
Musikstudio i Glostorp – 
Annie satsade på sin dröm

Val 2014: så ser  
partierna på Vessigebro

Föreningslokal på  
gång till Brovallen

Brofästet
EN TIDNING FRÅN VESSIGEBRO SAMHÄLLSFÖRENING

www.vessigebro.se | info@vessigebro.se NR 1  |  2014 

Hon har 
öppet mot himlen

Prästen som gillar bilar och att vara ute i naturen 



2 BROFÄSTET NR 1  |  2014

Barndomsminnen från Vessigebro
Som ny ordförande i Vessigebro Samhällsförening vill jag passa på att presentera mig. Jag är uppvuxen i 

Västra Götaland på en mindre gård ute på landet tillsammans med mina föräldrar och syskon. 

Under mina barndomsår tillbringade jag några somrar i Vessigebro, och som än idag ger mig glada minnen 

– det var på min mosters gård som jag som liten grabb åkte hölass ihop med mina syskon och kusiner. 

Min mor är född i Falkenberg och där möttes mina föräldrar för drygt 37 år sedan. Någonstans där började 

nog mitt hjärta att klappa för Halland och Vessigebro. 

Jag hade alltid drömt om att bli lantbrukare. Men det är snickare och egenföretagare som är min titel. Under 

sommaren 2003 beslöt jag mig för att flytta till Halland och tog anställning på min mosters gård för att 

hjälpa till att bygga ut. Ett år senare startade jag mitt företag, och åren har rullat på.

Nu är jag lyckligt gift med Maria och har två barn: Meija, som snart är fem år, och Vilmer som snart 

blir tre år. Huset på Ågatan införskaffades 2008 och har gett oss många glada minnen men givetvis många 

timmar med renoveringsjobb.    

Hur beskriver jag Vessigebro för nyfikna vänner och bekanta? Det är ett levande samhälle som kan erbjuda det

mesta. Här finns livsmedelsbutik, bank, skola, två förskolor, restauranger, vårdcentral, tandläkare, bibliotek, 

idrottsföreningar och motionsanläggningar – och mycket mer.

Man kan lätt bli hemmablind på den vackra naturen som vi har runt husknuten. Ätradalen ger oss bergs-

områden med vackra skogspartier och många fina vyer utmed Ätran. 

Som nyvald ordförande, vill jag bidra för att öka samarbetet mellan våra föreningar. Jag vet hur svårt det är 

att hitta medlemmar till våra olika styrelser. På sikt kan det vara nödvändigt att föreningarna slås samman. 

Jobbet med att fortsätta att värva fler medlemmar till Vessigebro Samhällsföreningen är också viktigt. 

Jag anser också att det är viktigt att hjälpa till i arbetet med att få fiber till Vessigebro. Sist men inte 

minst, är också frågan om cykelvägen till Falkenberg viktig. Förhoppningsvis blir det byggstart nästa år. 

Senare i höst stundar riksdagsvalet. Vilka frågor måste vi värna om för vår byggd och vårt samhälle? 

Hur tänker politikerna angående skolan och äldrevården? Vi behöver på sikt renovera vår 

skola. Kommer det finnas medel till att rusta upp och utveckla skolan samt äldrevården? 

Hur ser olika politiker kring fibernätsutbyggnaden i Vessigebro? Det finns många frågor 

att beakta för oss på landsbygden. 

Glad sommar till er alla!

Daniel Sandberg, ordförande i Vessigebro Samhällsförening
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NYHETER I KORTHET

– Vi ska skriva avtal om projekt-

ledare från trafikverket. Men när 

detta blir klart vet jag inte, inte 

heller när det kan bli byggstart, 

säger Jimmy Vänestål, projekt-

ingenjör vid Falkenbergs kommun.

Jan Törnell, planerare vid Tra-

fikverket, berättar att byggstart 

tidigast kan ske hösten 2016, 

men troligare är 2017:

– Det är mycket formalia. Vi 

samtalar med kommunen för att 

få in information om projektet, vi 

har haft svårt att få fram en pro-

jektledare, säger Jan Törnell. 

Nu finns en projektering som 

grund för att kunna gå vidare och 

se möjliga dragningar av kanalisa-

tionen. Det ger också möjlighet att 

se var det krävs fler medlemmar. 

– Vi kan inte göra en ansö-

kan om pengar från länsstyrelsen 

ännu, men det kommer att göras 

under året. Kommer det pengar till 

vårt projekt nästa år är det posi-

tivt, men det kan även dröja. För-

eningen kommer att behöva någon  

Fjolårets cykelfest blev så lyckad 

att det nu blir en ny fest. Datum 

är spikat till den 13 september. 

Mer information kommer via an-

slagstavlan på ICA Nära eller på 

Nationaldagsfirandet i Vessigebro 

börjar klockan 17:00 vid Brunn-

storget, bakom ICA Nära. Det 

blir gemensam marsch till Gurk-

bänken, där sedan folkdanslaget 

Falkringen bjuder på dans. Däref-

ter väntar sång av Vessige pasto-

rats kantor Mia Abrahamsson och 

I år kommer det förutom skogs-

passet, även att erbjudas ett 

cykel pass med fotokontroller – 

allt beläget i Vessigebro med om-

nejd. Inköpsställen är ICA Nära 

Den planerade cykelvägen mellan Vessigebro och 

Falkenberg trampar luft. Kommunen avvaktar ny 

möjlighet till finansiering och Trafikverket har svårt 

få fram projektledare.

Fiberbredbandsprojektet lägger snart i en ny växel. 

Ökat arbete väntar och fler personer behövs som 

hjälper till. 

För andra året i rad arrangeras en cykelfest i  

Vessigebro. Boka in den 13 september.

Nationaldagsfirandet i Vessigebro bjuder på dans, 

sång och tal. Men också bakverk och möjlighet till 

grillning.

Även i år kommer OK Gläntan att arrangera na-

turpasset, en aktivitet där kartan är ett ”pass” till 

naturen och orienteringskontrollerna. 

Nya turer kring cykelvägen

Fiberbredband: behövs fler 
som hjälper till  

Cykelfest även i år

Nationaldagsfirande  
i Vessigebro

Ut i skogen med 
Naturpasset

Det håller på att tas fram en 

regional cykelplan för Halland. De 

objekt som väljs ut som viktigast 

där, kommer att få ekonomiskt 

stöd från den regionala infrastruk-

turplanen. 

– Jag har fått besked från 

kommunen att man avvaktar med 

projektet då det finns möjlighet 

att få bidrag för halva totalkostna-

den, förutsatt att denna sträcka 

prioriteras. Den nya cykelplanen 

beräknas vara klar under senhös-

ten, säger Jan Törnell.

form av projektledare som kan 

hålla ihop projektet, annars kom-

mer det nog inte vara möjligt för 

oss i styrelsen att ro detta i hamn, 

säger Ulf Johansson, ordförande i 

Vessige Fibernätsförening.

Ett årsmöte hölls i Ätrasalen 

den 26 maj, dock efter Brofästets 

pressläggning.

www.vessigefiberforening.se

Facebook, ”Vessigebro cykelfest 

2014”. Arrangör är Vessigebro 

bygdegårdsförening. Kontaktper-

son: Sofi Wernersson, telefon 

073-380 46 66.

kyrkokören, bland annat allsång. 

Det bjuds på nationaldagsbakelse 

och kaffe. Årets nationaldagstal 

hålls av Sven Larsson. 

Vessigebro Samhällsförening 

tänder grillen på Gurkbänken och 

ger möjlighet till knytkalas och 

grillning på kvällen.  

och Vessige Byggmarknad. Infor-

mation finns på www.okglantan.

se samt på OK Gläntans sida på 

Facebook. 
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Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Moderaterna Centern Folkpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna

Per Svensson Johny Kronwall Katja Geertinger Claës-L. Ljung Ingemar Johansson Lars Fagerström Georgia Ferris Sara-Lena Bjälkö

Vilken enskild kommunfråga är viktigast för er? Att förbättra välfärden i hela 
kommunen. Förskolan, skolan och 
äldreomsorgen behöver förbättras.

Att omsorgerna, vården och skolan 
fungerar – de kommunala kärnverk-
samheterna.

Miljöpartiet vill ha en hållbar giftfri 
framtid och bevakar kommunala 
upphandlingsavtal så att de är in-
riktade på ekologiska, närproduce-
rade och rättvisa varor. Förespråkar 
även en samverkanscentral för 
inkommande och utgående trans-
porter, för att minska miljöpåverkan 
men även skapa arbetstillfällen. Vi 
arbetar även för en hållbar skola, 
med fler vuxna och möjlighet för 
barn – i behov av särskilt stöd – att 
få den hjälp de behöver.

Ökad kommunal service för lands-
bygden.

Jobben, som är grunden till att 
finansiera skola och omsorg.

Äldreboende i form av särskilt 
boende och trygghetsboende.

Den långsidiga utvecklingen av hela 
kommunen, hur vill vi ha det på ett 
längre perspektiv så att människor 
kan bo, arbeta och trivas i hela 
kommunen.

Att få kommunens ekonomi i balans 
utan att behöva låna upp nya 
pengar varje år!

Hur vill ni förbättra för oss på landsbygden? Bland annat ”Landsbygds miljonen”, 
en miljon årligen till mötesplatser 
utanför staden, samt att införa F–6 
skolor och förstärka äldreomsorgen 
i hela kommunen.

Genom att arbeta för att de små 
skolorna finns kvar. Genom att se 
till hela kommunen när det gäller 
lokalisering av verksam heter och 
utvecklingsprojekt.

Genom att skapa en giftfri vardag, 
framförallt eftersom ni ligger mitt 
i ett lantbrukarlandskap. Gynna 
villkoren för ekologiska bönder så 
att vi i förlängningen har en hållbar 
frisk miljö med friska människor. 
Värna om att stärka skolor på 
landsbygden för att bevara en 
levande landsbygd.

Kommunikationer, vägstandard, 
bredband/fiber och äldreboenden  
där man vill finnas!

Bredband är den viktigaste frågan,  
privat och som företagare.

Mark i beredskap för företag 
och bostäder, även i orter som 
Vessigebro.

Förenkla installation av fiberbred-
band, självbetjäning på bibliotek, 
planlägga större delar, snabbare 
och enklare bygglov.

Det är vår mening att det finns 
industrier som kan frodas i 
landsbygdsmiljö, att det går att 
motverka avfolkningstrenden och 
att verktygen för att uppnå detta 
inte främst återfinns bland skatter, 
stöd och subventioner. Utan genom 
att skapa optimala förutsättningar 
för tillväxt och sysselsättning på 
landsbygden, som exempel fiber-
nätsutbyggnad. Bevara skolor, bib-
liotek, affärer och banker, utveckla 
allmänna kommunikationer.

Vad kommer ni att göra för att utveckla och 
stärka skolan i Vessigebro?

Vi vill införa F–6 skolor igen och 
då får 12-åringarna ett år till i den 
trygga miljön i Vessigebro.  Vi ska 
också satsa mer på läskunskaper, 
eftersom det är grunden till bättre 
resultat.

Detsamma som vi gör för alla 
skolor: arbeta för att verksamheten 
ska fungera bra för eleverna.

Miljöpartiet kommer i varje politiskt 
beslut värna om landsbygdsskolans 
varande, även stärka och satsa på 
alla skolor när det gäller mindre 
barngrupper och fler pedagoger i 
skolan. Vi tänker extra på barn i 
behov av särskilt stöd.

Skolorna på landsbygden i kommu-
nen ska finnas kvar och ha en god 
pedagogisk standard. Det är viktigt 
att bevara skolorna på de orter där 
de finns idag.

Genom inflyttning av året runt- 
boende och fortsätta med billiga 
kommunala tomter. Sedan gäller 
det att skolan håller den kvalitet 
den har och på så sätt blir attraktiv. 
Vi stödjer utvecklingen som rör 
”kvarteret” Gurkbänken och 
Brovallen.

Specialpedagoger och utbildade 
lärare. Bibliotek.

Skolan ska utvecklas så att den 
fyller den nya skollagens krav.

Vi tror att värdet av lokala skolor är 
mycket stor.  Vi är även övertygade 
om att viljan till inflyttning och 
bosättning i vår kommun kommer 
att öka med god och närliggande 
kommunal service. Vi tycker att 
man ska tänka långsiktigt för 
barnens bästa, och tror att barnens 
fostran till mycket stor del har 
fördel av en skola som inte ligger i 
centralorten. Och som inte har för 
stora elevvolymer.

Hur tänker ni satsa på hyresbostäder i  
Vessigebro?

Vi vill att Fabo fortsätter bygga 
hyresrätter utanför staden. Ska 
Vessigebro utvecklas måste det 
finnas lägenheter dit de äldre kan 
flytta, så att barnfamiljer kan flytta 
in i villorna.

Genom att se till att FABO även i 
fortsättningen kan vara ett starkt 
bolag, med bra ägardirektiv, där 
byggandet utanför Falkenbergs stad 
också är viktigt. Att på riksplanet 
möjliggöra ett ökat byggande av 
flerfamiljshus.

En levande frisk landsbygd är vik-
tig. Därför är Miljöpartiet för beslut 
som tas när det gäller nybyggnation 
på landsbygden.

Vi vill verka för att det finns hyres-
rätter på alla ställen i kommunen, 
där det finns ett uttalat behov!

Vi vill hitta en central tomt att 
bygga på. Tipsa oss gärna!

Om det finns efterfrågan så är det 
FABO som gör det. Annars ska det 
finnas mark för privat byggare.

Älvgården kan byggas om till lägen-
heter. Vi stöder FABO:s program 
om parhus i samhällen över hela 
kommunen.

Finns det skola och samhällsservice 
på orten, så finns det mycket större 
chans att medborgarantalet ökar på 
landsbygden. Med ökning förbättras 
hela situationen för er i Vessigebro.

Vad kommer ni att göra för att utveckla och 
stärka Älvgården i Vessigebro?

Älvgården måste rustas upp. Vår 
linje är att det ska finnas god 
äldreomsorg i Vessigebro även i 
framtiden.

Detsamma som med alla liknande 
verksamheter. Att se till att verk-
samheten kan fortsätta i kommunal 
regi och utvecklas genom bland 
annat satsning på personalen.

Vi vill i ett kortare perspektiv att 
alla kommunala verksamheter ska 
erbjudas minst 25 procent ekolo-
gisk kost och i förlängningen 100 
procent. Vi värnar om våra äldre 
och kommer att lyssna in och utgå 
ifrån Älvgårdens behov i politiska 
beslut.

Vi tittar just nu på vad som går att 
göra. Husets kondition är dålig och 
detta blir sannolikt ett framtida 
budgetärende!

Vi satsar på Älvgården efter be-
hovet. Trygghetsboende ihop med 
ordinärt boende, är den optimala 
lösningen.

Kombinerat med trygghetsboende. Nytt äldreboende ersätter Älv-
gården.

Vi kommer självklart att vilja 
 verka för att Älvgården ska finnas 
kvar och utvecklas i positiv anda, 
särskilt viktigt att de även har kvar 
eget kök så maten tillagas på plats.

Vilka satsningar i infrastrukturen kommer ni 
att göra, som berör Vessigebro?

Vi vill bygga cykelvägen till Falken-
berg, driva på så att busslinje 556 
får fler turer, och att mobilnätet 
förbättras. Kommunen ska också 
underlätta för fiberföreningen.

Vi har stött fiberutbyggnaden som 
är på gång. Vi har länge kämpat 
för cykelväg från Falken berg till 
Vessigebro. Likaså kämpar vi för att 
Hallandstrafiken  får möjligheter att 
ha en bra turtäthet och bra rutter.

Utveckla cykelvägar mellan Falken-
berg–Vessigebro.

Alla mindre orter i kommunen ska 
ha bra kommunikationer. Tyvärr 
är alla tillkommande kollektivtra-
fiksåtgärder så kallade tillköp och 
måste budgeteras. Därför måste vi 
också ha ett underlag som visar på 
behovet!

Behålla turtätheten på buss linjerna. 
Vi har reserverat 6 miljoner kronor 
för cykelväg Vessigebro–Falken-
berg, 2015–2016.

Bredband och gärna bättre buss-
förbindelser.

På sikt cykelväg till Vinbergs 
kyrkby.

Allmänna kommunikationer kommer 
vi att verka för, även verka för att 
stormsäkra el- och telenät. Ni har i 
Vessigebro en fiberförening, väldigt 
positivt då vi i Sverigedemokraterna 
arbetar för en fibernätsutveckling 
på landsbygden.

Vad gör er till ett landsbygdsvänligt parti? Vi vill ha en levande landsbygd för 
alla och inte bara för före tagarna 
och höginkomsttagarna. Vi förstår 
att folk på landsbygden behöver 
jobb, bostäder och välfärd, och 
kommunen ska ta ett stort ansvar 
för att det finns bostäder, skola och 
omsorg även utanför Falkenbergs 
stad.

Att vi alltid strävar efter alla männ-
iskors lika värde och rättigheter, 
och skyldigheter. Det gäller natur-
ligtvis oavsett var man bor. Därför 
kommer samhällsservicen utanför 
de stora tätorterna alltid att vara en 
viktig fråga.

Miljöpartiet värnar i första hand om 
miljö och en hållbar utveckling. I 
varje beslut som tas har vi en lång-
siktig hållbar strategi, vilket gynnar 
landsbygden ur många perspektiv. 
Vi vill ha en levande, frisk, hållbar 
landsbygd när det gäller miljö, 
transporter, skola, äldreomsorg och 
önskar en god samverkan mellan 
landsbygd och stad.

Som kommunråd har jag den här 
mandatperioden helhjärtat satsat 
på mitt vallöfte från 2010 – att 
arbeta för att kommunal service 
ska spridas över hela kommunen. 
Det vill jag fortsätta med även 
framöver!

Vi prioriterar frågor om landsbygd 
och småorter även mellan valen. 
Vi reagerade kraftigt när man 
förvarnade om nedläggning av vård-
centralerna i Slöinge och Torup. Vi 
ser vårdcentralerna som ett bra sätt 
att visa på ett fungerande lokal-
samhälle. Vi driver aktivt frågan om 
LIS- områden, Landsbygdsutveck-
ling i strandnära läge.

Vi lyssnar och försöker göra det 
möjligt att leva och bo bra även på 
landsbygden.

Vi vill att hela kommunen ska 
utvecklas. Uppvärdera ekosystem-
tjänsterna.

Vi tror på en stark och levande 
landsbygd. Det finns en otrolig 
potential ute på landsbygden för 
jobbskapande och tillväxt. Vad som 
behövs är en politik som skapar de 
optimala förutsättningarna. Vi vill 
värna det småskaliga jordbruket. 
Genom att reformera lagen om 
offentlig upphandling blir det 
möjligt för Falkenbergs kommun att 
ta hänsyn till var och hur maten är 
producerad.

Val 2014: så ser partierna på Vessigebro
Den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Brofästet har tagit 

pulsen på de politiska partierna i Falkenberg inför valet i höst – vad vill de göra för Vessigebro?



5BROFÄSTETNR 1  |  2014

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Moderaterna Centern Folkpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna

Per Svensson Johny Kronwall Katja Geertinger Claës-L. Ljung Ingemar Johansson Lars Fagerström Georgia Ferris Sara-Lena Bjälkö

Vilken enskild kommunfråga är viktigast för er? Att förbättra välfärden i hela 
kommunen. Förskolan, skolan och 
äldreomsorgen behöver förbättras.

Att omsorgerna, vården och skolan 
fungerar – de kommunala kärnverk-
samheterna.

Miljöpartiet vill ha en hållbar giftfri 
framtid och bevakar kommunala 
upphandlingsavtal så att de är in-
riktade på ekologiska, närproduce-
rade och rättvisa varor. Förespråkar 
även en samverkanscentral för 
inkommande och utgående trans-
porter, för att minska miljöpåverkan 
men även skapa arbetstillfällen. Vi 
arbetar även för en hållbar skola, 
med fler vuxna och möjlighet för 
barn – i behov av särskilt stöd – att 
få den hjälp de behöver.

Ökad kommunal service för lands-
bygden.

Jobben, som är grunden till att 
finansiera skola och omsorg.

Äldreboende i form av särskilt 
boende och trygghetsboende.

Den långsidiga utvecklingen av hela 
kommunen, hur vill vi ha det på ett 
längre perspektiv så att människor 
kan bo, arbeta och trivas i hela 
kommunen.

Att få kommunens ekonomi i balans 
utan att behöva låna upp nya 
pengar varje år!

Hur vill ni förbättra för oss på landsbygden? Bland annat ”Landsbygds miljonen”, 
en miljon årligen till mötesplatser 
utanför staden, samt att införa F–6 
skolor och förstärka äldreomsorgen 
i hela kommunen.

Genom att arbeta för att de små 
skolorna finns kvar. Genom att se 
till hela kommunen när det gäller 
lokalisering av verksam heter och 
utvecklingsprojekt.

Genom att skapa en giftfri vardag, 
framförallt eftersom ni ligger mitt 
i ett lantbrukarlandskap. Gynna 
villkoren för ekologiska bönder så 
att vi i förlängningen har en hållbar 
frisk miljö med friska människor. 
Värna om att stärka skolor på 
landsbygden för att bevara en 
levande landsbygd.

Kommunikationer, vägstandard, 
bredband/fiber och äldreboenden  
där man vill finnas!

Bredband är den viktigaste frågan,  
privat och som företagare.

Mark i beredskap för företag 
och bostäder, även i orter som 
Vessigebro.

Förenkla installation av fiberbred-
band, självbetjäning på bibliotek, 
planlägga större delar, snabbare 
och enklare bygglov.

Det är vår mening att det finns 
industrier som kan frodas i 
landsbygdsmiljö, att det går att 
motverka avfolkningstrenden och 
att verktygen för att uppnå detta 
inte främst återfinns bland skatter, 
stöd och subventioner. Utan genom 
att skapa optimala förutsättningar 
för tillväxt och sysselsättning på 
landsbygden, som exempel fiber-
nätsutbyggnad. Bevara skolor, bib-
liotek, affärer och banker, utveckla 
allmänna kommunikationer.

Vad kommer ni att göra för att utveckla och 
stärka skolan i Vessigebro?

Vi vill införa F–6 skolor igen och 
då får 12-åringarna ett år till i den 
trygga miljön i Vessigebro.  Vi ska 
också satsa mer på läskunskaper, 
eftersom det är grunden till bättre 
resultat.

Detsamma som vi gör för alla 
skolor: arbeta för att verksamheten 
ska fungera bra för eleverna.

Miljöpartiet kommer i varje politiskt 
beslut värna om landsbygdsskolans 
varande, även stärka och satsa på 
alla skolor när det gäller mindre 
barngrupper och fler pedagoger i 
skolan. Vi tänker extra på barn i 
behov av särskilt stöd.

Skolorna på landsbygden i kommu-
nen ska finnas kvar och ha en god 
pedagogisk standard. Det är viktigt 
att bevara skolorna på de orter där 
de finns idag.

Genom inflyttning av året runt- 
boende och fortsätta med billiga 
kommunala tomter. Sedan gäller 
det att skolan håller den kvalitet 
den har och på så sätt blir attraktiv. 
Vi stödjer utvecklingen som rör 
”kvarteret” Gurkbänken och 
Brovallen.

Specialpedagoger och utbildade 
lärare. Bibliotek.

Skolan ska utvecklas så att den 
fyller den nya skollagens krav.

Vi tror att värdet av lokala skolor är 
mycket stor.  Vi är även övertygade 
om att viljan till inflyttning och 
bosättning i vår kommun kommer 
att öka med god och närliggande 
kommunal service. Vi tycker att 
man ska tänka långsiktigt för 
barnens bästa, och tror att barnens 
fostran till mycket stor del har 
fördel av en skola som inte ligger i 
centralorten. Och som inte har för 
stora elevvolymer.

Hur tänker ni satsa på hyresbostäder i  
Vessigebro?

Vi vill att Fabo fortsätter bygga 
hyresrätter utanför staden. Ska 
Vessigebro utvecklas måste det 
finnas lägenheter dit de äldre kan 
flytta, så att barnfamiljer kan flytta 
in i villorna.

Genom att se till att FABO även i 
fortsättningen kan vara ett starkt 
bolag, med bra ägardirektiv, där 
byggandet utanför Falkenbergs stad 
också är viktigt. Att på riksplanet 
möjliggöra ett ökat byggande av 
flerfamiljshus.

En levande frisk landsbygd är vik-
tig. Därför är Miljöpartiet för beslut 
som tas när det gäller nybyggnation 
på landsbygden.

Vi vill verka för att det finns hyres-
rätter på alla ställen i kommunen, 
där det finns ett uttalat behov!

Vi vill hitta en central tomt att 
bygga på. Tipsa oss gärna!

Om det finns efterfrågan så är det 
FABO som gör det. Annars ska det 
finnas mark för privat byggare.

Älvgården kan byggas om till lägen-
heter. Vi stöder FABO:s program 
om parhus i samhällen över hela 
kommunen.

Finns det skola och samhällsservice 
på orten, så finns det mycket större 
chans att medborgarantalet ökar på 
landsbygden. Med ökning förbättras 
hela situationen för er i Vessigebro.

Vad kommer ni att göra för att utveckla och 
stärka Älvgården i Vessigebro?

Älvgården måste rustas upp. Vår 
linje är att det ska finnas god 
äldreomsorg i Vessigebro även i 
framtiden.

Detsamma som med alla liknande 
verksamheter. Att se till att verk-
samheten kan fortsätta i kommunal 
regi och utvecklas genom bland 
annat satsning på personalen.

Vi vill i ett kortare perspektiv att 
alla kommunala verksamheter ska 
erbjudas minst 25 procent ekolo-
gisk kost och i förlängningen 100 
procent. Vi värnar om våra äldre 
och kommer att lyssna in och utgå 
ifrån Älvgårdens behov i politiska 
beslut.

Vi tittar just nu på vad som går att 
göra. Husets kondition är dålig och 
detta blir sannolikt ett framtida 
budgetärende!

Vi satsar på Älvgården efter be-
hovet. Trygghetsboende ihop med 
ordinärt boende, är den optimala 
lösningen.

Kombinerat med trygghetsboende. Nytt äldreboende ersätter Älv-
gården.

Vi kommer självklart att vilja 
 verka för att Älvgården ska finnas 
kvar och utvecklas i positiv anda, 
särskilt viktigt att de även har kvar 
eget kök så maten tillagas på plats.

Vilka satsningar i infrastrukturen kommer ni 
att göra, som berör Vessigebro?

Vi vill bygga cykelvägen till Falken-
berg, driva på så att busslinje 556 
får fler turer, och att mobilnätet 
förbättras. Kommunen ska också 
underlätta för fiberföreningen.

Vi har stött fiberutbyggnaden som 
är på gång. Vi har länge kämpat 
för cykelväg från Falken berg till 
Vessigebro. Likaså kämpar vi för att 
Hallandstrafiken  får möjligheter att 
ha en bra turtäthet och bra rutter.

Utveckla cykelvägar mellan Falken-
berg–Vessigebro.

Alla mindre orter i kommunen ska 
ha bra kommunikationer. Tyvärr 
är alla tillkommande kollektivtra-
fiksåtgärder så kallade tillköp och 
måste budgeteras. Därför måste vi 
också ha ett underlag som visar på 
behovet!

Behålla turtätheten på buss linjerna. 
Vi har reserverat 6 miljoner kronor 
för cykelväg Vessigebro–Falken-
berg, 2015–2016.

Bredband och gärna bättre buss-
förbindelser.

På sikt cykelväg till Vinbergs 
kyrkby.

Allmänna kommunikationer kommer 
vi att verka för, även verka för att 
stormsäkra el- och telenät. Ni har i 
Vessigebro en fiberförening, väldigt 
positivt då vi i Sverigedemokraterna 
arbetar för en fibernätsutveckling 
på landsbygden.

Vad gör er till ett landsbygdsvänligt parti? Vi vill ha en levande landsbygd för 
alla och inte bara för före tagarna 
och höginkomsttagarna. Vi förstår 
att folk på landsbygden behöver 
jobb, bostäder och välfärd, och 
kommunen ska ta ett stort ansvar 
för att det finns bostäder, skola och 
omsorg även utanför Falkenbergs 
stad.

Att vi alltid strävar efter alla männ-
iskors lika värde och rättigheter, 
och skyldigheter. Det gäller natur-
ligtvis oavsett var man bor. Därför 
kommer samhällsservicen utanför 
de stora tätorterna alltid att vara en 
viktig fråga.

Miljöpartiet värnar i första hand om 
miljö och en hållbar utveckling. I 
varje beslut som tas har vi en lång-
siktig hållbar strategi, vilket gynnar 
landsbygden ur många perspektiv. 
Vi vill ha en levande, frisk, hållbar 
landsbygd när det gäller miljö, 
transporter, skola, äldreomsorg och 
önskar en god samverkan mellan 
landsbygd och stad.

Som kommunråd har jag den här 
mandatperioden helhjärtat satsat 
på mitt vallöfte från 2010 – att 
arbeta för att kommunal service 
ska spridas över hela kommunen. 
Det vill jag fortsätta med även 
framöver!

Vi prioriterar frågor om landsbygd 
och småorter även mellan valen. 
Vi reagerade kraftigt när man 
förvarnade om nedläggning av vård-
centralerna i Slöinge och Torup. Vi 
ser vårdcentralerna som ett bra sätt 
att visa på ett fungerande lokal-
samhälle. Vi driver aktivt frågan om 
LIS- områden, Landsbygdsutveck-
ling i strandnära läge.

Vi lyssnar och försöker göra det 
möjligt att leva och bo bra även på 
landsbygden.

Vi vill att hela kommunen ska 
utvecklas. Uppvärdera ekosystem-
tjänsterna.

Vi tror på en stark och levande 
landsbygd. Det finns en otrolig 
potential ute på landsbygden för 
jobbskapande och tillväxt. Vad som 
behövs är en politik som skapar de 
optimala förutsättningarna. Vi vill 
värna det småskaliga jordbruket. 
Genom att reformera lagen om 
offentlig upphandling blir det 
möjligt för Falkenbergs kommun att 
ta hänsyn till var och hur maten är 
producerad.

Fotnot: frågorna ställdes till de åtta partierna som 

i dag finns i kommunfullmäktige i Falkenberg. 

www.val.se/val_rkl_2014
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Hon har arbetat som skyddsvakt på Ringhals, styrt åkattraktionen Flumride på Liseberg, 

jobbat på Systembolaget, och är förtjust i amerikanska vrålåk och musik från 1950-talet. 

Möt Susanna Ericson, Vessigebros nya präst.

Nya prästen 

TRIVS I VESSIGEBRO

Bilar är ett stort intresse för Susanna Ericson, som är präst i 
Vessigebro fram till och med februari 2015. 

– Jag gillar bland annat amerikanska 50-tals bilar, säger hon, 
här i en nyare Opel cabriolet. 

NR1  |  2014
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Susanna Ericson kommer gående över grusgång
en utanför den vitkalkade kyrkan i Vessigebro. 
Hon prästvigdes i januari och placerades i stort 
sett omgående i Vessigebro för sin första tjänste
period – men egentligen hade det kunnat bli var 
som helst i Göteborgs stift som hon fått göra sin 
tjänsteperiod. Hon har nu hunnit bekanta sig 
med församlingen och samhället.  

– Jag tycker Vessigebro är en bra plats att göra 
sin första tjänst på. Det finns många barngrupper 
och aktiviteter i församlingen, det är liv i verk
samheten. I början var det 
lite svårt att hålla reda på 
alla kyrkor, speciellt runt 
Okome. Jag fick ha kartor 
med mig i bilen men nu 
har jag fått kläm på det, 
säger hon leende.

Vessigebro som ort är större än Susanna Ericson
först trodde. Första gångerna hon kom till 
Vessige bro tänkte hon bara på att samhället var 
mycket litet.

– Men sedan upptäckte jag att det fanns 
mycket mer än jag trodde, om man väl lämnade 
huvudgatan. Att det sedan finns mycket fin natur 
runt omkring gör inte saken sämre, säger Susan
na Ericson, som kommer att vara präst i Vessige 
församling till och med februari 2015.

Vi går in i den nyrenoverade kyrkan. Efter re
novering och byggnation återstår halva delen av 
den tidigare kyrkan, där det var bänkrader och 

plats för besökare – men känslan är ändå den
samma trots mindre yta. Kyrkan är vacker och 
känslan att vistas på en sådan här plats är befri
ande kravlös. I bakre delen av kyrkan finns nu
mera arbetsrum, kök och församlingslokaler med 
plats för barnverksamhet. 

I fjol veckopendlade Susanna Ericson till Lund 
för studier på pastoralinstitutet. Nu har hon be
tydligt närmare till arbetet, från lägen heten i cen
trala Varberg. Kyrkoherde Åke Vering är hennes 
handledare under tiden i Vessigebro, och under 

den här perioden är de nu tre präster i församling
en, John Johansson är präst på halvtid i Okome.

Susanna Ericson beskriver sig själv som en 
”modern” präst. 

– Ett dåligt ordval kanske, men det är svårt 
att sätta ord på det. Jag tror det är viktigare att 
sprida Guds budskap och försöka leva efter det 
än att plugga in kyrkofäder och olika teologer, 
menar hon.

Att vara en del i församlingsarbetet är en av 
hennes främsta uppgifter som präst. Mycket fokus 
ligger på konfirmander och familjegudstjänster, 
men också samtal, administration och förrätt
ningar som exempelvis dop, vigsel och begravning.

– Svårast är att inte ta med sig jobbet hem. Än 
så länge har det inte hänt något allvarligare, men 
det lär bli svårt att ställa om när man är med som 
präst i en jobbig begravning eller olycka av något 
slag, funderar hon.

Varför ville du bli präst? 

– Att träffa människor och få lov att vara med i de
ras liv, alltifrån det glada till det sorgliga. Jag tror 
att det finns något mer i livet än att gå till jobbet, 
ha fredagsmys och sedan gå tillbaka till jobbet. Att 

försöka få folk att se att det 
finns något mer. I dagens 
samhälle verkar det som att 
vi tror att den som är mest 
upptagen och stressad vin
ner. Men till och med Gud 
vilade den sjunde dagen ef

ter att han skapat jorden, berättar Susanna Ericson.

Vad är fel i dagens samhälle, anser du?

– Vi tar oss inte tid att känna efter hur vi mår och 
vad vi vill göra. Men när vi väl gör det kommer ofta 
frågan ”vem är jag?” och ”vad gör jag här?”. Vi i kyr
kan har inga konkreta svar, men man kan i alla fall 
få prata om det här i kyrkan. 

Susanna Ericson är född i Göteborg och uppvux
en i samhället Olofstorp, en bit utanför Göte borg. 
Hon har alltid haft ett intresse av musik och gick i 
musik klass större delen av grundskolan. Hon be
skriver sig själv som person som gillar att planera. »

Vessige kyrka har genomgått en stor förändring i form av bland annat  
renovering och byggnation, men från utsidan ser kyrkan likadan ut som 
tidigare.

Vessige kyrka har ”krympt” på insidan – åtminstone antalet bänkrader – när det mesta
av verksamheten numera flyttat in i kyrkobyggnaden. Det som återstår är att sälja 
församlings hemmet, men först krävs beslut från Falkenbergs kommun.
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”
Jag tror att det finns något mer i livet än att gå till jobbet, 

ha fredagsmys och sedan gå tillbaka till jobbet. SUSANNA ERICSON
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» – Det är nästan lika roligt att planera en se
mesterresa som att faktiskt åka på den. Jag är 
även höjdrädd, ointresserad av sport samt äter för 
mycket av chokladen Geisha. En av mina starka 
sidor är att jag gillar att ta tag i saker, att få det 
genomfört. En svag sida är att jag har svårt att ta 
emot kritik, jag tar allt för personligt fastän jag 
vet att det inte är så, berättar hon.

Susanna Ericson har arbetat som förare och 
operatör på nöjesparken Liseberg i Göteborg, där 
körde hon bland annat åkattraktionen Flume
ride. Hon har varit skyddsvakt på Ringhals 
– ”väldigt långtråkigt” – och butiksbiträde på 
System bolaget, där hon fick lära sig mycket om 
viner. Parallellt med jobb och skola har hon även 
sysslat med gymnastik, både tränat själv samt va
rit tränare för barn och ungdomar från tre år upp 
till tjugo år.

Kan du ta med dig dessa erfarenheter och 

använda dem i kyrkans värld?

– Absolut. När man möter människor, som jag 
gör som präst, är det alltid bra att själv ha mycket  
livserfarenhet. Nu är jag inte så gammal, men 
genom mina arbeten har jag exempelvis fått lära 
mig vad det innebär att ha ett mycket tråkigt ar
bete och hur det påverkar en som människa. Det 

är stor skillnad mot att ha ett roligt och intres
sant jobb. Har förstått att vi alla har väldigt olika 
liv och behöver mötas på mitten, säger Susanna 
Ericson.  

Hon trivs i Vessigebro. Att komma ut på lands
bygden, var också hennes önskan, när Göteborgs 
stift skulle finna placering åt henne. 

– Folk är väldigt positiva och har inget emot att 
jag kommer med nya idéer. Som ny kommer man 
ofta med nya idéer, har en del saker från skolbän
ken jag vill testa eftersom jag bara sett det i teorin 
förut. Ska bland annat starta filmkvällar, ”Tala 
film – tala liv”, i sommar. Jag vill gärna också kom
ma nära församlingen under gudstjänst och rör 
mig ut i kyrkorummet, säger Susanna Ericson. 

Vilken är din favoritkyrka häromkring?

– Snyggaste kyrkan är den i Svartrå, med sina 
takmålningar. Vessige kyrka är väldigt bekväm, 
säger hon. 

Kyrkan har samma problem som många för
eningar – det är svårt att finna människor som 
vill hjälpa till. Susanna Ericson önskar att fler 
ville bli involverade i att hjälpa till med idéerna. 

– Kyrkan är inte till för de anställda utan för 
hela församlingen, men då måste även alla försö

ka hjälpa till och ge lite av sin tid då och då. Det 
har väl med livspusslet att göra, säger hon.

Hur kan man få fler att besöka kyrkan? 

– Tänk om det fanns ett enkelt svar på det. Jag 
tror mycket har att göra med att vara tillgänglig. 
Att göra saker som folk idag har ett intresse av 
och finnas där folk befinner sig. Men det inne
bär inte att allt som tidigare har varit, är dåligt. 
Familje gudstjänsterna är populära i Vessigebro 
och då är kyrkan fullsatt. Men jag tror det är vik
tigt att bevara äldre traditioner samtidigt som vi 
för in nya, säger Susanna Ericson. 

Allt fler kyrkor har ekonomiska problem. Det krävs 

stora resurser för att hålla verksamheterna i gång. 

Finns det verkligen plats för kyrkan i framtiden?

– Absolut. Platsen blir ännu större. Ju mer vi är 
uppkopplade dygnet runt, och mer stressade och 
upptagna, desto mer kommer vi att behövas. 

Sedan går hon ut ur kyrkan för att möta solen 
i Vessigebro.   

Fotnot: För mer information om  

”Tala film – tala liv”, besök  

www.svenskakyrkan.se/vessige-okome.

Plats för tankar. 
– Tror det är bra att vi har en trygg grund,  

även om vi utvecklar oss. Det behövs något som 
är stabilt i dagens samhälle och det tycker jag 

att kyrkan är, säger Susanna Ericson.

FAKTA

Susanna Ericson
Ålder: 27 år

Yrke: präst

Bor: Varberg

Familj: sambo med Emil

Intressen: amerikanska bilar och musik 

från 1950-talet, gå på konserter, vara 

ute i naturen – exempelvis Åkulla.
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Annie har 
EGEN MUSIKSTUDIO

Annie Sandlund visar upp sin musikstudio i 
Glostorp. Kontrollrum och studio, mixerbord, 
instrument och ljudtäta väggar och fönster. 

– Det är främst en inspelningsstudio för 
band, mindre orkestrar och enskilda musiker. 
Mixerbordet är ett likadant som ABBA en gång i 
tiden använde, säger Annie Sandlund.

I studion kan hon spela in, redigera och göra 
efterarbete med ljud och musik. Det finns även 
möjlighet att ljudlägga film i ljudperspektivet 2.1 
(stereo). Mixning och mastring är också två stora 
delar som görs i en inspelningsstudio. 

Hon vänder sig främst till band, enskilda 
musiker, körer och mindre orkestrar. Men även 
andra kunder, som möhippor och svensexor, är 
välkomna. 

– I stort sett alla som vill spela in musik och ljud. 
Jag har även möjlighet att bearbeta ljudet i efter
hand i ett program som inom proffsvärlden och stu

diovärlden är det mest använda inspelnings och re
digeringsprogram för ljud, nämligen Pro Tools 11.

Annie Sandlund musikintresse kom tidigt. 
–Om vi skulle ha kalas behövde vi inte hyra 

någon underhållning, den stod jag för! När jag 
var två år greppade jag leksaksgitarren och spela
de så gott det gick på den, berättar hon. 

Musikintresset har utvecklats och under årens 
lopp har hon lärt sig spela gitarr och piano, samt 
även en del elbas, trummor, trumpet, munspel 
– och ukulele. Hon är också sångerska och har 
sjungit solo, i körer och på konserter. Annie Sand
lund har också varit ute på en miniturné med Py 
Bäckman och Ulf Lundells gitarrist, Janne Bark, 
och skött tekniken åt dem.

– På gymnasiet gick jag linjen musikproduk
tion på Ljud och Bildskolan i Varberg. Under mina 
tre år där växte mitt intresse för ljud och inspel

ningsteknik. Under andra året bestämde jag mig 
för att det var ljudteknik jag ville hålla på med i 
framtiden. 

Annie Sandlund är 20 år gammal och uppväxt i 
Glostorp. Förutom musikstudion, arbetar hon 
även på ett lantbruk och som lärarvikarie på oli
ka skolor runt om i Falkenberg. Hon underhåller 
även vid olika evenemang, möten och fester. 

– Min stora dröm är att helt försörja mig på 
musik utan att behöva ha ett jobb bredvid. När 
jag har kommit så långt kommer jag vara riktigt 
nöjd, säger Annie Sandlund.   

Fotnot: Annie Sandlunds företag heter 

A-Sound och finns på Facebook.

Musikintresserade Annie Sandlund har startat en musikstudio hemma på 

gården. Där kan både hon och hennes kunder spela in musik.

– Jag vill jobba med ljudteknik, säger hon.

  När Annie Sandlund tog studenten sommaren 
2013 satsade hon och byggde en studio.  

– Drömkund? Om en känd artist hade velat  
spela in hos mig hade jag definitivt inte  

tackat nej, säger Annie Sandlund.
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Din lokala däckverkstad med ett brett  
sortiment av däck och fälgar till personbil, 
SUV och lätt lastbil. Jag kan garantera 
konkurrens kraftiga priser och god service. 
Montering och balansering ingår alltid i priset.

Välkommen att höra av dig om priser och 
tidsbokning.

vabydack@bredband.net 

Gunnar Eriksson

0703-57 60 67
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– Jag kan bara svara för vad som skjutits på 

Askomebjär, det är där jag jagar, och under 

detta jaktår har det skjutits cirka 60 vildsvin, 

jämfört med förra årets 100. Vi jagar på 

totalt cirka 2 000 hektar. Att det blev färre 

vildsvin nu tror jag beror på vädret, det var 

två snöiga och kalla vintrar tidigare men den 

senaste vintern utan snö och kyla gynnar gri-

sarna. 

Varför är det viktigt att skjuta av vildsvin?

– Det är vettigt att hålla efter vildsvinen för 

att de gör stor skada på böndernas åkermark, 

de äter av grödorna. Hade jägarna, som inte 

äger egen mark fått bestämma, hade det 

funnits mer svin. Men för min egen del så är 

det lagom nu häromkring. 

Hur mycket jagar du själv? 

–  Cirka 20 dagar plus otaliga kvällar och nät-

ter. Jag har varit jägare sedan arton års ålder, 

men var med morfar och mina morbröder re-

dan när jag var liten.  

Vildsvinsjakt kan vara farligt. Har du varit illa

ute någon gång? 

– Ett vildsvin sprang på mig en gång. Som 

tur var en litet vildsvin, cirka 60 kilo, och då 

har de sällan de här vassa betarna som kan 

göra så mycket skada. Jag ramlade inte ens 

omkull. 

Händer det att du är rädd när du går där 

i skogen och söker efter vildsvin?

– Ja, det har jag varit, när man vet att det 

finns stora vildsvin i närheten. Men jag är nog 

mest rädd för mina hundars skull, att de ska 

råka illa ut.

Vad är det bästa med jakt?

– Att det är så fint i skogen! Härligt att vara 

ute i naturen under fina årstider. Som nu, 

när det är så grönt och fint, och kunna höra 

fåglarna.

Hur tror du framtiden ser ut när det gäller

vildsvin i Vessigebro? 

– Tror det blir fler. Det beror på hur duktiga 

vi är som jägare, finns en gräns för vad man 

orkar. Att jaga vildsvin är roligt, en hobby, 

men samtidigt tar det på krafterna att vara 

uppe hela nätter, ofta handlar det om flera 

dagar i rad.

Till sist, hur ska man uppträda om man

stöter på vildsvin?

– Det finns ingen manual, som för rovdjur, 

men att ta det lugnt är nog bäst. Men jag är 

ingen allvetare utan det är vad jag tror, sedan 

är det sällsynt att man stöter på dem ute i 

skogen. De känner doften av dig på långt håll 

och håller sig ur vägen.

    HALLÅ DÄR...

Johan Rylin, pallspikare och jägare i Sjönevad. Hur mycket vildsvin 
finns det i trakterna runt Vessigebro?

Ny föreningslokal på Brovallen
Ett nytt klubbhus för Vessigebro 

BK ska stå klart våren 2015. 

Det är Idrottsplatsföreningens 

förhoppning.

Byggnaden ska även kunna 

utnyttjas av andra föreningar och 

vid arrangemang på Gurkbänken. 

Vessigebro BK:s klubbhus på Brovallen har tidi
gare blivit utdömt på grund av fukt och mögel
problem. Byggnaden är så allvarligt skadad att 
det inte finns möjlighet att sanera och reparera. 
Byggnaden med omklädningsrum och verkstad 
har dock endast smärre skador och bedöms kun
na repareras till rimliga kostnader.

Idrottsplatsföreningen och Vessigebro BK har 
arbetat med att undersöka möjligheten att bygga 
och finansiera ett nytt klubbhus. 

– Vi har i maj lämnat in bygglovsansökan för 
ett nytt hus placerat mellan fotbollsplanen och 
Gurkbänken, säger Thomas Cronqvist, ordfö
rande i Idrottsplatsföreningen.

Lokalen kommer att bli mer tillgänglig för övriga 
samhället, särskilt vid evenemang på Gurkbänken. 

– Byggnaden ger möjligheter för fler förening
ar än VBK. Exempelvis har gymnastikföreningen 
aviserat sitt intresse om en möteslokal, och även 
boulespelarna kan få sin önskan om lokal upp
fylld. Vi hoppas komma igång med byggnationen 
efter sommaren och att lokalen ska vara klar till 
vårsäsongen 2015, säger Thomas Cronqvist.

Kostnaderna är budgeterade till 2,7 miljoner 
kronor, inklusive cirka 200 000 kronor till upp
fräschning av befintliga omklädningsrum. Idrotts
platsföreningen har fått löfte om bidrag från Fal
kenbergs 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.

Idrottsplatsföreningen undersöker dessutom, 
tillsammans med Vessigebro Samhällsförening, 
om möjlighet till bidrag för en allmän toalett i 
föreningslokalen.   

www5.idrottonline.se/VessigebroBK-Fotboll
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Vilken är din favoritbadplats?

Erik Johansson, jobbar på Falken-

bergs laxrökeri, Köinge:

– Jag var mycket på Vessigebroba-

det när jag växte upp, så det är nog 

min favorit. Det har fortfarande kvar 

sin charm. Nära och bra för famil-

jer. Jag tycker också om Ätraforsdammen och Skrea 

strand. Är ingen badkruka, men vattnet ska nog helst 

vara 20–23 grader.

Barbro Johansson, pizzeriägare, 

Köinge:

– Ätraforsdammen. Jättefint där. Barn-

vänligt och fin natur, rent och snyggt. 

Om jag ska bada måste det vara över 

20 grader, är en riktig badkruka!

Annie Carlsson och 

Nelly Danielsson, 

årskurs sex Söder-

skolan, Vessigebro:

– Skrea strand. Vi 

har också stuga där. 

Tycker om att bada från bryggan, men hela stranden är 

bra. Jag gillar också Vessigebrobadet och Sjönevadssjön. 

Det ska vara varmt i vattnet när man badar, 20–25 gra-

der, men det går även om det är kallare, säger Annie. 

– Skreastrand. Vi har stuga där så det blir att vi är 

där mycket. Tycker det är bra där för att det är många 

människor, väldigt socialt. Det är bäst med 20–25 gra-

der i vattnet, säger Nelly.

Sommartider på 
kontoret i Vessigebro

2 juli - 13 augusti  
 

(ordinarie öppettider fr o m 14 augusti)

måndag, torsdag 10-18
tisdag, fredag 10-14

(onsdag stängt)  

Trevlig sommar!

www.falkenbergssparbank.se      0346-550 00

Bank & Försäkring

UllaredFlädjeGK-3013-3sp-RN

ULLARED FLÄDJE GK
Nu har vi öppnat vår bana för

PAY & PLAY
Tider bokas via kansliet 0346-204 40
För mer information se vår hemsida

www.ullaredfladjegk.se
Varmt välkomna!

VESSIGE PIZZERIA
TEL 0346-203 03
 VILLAGATAN 2, VESSIGEBRO

Öppettider 1 sep–31 maj
Tisd–torsd 16.00–21.00
Fred 16.00–22.00
Lörd 14.00–22.00
Sönd 14.00–21.00

1 jun–31 aug
Tisd–fred 16.00–22.00
Lörd 14.00–22.00
Sönd 14.00–21.00

Ett av Hallands största ingenjörs-
företag med egen tillverkning. 

Galleri Café Klockarebolet

Dansk Smørrebrød
Aben fra 17/5 Lørdag og Søndag fra 1200 - 2000

Alfshög - 311 65 Vessigebro

e-mail: ivynjor@hotmail.com - facebook: galleri cafe klockareboletAllt i lamm- och fårskinn
20 318  0708-40 52 39

ÅHS 
FÅRFARM• Elinstallationer   • Automatikskåp   • Programmering

Tel 0346-201 37
Brogatan 7, 311 64  VESSIGEBRO

e-post: info@el-andersson.se

Följ samhällsföreningen på Facebook 
www.facebook.com/Vessigebro


