkenberg. Det känns bra ett valår som detta. Drygt 70 personer fanns i publiken denna kväll.

Som vanligt vill jag avsluta med att dela ut rosor. Tack alla fina företag i Vessigebro med omnejd som gör 
vårt arbete möjligt, utan er skulle varken Brofästet eller andra satsningar som är en del av levande bygd 
kunna finnas. Vi hoppas att våra fina samarbeten ska fortsätta i många år framöver. 

För egen del ser jag fram emot ett nytillskott i familjen i sommar. För två år sedan kom mitt  
barnbarn Valter och nu i juni ska han få en lillasyster. Det är livets efterrätt med barnbarn.

Med dessa rader sagda ber jag å samhällsföreningens vägnar om att få önska er alla därute en  
riktigt varm och skön sommar utan regn.

Vessigebro - ett samhälle  
och en bygd att vara stolta över

REDAKTIONELL TEXT & BILD

Jill Wegerup

j_wegerup@hotmail.com

GRAFISK FORM & LAYOUT

V-TAB Falkenberg

ANNONSFÖRSÄLJNING

Daniel Sandberg

d.sandbergsbygg@gmail.com

Maria Olsson

m.ohlsson67@gmail.com

Ni har väl inte missat sidan 
"Händer i Vessige" på Facebook? 

Där försöker vi se till att allt som händer  
i Vessigebro kommer med och fler än vi 
tänker så. Förutom den sidan finns vår 
hemsida vessigebro.se och där försöker vi 
sprida information. Glöm inte heller de  
fysiska anslagstavlorna nere vid ICA 
Vessige. 

Dan-Olof Karlsson, ordförande Vessigebro Samhällsförening

Låna grill av oss

Vessigebro samhällsförening har en grill av 
modell större som går att hyra för er  
i Vessigebro, till en kostnad på 100:-.  
Grillen finns på Vessige Byggmarknad  
för bokning och avhämtning.

Styrelsen består av: Dan-Olof Karlsson, Marianne Carlsson, Maria Ohlsson,  
Jörgen Walldén, Daniel Sandberg, Ann-Sophie Göthlin och Ingrid Persson. 
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Trippelt firande av midsommar

Sverige firas enligt tradition

Dagen efter midsommardagen firas det på Larsa-
gården. Ett traditionellt firande med folkdanslag 
och midsommarstång. I år blir det 24 juni som 
Hembygdsföreningen bjuder in till Larsagården 
där festligheterna börjar klockan 14.

Midsommarstången till Larsagården tillverkas 
tillsammans med två andra stänger på Älvgården 
torsdag den 21 juni. Vid 17 samlas en grupp som 
åker runt och hämtar material från naturen och 
sedan vid 18.30 möts de som vill vara med och 
skapa, upp på Älvgården. Alla som kommer och 
har möjlighet att ta med sig blommor att dekorera 
med uppmanas att göra det.

– Att vi träffas på Älvgården är så trevligt och 
de boende brukar komma ut och titta på. Sedan 
när de tre stängerna är klara så reser vi den som 
är till Älvgården och sedan dricker vi kaffe och 
äter tårta. Det är en väldigt fin kväll på många 
sätt, säger Dan-Olof Karlsson.

Medan en stång alltså stannar på Älvgården och en 

Samhällsföreningen ordnar tillsammans Spf  na-
tionaldagsfirande  i Vessigebro. En tradition som 
nu hunnit få många år på nacken och som är 
många kär. Vid 17.00 samlas alla vid Brunnstor-
get och sedan går marschen gemensamt bort till 
andra sidan bron och Gurkbänken.

– Det är en fin tradition och vi är glada att 
Falkringen kommer och dansar som vanligt, de 
sprider verkligen festlig stämning. Årets national-
dagstalare är Maria Rickardsson och det ska bli 
roligt att höra henne, säger Dan-Olof Karlsson, 
ordförande i samhällsföreningen.

Maria Rickardsson bor numera i Halmstad där 
hon är kanalchef på Radio Halland, men hon är 
sprungen från Vessigebro och många är det som 

tas till Larsagården så reses den tredje stången på 
Gurkbänken där den yngsta midsommartraditionen 
i byn äger rum. Det är fjärde året som det mitt på 
Midsommarafton dansas och fikas på Gurkbänken 
under ett firande som samhällsföreningen startat.

– En relativt ny tradition men den har blivit 
viktig för många och nu i år kommer VBK att ha 
öppet kiosken också för den som inte vill ta med 
sig egen picknickkorg. Där blir det våfflor, glass 
och lite annat.
Klockan 14 reser vi midsommarstången på Gurk-
bänken och sedan blir det dans till levande musik 
då spelmännen Majvor och Harald kommer och 
kör kära klassiker som ”Vi äro musikanter”, ”Små 
grodorna” och ”Räven raskar över isen”.

Så tre gyllene tillfällen finns det att fira midsom-
mar i gemenskap i Vessigebro. n

Älvgården, Gurkbänken och 

Larsagården- tre tillfällen att fira 

midsommar i Vessigebro.

– Alla tre tillfällena är i sig små 

guldkorn, säger Dan-Olof Karlsson.

Den 6 juni på nationaldagen är 

det traditionsenligt firande på 

Gurkbänken med folkdanslag, tal 

och bakelse.

ser fram emot att hon kommer ”hem” för att tala 
om Sverige på sitt sätt.

Efter talet samt musiken och dansen som sker 
borta vid scenen på Gurkbänken välkomnas alla 
ner till VBKs klubbstuga på Brovallen där det 
bjuds på nationalagsbakelse. 

– Jag tycker att Vessigebro är som Sverige- 
vackert och välkomnande mot alla- och vi välkom-
nar alla varmt till vårt nationaldagsfirande, säger 
Dan-Olof Karlsson. n
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kärrefabrik, spinneri och snickeri för att nämna 
några. Kring 1910 sattes den första generatorn 
in och 1912 går en ledning upp till Katrineberg 
som då kan förses med el och få elektriskt ljus.

-Under åren efter det köps sedan de tre stora 
kvarnarna upp och man kan använda hela dam-
men och får en bättre fallhöjd. Man fick mer ef-
fekt på generatorn vid nedre kvarnen och la ner 
den som kvarn. Istället drev man kvarnen vid 
mellanmöllan med el från den. 1923 sker den 
ombyggnaden och sedan drevs kvarnen fram till 
slutet på 40-talet innan den lades ner och det 
blev textindustri i huset, säger Jan-Åke.

NYANSTÄLLD INGENJÖR
Under den stora textilkrisen på 1970-talet lades 
den verksamheten ner och den gamle kvarnäga-
ren Allan Ordqvists dotter Gudrun Ordqvist drev 
företag tillsammans med kompanjonen Margrete 

Jan-Åke tror på  
naturens krafter

Redan på 1600-talet fanns flera skvaltkvarnar i 
Lilla Å, den å som i folkmun kallas Lillån. På 
1700-talet hade antalet växt till nio kvarnar 
och 1805 byggdes de båda nedre om till över-
fallskvarnar med vattenhjul och rännor.

– Kraften i vattnet har alltid utnyttjats i Lillån 
och det finns dokument, en slags kundbeskriv-
ning från 1729 som visar att medan fisket var 
viktigt för de som bodde vid Ätran så var det 
vattenverksamhet som var det stora här. Den be-
skrivningen gjordes efter freden och var till för att 
den svenska kungen skulle veta hur mycket han 
kunde beskatta bönderna här, berättar Jan-Åke 
Jacobsson.

I slutet av 1800-talet då färjan över Ätran er-
sattes med en bro blev området mer tillgängligt 
och flera verksamheter växte upp jämter kvarn-
verksamheten. Det var mejeri, textilfabrik, skott-

Thompsson. Företaget tillverkade sportfiskema-
terial och fanns kvar in på 90-talet.

-Under tiden där hade jag kommit in i bilden. 
Allan hade sagt till sin dotter att om hon fick pro-
blem med generatorn och driften av kraftverket 
skulle hon kontakta ”den nyanställde ingenjören 
på Yngeredsforsen” och så blev det.

 Jan-Åke hjälpte dem genom åren och med tiden 
ledde det till att Jan-Åke och hans familj först 
fick erbjudande om att flytta till ett av husen på 
gården och sedan fick han köpa in sig i bola-
get. 2000 tog han tillsammans med sin familj 
över verksamheten helt. Generatorn som fanns 
då producerade 1,2 miljoner kilowattimmar. En 
eluppvärmd standardvilla gör av med 20 000 
kilowatt timmar per år så ungefär 60 hus var ka-
paciteten.

– Det var dock en gammal anläggning, enda 

Lilla Å har i många hundra år gett kraft till verksamheter i sin omgivning.

– Vattenkraft är naturligt och förnybar energi är framtiden, säger Jan-Åke Jakobsson som investerat 

stort i ett nytt kraftverk.
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Efter två månader kom sedan domen och den var 
positiv. De fick tillstånd för det nya kraftverket. 
Domen överklagades dock direkt av Länsstyrel-
sen, Älvräddarna och Kammarkollegiet. Hav- och 
vattenmyndigheten som också varit med vid hu-
vudförhandlingen valde dock att inte överklaga.

– Framför allt handlade det om vattenvägar för 
fisken och vi hade tydliga planer för det vilket vi 
genomfört nu. Flera olika undersökningar hade 
gjort att vi visste att i Lillån finns framför allt ål, 
bäcköring och annan vitfisk- men inte havsöring 
och lax. Bland annat åberopade vi dokumentet 
från 1729 som också påtalade detta. Det är 
konstaterat sedan 1700-talet och vi hade också 
planer för skyddsåtgärder som skulle tillgodose 
fiskvandring.

Mark- och miljödomstolens överdomstol i Svea 
Hovrätt gick igenom ärendet och fann att ären-
det var välbehandlat och gav därmed inget pröv-
ningstillstånd. Ingen part valde sedan att försöka 
få det prövat i Högsta Domstolen utan istället 
kunde Jan-Åke och hans familj sätta igång pro-
jektet.

LETAT LOKALA ENTREPRENÖRER
Bygget började med flera upphandlingar och den 
stora kring generatorn hamnade till slut hos en 
svensk tillverkare i Hedemora.

– Vi hade in offert från två svenska, en tjeck-

från 1923 så efter ett tag började vi titta på vilka 
möjligheter det fanns att renovera. Den gamla 
var  byggd för en kvarn och det mycket förluster 
för vattenväggar, dock väldigt svårt att bygga om 
med tanke på att det var stenväggar. Så då bör-
jade vi istället prata om att satsa på något nytt.

 
NYTT KRAFTVERK
Beslutet att satsa på ett nytt kraftverk togs ge-
mensamt av familjen och det var ett stort steg 
att ta. Processen i sig skulle ta tid och dessutom 
innebar det en väldigt stor investering.

- Det var framför allt mina söner som fick ta 
beslutet eftersom det byggde på att de var be-
redda på att driva det i framtiden. Det är ingen 
guldgruva direkt, framför inte allt inte med tanke 
på dagens elpris, men vi har gjort det på lång 
sikt med en tro på förnyelsebar energi och att 
det är framtiden, säger Jan-Åke.

Det nya kraftverkets kapacitet beräknades på näs-
tan det dubbla från det gamla, det vill säga 2,1 mil-
joner kilowatt timmar. Och det första året landade 
på 2,4 miljoner KWH. Så utifrån det går det bra.

– Det var en regnig höst och det gav resultat. 
Men det går upp och ner hela tiden, just nu när 
våren varit torr så har vi stängt dammen.

LÅNG PROCESS
2010 började man en process med miljöansö-
kan för att få tillstånd för det nya kraftverket. 
Ansökan var omfattande och innebar samråd 
med grannar, kommunen och Länsstyrelsen, 
samt en omfattande miljökonsekvens beskriv-
ning. När Mark- och miljödomstolen var nöjd 
med ansökans alla delar kungjorde det ärendet i 
tidningen och efter det har olika organisationer 
möjlighet att yttra sig. När en tid har gått och 
olika instanser fått komma in med sina åsikter 
och synpunkter så kallas till en förhandling.

– Här hölls den i Ätrasalen som för dagen gjor-
des om till domstol. Vi fick nu muntligt redogöra 
för det vi hade i vår ansökan och sedan fick mot-
parter yttra sig. En tillsyn på plats gjordes också, 
berättar Jan-Åke.

isk, en tysk och en polsk tillverkare och så föll 
valet på de i Hedemora. Sen har vi haft in Veka 
Maskin i Boberg och  Falkenberg Håltagningsfö-
retag men de stora betongarbetena blev en polsk 
firma som tillverkaren i Hedemora hade jobbat 
förr med. Allt med el har sedan El-Andersson 
här i byn fått göra och vi har tagit formvirke från 
Vessige Byggmarknad. För oss har det känts ro-
ligt och smidigt med lokala entreprenörer i den 
mån det har gått.

Bygget som drog igång 2015 stod klart hösten 
2016 och så den 29 december 2016 rullade 
man ut första gången på nätet. Även om resan 
varit lång, kostsam och fylld av små gupp så är 
Jan-Åke och familjen väldigt glada att de vågade 
satsa. Tron på vattenkraft är stark och att ha hit-
tat en väg till en modern anläggning som tar stor 
hänsyn och är anpassad efter vattenlivet.

- Vårt projekt visar på möjligheter och samver-
kan. Nu har vi kunnat föra statistik över ålyngel 
i ett år och ser en hög siffra vilket är glädjande. 
Vi tror på naturens krafter och nu har vi ett kraft-
verk som kommer att kunna bidra väldigt länge.

Sedan kraftverket stod klart har det varit gott om 
studiebesök hos Jan-Åke Jacobsson. Politiker, 
Länsstyrelsen, naturvårdsgrupper och andra or-
ganisationer. Så blir det när man har gjort ett bra 
jobb och kan stå som ett gott exempel. n
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Restaurangen är 
öppen hela sommaren 

11.30-14.00

Catering
Ni fixar festen, vi fixar maten!

www.restaurangekholmen.se
Följ oss på instagram - ekholmen_vessigebro

Ulrika Mullen i OK Gläntan berättar om årets 
nya lopp som är ett försök att verkligen göra Hal-
landsloppet Vessigebro till ett lopp för alla vilket 
har varit parollen i många år.

– Vi fick ett samtal av en kvinna som är as-
sistent till sin vuxna dotter och hon synliggjorde 
hinder som gjort att vissa har utestängts. Sedan 
det samtalaet har vi haft en jättefin dialog som 
även FUB i Falkenberg varit med i och vi kom-
mer att ha ett lopp som på riktigt är för alla.

Loppet som lagts till utbudet i årets Hallandslop-
pet Vessigebro är på en bana på 750 meter och 
antingen hinner man ett eller två varv. Oavsett 
om man sitter i rullstol, har rullator eller barn-
vagn så är banan tillgänglig och anmälningsav-
giften till det loppet har lagts på blyga 50 kronor 
för att inte heller summan ska utestänga någon.

– Vi hade gjort en tankevurpa med vårt ”ett 

Ett lopp med mål för alla
Hallandsloppet Vessigebro går av stapeln lördag 30 juni och nytt för i 

år är ett lopp som gör att Hallandsloppet verkligen är för alla.

lopp för alla” men nu tar vi stora kliv mot att 
verkligen bli det vilket känns viktigt och bra. Till-
sammans med andra har vi arbetat för inklude-
ring på rätt villkor, säger Ulrika Mullen.

Löparfesten som har Gurkbänken och Brovallen 
som utgångspunkt beräknas locka drygt 200 
deltagare och förhoppningsvis också en stor 
samling åskådare. På Brovallen håller OK Glän-
tan ett café öppet och man bjuder in alla att ta 
del av glädjen i motion.

–Som alltid får man hoppas på att vädret är 
med oss och vi hoppas att det kommer åskådare 
som bara vill vara med och titta, ta en fika och 
träffa folk. Det är alltid en härlig feststämning 
under Hallandsloppet, säger Ulrika Mullen.

 
För de yngsta barnen finns ett lilla Hallands-
loppet som slutar med medalj, dryck och bul-

le till alla. Lopp finns sedan för barn 7-10 år 
som springer 1000 meter och så 11-14 år som 
springer 2000 meter. Vidare finns motionsklas-
sen på 5,6 kilometer och så stora Hallandslop-
pet med en sträckning på 10,2 kilometer. All 
information finns OK Gläntans hemsida där man 
också anmäler sig och betalar deltagaravgiften. 
För den som i sista stund blir sugen att delta går 
det också att anmäla sig på plats. Hallandslop-
pet Vessigebro- ett lopp för alla. n
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Emmi sjöng sig ut i världen

När våren går över i sommar är Emmi Chris-
tensson lite ledig, något schemat inte tillåtit 
på länge. Hon har precis avslutat en längre 
tid med föreställningen Gentlemannen i vilken 
bland annat Henrik Dorsin och Suzanne Reuter 
också haft roller. Våren innehöll dessutom debut 
i Melodifestivalen där Emmi framförde Icarus, 
en pampig och stark låt, så vilan kommer väl-
behövlig.

– Det är viktigt att få hinna landa lite och 
snart börjar sommarens konserter, säger Emmi.

Ja,  sommaren är en tid av evenemang och för 
den som vill höra Emmis vackra stämma så 
sjunger hon på Allsången på Vallarna den 30 
juli. Den 14 juli ska hon först sjunga för kron-
prinsessan Victoria under det klassiska firandet 
på Öland.

- Det känns såklart roligt.
Parallellt med alla uppdrag jobbar Emmi med en 
dröm som funnits med ett bra tag, nämligen den 
om att göra egen musik.

– Ja, det finns en dröm om att skapa egen 
musik och jag jobbar med det, men det tar tid. 
Jag tycker det är viktigt att jag hittar något som 
känns helt rätt så jag testar mig fram nu.

Som en av Sveriges stora musikalstjärnor är det 
dock många som rycker i Emmi och i höst blir 
det turné landet runt med föreställningen Från 
Broadway till Duvemåla. Från det stora till det 
lilla, en omvänd resa från den Emmi har gjort. 
Från uppväxten i Vessigebro hittade hon med 
hjälp av sin omtalade röst ut i världen och i ett 
CV fylld med fina uppdrag är det framför allt i 
rollen som Christine i Phantom of the Opera som 
Emmi firat stora triumfer. Först spelade hon rol-
len under flera år på anrika Her Majesty's Thea-
tre i London och hösten 2016 och våren 2017 
spelade hon mot Peter Jöback i den svenska 
uppsättningen på Circus. Recensionerna var 
lysande och de som inte redan upptäckt Emmi 
gjorde det då.
- Rollen som Christine har jag alltid drömt om 
och nu har jag haft förmånen att få spela den 
i två otroligt fina sammanhang vilket jag är så 
tacksam för.

MEN ALLT BÖRJADE ALLTSÅ I VESSIGEBRO.
– Jag minns uppväxten i Vessige som härlig. 

Fri. Jag minns hur vi lekte mycket på fälten och 
jag kände en stor frihet. Överhuvudtaget känns 
det som att vi var mycket utomhus, säger Emmi.

Under gymnasietiden lämnade Emmi Vessige 
steg för steg då hon de två första åren pendlade 
till Halmstad och utbildningen på Sturegymna-
siet. Delvis var hon inneboende i Halmstad år 
två och så tredje året gick flytten. Vidareutbild-
ningen skedde i Göteborg på Balettakademins 
musikallinje och sedan bar det ut på scenerna. 
Men hon återvänder alltid ”hem” till Vessige där 
pappa Roland bor kvar i Emmis barndomshem.

– Framför allt förknippar jag Vessige med som-
mar och det känns inte som en riktig sommar 

2017 års Vessigebrobo Emmi 

Christensson har inte bott i Vessi-

ge på många år men byn har en 

speciell plats i hennes hjärta.

– Jag hade en härlig uppväxt 

här, säger Emmi Christensson.

om jag inte varit hemma. Det är ett mysigt litet 
samhälle och naturen är verkligen så fin.

I sommar kommer Vessigebro stärka sin plats 
som speciell i Emmis hjärta då hon ska gifta sig 
och det i Vessige Kyrka.

– Det börjar kännas riktigt pirrigt nu och jag 
ser såklart fram emot dagen. Vessige Kyrka blev 
ett naturligt val som kändes helt rätt.

Att bli utnämnd till Årets Vessigebrobo tycker 
Emmi var jättekul och hon minns att hon blev 
superglad när hon fick samtalet.

– Det känns som en ära, det var bara synd att 
jag inte kunde ta emot priset själv. Tyvärr var jag 
uppbokad på annat men pappa tog emot priset 
åt mig. n

Den 9 årets Vessigebo är  en dam. Hon föddes 17/8-1984. Uppväxt i Vessigebro, Redan då 
visste hon vad hon skulle satsa på.Hon är en söt "go" social tjej m glimten i ögat, Och bägge 
fötterna på joden, Även en vacker röst o en utstålning vid sina framträden,  Hon har verkligen 
satt Vessigebro på värdskartan,  Hon är sångartist o Operasångare o skådespelare. Hon har 
gjort sig känd i Norden o utomlands. Här kommer bara några smakprov:Nationalsången i 
landskampen Sverige - Island o Uppträtt på vallarna o spelat m Kålle. G o Deltagit i melo-
difestivalen. Så nu önskar samhällsföreningen henne lycka till. Och hoppas hon kommer till 
Gurkbänken nån gång i framtiden. /Dan-Olof, Ordförande

Motiveringen till utnämningen löd enligt följande:

JAG MINNS UPPVÄXTEN 
I VESSIGE SOM HÄRLIG, FRI.
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VBK’s klubblokal är perfekt att hyra för dig som ska 
ha fest, anordna en utbildning eller ha ett möte i din 
förening. I lokalen finns det bord, stolar och porslin till 
46 personer. Det finns även TV eller projektor till din 
dator, ljudanläggning och en white board. Klubbloka-
len ligger mitt i Vessigebro intill Brovallen med gott 
om parkeringsplatser. 
Priser: halvdag 500 kr, heldag 1000 kr,  
en helg 2000 kr (fredag 16.00 till söndag 16.00).
Är du medlem i VBK får du 20% rabatt på priset. 
För att boka kontakta du 
Leif-Gunnar Elofsson på 070-654 61 30.

Ifjol renoverades det populära vindskyddet nere 
vid Ätran av Samhällsföreningen med hjälp av 
ett bidrag från Askome Väby Vindkraftparker. Re-

Hyra klubblokalen?

Egen ved till vindskyddet
sultatet blev gott och vind-
skyddet är flitigt använt. 
Dels lockar grillplatsen och 
dels själva vindskyddet. Ty-
värr kommer det inte längre 
finnas ved på plats vid vind-
skyddet vilket Vessigebro 
Samhällsförening tidigare 
sett till att det gjort. Detta 
då någon eller några försett 
sig med veden och tagit re-
lativt stora mängder. Nu får 
var och en istället ta med 
sig egen ved. Vilket sam-
hällsföreningen beklagar, 

framför allt då en del kommer vattenvägen och 
tidigare inte bara kunnat övernatta i vindskyddet 
utan göra upp eld också.

Vessigebro BK har fullt med verksamhet med 
vackra Brovallen som bas. Tillsammans med Goif 
Ginsten har VBK damlag och ungdomslag. Herrla-
get har man tillsammans med Ätrafors BK. Ung-
domslagen tränar både på Brovallen och Ginsta-
vallen. Dam- och herrlaget tränar på Brovallen 
alltid men delar sina matcher mellan just Broval-
len och Ginstavallen på damsidan och Brovallen 
och Klockarevallen på herrsidan. Fotbollslekis för 
barn födda 2012-2013 är på tisdagar 17.30-
18.30. För övriga tider med ungdomslagen kon-
takta Johan Rylin 0703-22 00 31

Följande seniormatcher är kvar för 
året på Brovallen. Lagens andra 
matcher hittar ni på VBKs hemsida.

Damerna
28/7, 19.00, Vessige/Ginsten- Tölö IF
12/8, 16.00, Vessige/Ginsten- L:a Träslöv
16/9, 16.00, Vessige/Ginsten- Frillesås

Herr A
20/6, 19.00, Ätrafors/Vessigebro-Tofta Gif
17/8, 19.00, Ätrafors/Vessigebro-Arvidstorps IK 
29/9, 14.00, Ätrafors/vessigebro-IFK Bänared

Herr B
27/5, 16.00,  
Ätrafors/Vessigebro- IFK Bänared
10/6, 16.00, Ätrafors/Vessigebro- Rinia IF
26/8, 16.00, Ätrafors/Vessigebro- IF Böljan
15/9, 11.00, Ätrafors/Vessigebro- Trönninge BK

Fotboll på
Brovallen

I Vessigebro med omnejd är omgivningen vacker 
och några som verkligen ser till att njuta av den 
är den grupp som i över tio år har gett sig ut på 
torsdagspromenader. Varje torsdag träffas man 
på klockslaget 9 vid Brovallens parkering. Fika 
medtages av den som vill och en liten stund
sitter man ner tillsammans under den i regel 6-8 
kilometer långa promenaden. Olika rutter hjälps 
man åt med att komma på.

Promenad i 
gott sällskap
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Spelmansvecka, marknad och mord. Det är 

det som står på menyn på Sjönevads Gästis.

–Vi är glada att så många hittar hit, 

säger Kålle Gunnarsson.

I höst serveras det god mat och mord i Sjönevad. Det är fredags- 
och lördagskvällar hela oktober månad som teaterföreställningen 
”Mord i Sjönevad” spelas. Gästerna får avnjuta en trerätters mid-
dag medan de spännande intrigerna äger rum på 30-talets club 
”L´amour” där sångerskan Lulu underhåller tillsammans med 
sina kollegor. Intriger, svartsjuka, otrohet och kärlek leder till ett 
mord på klubben och efter maten hjälper gästerna till med att 
lösa mordmysteriet.

-Under maten levereras ledtrådar som publiken sen använder 
för att tillsammans komma fram till vem som är mördaren , säger 
Kålle Gunnarsson.

Men innan morden kommer till Gästis blir det en sommar med 
trevligheter i form av spelmansvecka och Sjönevads Marknad. 
Det är onsdag 18 juli till lördag 21 juli som spelmännen kommer 
till Sjönevad med sina toner. En knapp månad senare, 10-12 
augusti, är det så årets stora marknad.

– Kontrasterna är stora här uppe, normalt är här så lugnt men 
under de olika arrangemangen så ljuder hela området av liv och 
rörelse, dans och musik.

Det var för ett år sedan nu som Kålle Gunnarsson tog över som 
arrendator på Sjönevads Gästis och det har varit en lyckad tid. 
Farsdagsmiddag och julbord är några av tillfällena som lockat 
folk.

– Nu på Mors dag serveras lunch i två sittningar som båda 
är fullbokade och det känns väldigt roligt att folk hittar hit. Vi 
upplever att det är många från trakten men också en hel del som 
kommer mer långväga. Här är så otroligt vackert och jag är glad 
att många kommer och få uppleva det. n

Den 16 mars var de lokala partierna i Falkenberg 
inbjudna till en diskussionskväll i Vessigebro. Nio 
politiker och 72 åskådare kom till Ätrasalen och 
deltog i en kväll som gav en del svar men också 
väckte en del frågor.

– En del tomma löften känns det som att vi 
fick. Men också några bra svar och vi väckte också 
frågor som de tog med sig tillbaka till partierna. 
Det kändes som en bra kväll och ett valår som 
detta är det viktigt att påminna politikerna om det 
som finns utanför tätorten, säger Dan-Olof Karls-
son, ordförande i Vessigebro Samhällsförening.

Ett svar som kom och som var viktigt var kring Älv-
gården.  Alla partier är där överens om att ändra 

Mord och spelmän på Sjönevads Gästis

Kväll med politiker gav några svar
form på boendet till ett Trygghetsboende+. Det 
ska vara ett boende med lägenheter för äldre som 
fortfarande orkar med relativt bra men som vill ha 
ett tryggt boende i gemenskap med andra. Mul-
tisjuka kommer att hänvisas till Tallgläntan och 
Boken inne i Falkenberg.

En annan fråga som många är intresserade av 
är den kring varat eller inte varat av en cykelväg 
mellan Falkenberg och Vessigebro. En fråga som 
diskuterats i 20 år och som också genom åren 
funnits med i kommunens budget. I denna fråga 
tyckte politikerna olika och hade olika svar. Sveri-
gedemokraterna menar att det finns inte pengar i 
nuläget för en sådan väg och inte heller på regions 

nivå finns pengar. Socialdemokraterna menar på 
att kostnaden på 10-15 miljoner kan kommunen 
inte ta själva. Regionen har ryckt undan pengarna 
och istället lagt dem på cykelväg mellan Falken-
berg-Ullared och det är nu nödvändigt att lyfta in 
frågan på den nivån igen. Moderaterna har inte 
glömt frågan men hänvisar till att de inte finns 
pengar i nuläget. Centern tycker att det är dags 
att försöka styra om Trafikverket som bestämt lite 
i frågan och C menar att en cykelväg mellan Fal-
kenberg och Vessigebro bör komma innan en mel-
lan Falkenberg-Ullared.

Annat som diskuterades under kvällen var bostäder, 
fiber, skolan, kollektivtrafik och strandskydd. n
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Nominera Årets Vessigebrobo

Gemensamt jobb  
ger fin Gurkbänk

Tillsammans med vägföreningen ansvarar samhällsföreningen för sköt-
seln av Gurkbänken.
Frivilliga krafter är dock mer än välkomna att hjälpa till, för det behövs 
vara ganska många händer för att hålla Gurkbänken så fin som den är. 
Den första tisdagen i varje månad sker städning så ta med egna red-
skap och sätt på trädgårdshandskarna så gör vi gemensamt en insats. 
Ta också med en liten fikakorg för efter avslutat jobb brukar gruppen 
av ”Gurkbänksstädare” sitta ner tillsammans för en trevlig stund efter 
väl utfört uppdrag.

På julmarknaden varje år tillkännages Årets Vessigebrobo. Ett pris  
instiftat av samhällsföreningen och som lyfter fram någon som ver-
kar i Vessigebro eller som representerar Vessigebro ute i världen.
 
2017 gick priset till Emmi Christensson, artisten som växte 
upp i Vessigebro och gått härifrån ut i världen och sjungit på 
de stora scenerna. Året innan gick priset till Thomas Cronqvist 
som lagt mycket tid och kraft som ordförande i Idrottsplatsför-
eningen som byggde den nya klubbstugan för VBK som fung-
erar som samlingsplats för många i byn. 

Vem blir Årets Vessigebrobo 2018? Vi vill ha in era förslag då 
det finns många som gör saker på olika håll. Vi är öppna för 
att det kan vara så att några får dela på priset utifrån att man 
gjort något tillsammans så det går bra att nominera med det 
i åtanke.

Vi vill ha in era förslag senast 1 november. Ring ordförande  
i Vessigebro Samhällsförening Dan-Olof Karlsson, 
0705-721759 eller maila: dannekarlsson56@hotmail.com

Festen som rullar på

Den 8 september är det dags för sjätte upplagan av Vessigebro Cykel-
fest. Bor man i Vessigebro med omnejd så får man vara med. Enda 
reglen är att man inte får bo längre bort än 4 kilometer från Ätrasalen. 
All info om festen där man rullar mellan de olika måltiderna finns på 
cykelfestens egna Facebook-sida.  
https://www.facebook.com/Vessigebro-cykelfest-1343417972415866/

Kommittén samlad för att planera årets rörligaste fest i Vessigebro. 

Ett av Hallands största ingenjörs-
företag med egen tillverkning. 

Hagbard & Signe
Ett drama om 

maktkamp, blodshämnd 
och förbjuden kärlek!

Asige Byteater 
31/8 - 2/9

Läs mer: 
hagbardochsigne.se

Maskingrävningar och enskilda avlopp 

sjonevadsmaskinstation.se 

?
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Gör Söndagen den 5 aug. till en härlig dag och hälsa på  
hos några av Ekomuseum Nedre Ätradalens besöksmål. 

Under ett eftermiddagspass på några timmar i Ätradalen vackra natur  
kan man hitta en mängd spännande och skiftande besöksmål.

Kolla på vår hemsida http://www.ekomuseum.com/ eller håll utsikt  
efter Ekomuseets broschyr. Här presenteras alla 85 besöksmålen, 

 
Alla besöksmål har öppet mellan 12.00 – 17.00 Söndagen den 5 aug.

Välkomna till en annorlunda Ekomuseets Dag
Psst… Ring 070 330 10 46 så får Du veta var just Du närmast hittar Din broschyr.

tillgänglig. Vad boken handlar om kanske inte 
skall avslöjas nu, ett tips kan kanske vara att det 
rör sig om en spännande thriller där brottslingar 
jagas. Ingemar har ju under många år som polis-
man haft viss insyn i den kriminella miljön, kan-
ske har han utan att påverkas negativt hämtat 
inspiration från jobbets troligtvis svåraste sida.
Utöver detta gästas marknaden av ett par tvätt-
äkta vikingar från Asiges Hembygdsförenings 
teaterprojekt, Hagbard & Signe. Föreställningen 
kommer att spelas som friluftsteater vid Hag-

Tredje året i rad arrangerar Nedre Ätradalens 
Ekomuseum sin mycket uppskattade marknad 
på Larsasgården i Vessigebro. Som tidigare år 
ligger fokus på konst, kultur och hantverk, hu-
vudsakligen från Ekomuseets besöksmål.

BOKSLÄPP
I år kommer Ingemar Johansson, Boarp i Okome 
att ha boksläpp på marknaden, det är Ingemars 
tredje bok, SMÄLTDEGELN I SVARTRÅ, som blir 

bards Galge i Asige, med premiär den 31 au-
gusti. Mer information om friluftsteatern finner 
du på ”www.hagbardochsigne.se”
Alla som varit på Larsagården vet att mycket mer 
känsla från hur det var att leva på landet förr i 
tiden är svårt att få. Men som vanligt blir det lite 
(mycket) extra stämning när Falkringen dansare 
bjuder upp.
Lite modern kultur blir det också, för mitt i allt 
gästas marknaden av ett antal mogna vuxna yng-
lingar på mopeder från 50-60 talet.

Marknad på Larsagården den 4 augusti

Reservera redan nu lördagen den 4 aug.                                                           
Marknaden pågår mellan kl. 12.00 och 17.00

Ekomuseum

Ekomuseum
Natur Kultur Hantverk

Natur Kultur Hantverk
FAMILJEDAG

Men,	  Lördagen	  den	  5/8	  anordnar	  styrelsen	  för	  Ekomuseum	  Nedre	  Ätradalen	  uppföljning	  på	  förra	  
årets	  mycket	  uppska>ade	  marknad	  	  på	  Larsagården	  i	  Vessigebro.	  

	  
Reservera	  redan	  nu	  Lördagen	  den	  5	  aug.	  marknaden	  pågår	  mellan	  kl.12.	  00	  och	  17.	  00	  

	  
Mer	  informaDon	  kommer	  genom	  annons	  i	  HN,	  social	  media	  mm.	  
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• Elinstallationer   • Automatikskåp   • Programmering

Brogatan 7, 311 64 VESSIGEBRO

e-post: info@el-andersson.se

Tel 0346-201 37

Mitt på dagen, klockan 15, den 26 augusti är det 
dags att ta ton på Gurkbänken. Det är Vessigebro 
Samhällsförening som tillsammans med Vessi-
gebro Bollklubb bjuder in till fjärde upplagan av 
Allsång på Gurkbänken.

VBK håller kiosken öppen och redan i entréavgif-
ten så ingår kaffe och våffla.

– Vi har en billig entré som går tillbaka in i ar-
rangemanget. Vi hoppas att folk går man ur huse 
och kommer för en fantastisk stund tillsammans i 
musikens tecken, säger Dan-Olof Karlsson, ordfö-
rande i samhällsföreningen.

Årets artister är visduon Alexandra och Henrik, 
tillika det äkta paret Murdock, som sjunger visor 
på svenska och mixar friskt bland både äldre och 
nyare visskalder, egna sånger eller tonsättningar av 
dikter. De sjunger känslosamma sånger om tillva-
rons förgänglighet, om Karl Kaviar och om äkten-
skapliga levnadsförhållanden. Murdocks håller ett 
stadigt grepp om den traditionella visan men har 
samtidigt en förkärlek till att "tillstuka"  sånger, 

Allsång i augusti
Söndag 26 augusti är det Allsång 

på Gurkbänken. I år blir det visdu-

on Alexandra och Henrik Murdock 

som kommer att hålla i tyglarna.

närma sig bitarna från en annan riktning och bjuda 
åskådarna på nya infallsvinklar. Under senare år 
har de turnerat med musikteaterföreställningarna 
”Radiominnen” och ”Strålande tider” som hittills 
framförts på över hundra spelplatser runt om i Hal-
land. Visduon har premierats med ett flertal utmär-
kelser och stipendier. De har bland annat belönats 
med Hwitans visstipendium som årligen delas ut 
på Falkenbergs Visfestival och tilldelats Hallands 
Akademis Olof von Dalin-stipendium för kultur-
arbetare som "utvecklat stort konstnärskap inom 
konst, litteratur, musik eller annan kulturform och 
varit till stor betydelse i eller för Halland.” 

- Vi ser verkligen fram emot den här dagen då 
hela Gurkbänken gungar i takt med musiken och 
vi dels får lyssna på Alexandra och Henrik som 
det känns väldigt roligt att vi lyckats locka till oss, 
dels får vi själva klämma i och stämma in i sång, 
säger Dan-Olof Karlsson.

Under dagen kommer Hallands Fordonsveteraner 
på besök och många vackra ekipage kommer att 
ställa upp sig på Brovallen. Mellan 14-18 pågår 
besöket och det kommer då också finnas möjlig-
het att åka med häst- och vagn genom Vessigebro. 
Allt utgår från Brovallen. n


