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Året går mot sitt slut och i Vessigebro har det varit ett händelserikt år som vi glatt kan titta tillbaka på. När 
jag tog över som ordförande i Vessigebro Samhällsförening hade jag som mål att vi skulle ha fler aktiviteter 
på vår fina gurkbänk och det har vi haft. Framför allt tänker jag på Nationaldagen då Veteransbilrallyt gjor-
de stopp vid Brovallen och hela området fylldes av vackra bilar och glada människor. För andra året hade 
vi sedan Midsommarfirande på Gurkbänken och det verkar redan ha blivit en tradition som folk tagit till 
sig. Sist men inte minst hade vi en väldigt trevlig kväll med Allsång och ett antal veteranbilar var tillbaka 
för att sjunga och njuta av sommarkvällen med oss. Tre oerhört lyckade arrangemang som vi tillsammans 
i styrelsen jobbat med och inte minst har vi samarbetat med andra föreningar i byn.

Samarbeten föreningar emellan är en annan höjdpunkt under året. Tillsammans orkar vi mer och gör det 
bättre och det gläder mig mycket att Vessigebro har många föreningar som vill detsamma- bygdens bästa.

En sak som är ett verkligt lyft för Vessigebro är bollklubbens nya klubbstuga. En lokal som många hyrt in 
sig till för olika arrangemang som styrelsemöten, dop och födelsedagsfester och VBK har även haft sin 
servering öppen på olika arrangemang. Detta bidrar till att området med Brovallen och Gurkbänken känns 
sammanknutet och levande. Nästa år firar Vessigebro Bollklubb 90 år och vi i samhällsföreningen hoppas 
kunna vara med kring firandet av detta.

Klubbstugan kommer också att hålla öppet på första advent och vara slutstation under poängpromenaden 
som startar borta vid Julmarknaden som hålls borta vid och inne i Ätrasalen. Det är en dag vi hoppas ska 
locka många. Förutom bra väder hoppas jag att folk tar med sig stora plånboken och handlar så att knal-
larna känner sig nöjda och vill vara med kommande år också.

Nästa år kommer vi i Vessigebro Samhällsförening reparera Vindskyddet och göra riktigt fint där. Ett fint bidrag till detta har vi fått av Askome Väby Vindkraftspar-
ker och mer om alla som fått möjlighet att förverkliga saker genom deras Bygdepeng kan ni läsa om i detta nummer av Brofästet. Ni får också träffa inspirerande 
Lisa Persdotter och bjuds på recept till julbordet av Ekholmen samt lite annat vi hoppas ni ska finna läsvärt.

Jag vill avsluta med att säga att vi hoppas på fler medlemmar till samhällsföreningen och även i styrelsen behöver vi bli fler. Visst, det är en del jobb men vi har 
alltid roligt tillsammans och känner att responsen på det vi gör är god. Jag vill rikta ett stort tack till alla i styrelsen som gör ett gott arbete. Sist men inte minst 
hälsar vi i Vessigebro Samhällsförening alla i Vessige med omnejd en riktigt god jul och ett gott nytt år!  

Tack alla kära Vessigebor

Vessigebro Samhällsförenings styrelse 
består 2016 av Dan-Olof Karlsson, Daniel 
Sandberg, Maria Olsson, Marianne Carls-
son, Camilla Oldengård, Per Johansson och 
Jörgen Wallden, som saknas på bilden. 
Är man intresserad av att engagera sig i 
föreningens arbete är man hjärtligt välkom-
men att höra av sig. Föreningen finns på 
Facebook och med en egen hemsida 
www.vessigebro.se

REDAKTIONELL TEXT & BILD

Jill Wegerup

j_wegerup@hotmail.com

GRAFISK FORM & LAYOUT

V-TAB Falkenberg

ANNONSFÖRSÄLJNING

Camilla Odengård

Telefon 070-999 64 55

Maria Olsson

m.ohlsson67@gmail.com

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

Stöd samhällsföreningen – bli medlem
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På första advent som i år är söndag 27 november 
blir det julmarknad i och utanför Ätrasalen. Mel-
lan 25 och 30 knallar kommer att ställa ut och 
det kommer finnas alltifrån konsthantverk i form 
av tomtar och dörrkransar till godsaker för julbor-
det. Alla barn får en godispåsen av jultomten som 
kommer förbi och som gärna tar emot barnens 
önskelistor. Lotterier kommer att finnas på plats 
och för den som vill röra lite mer på sig finns en 
poängpromenad som startar vid Ätrasalen och går 
bort till VBKs nya klubbstuga. Där borta kommer 

serveringen vara öppen om någon vill stärka sig 
med något varmt att dricka. Inne i Ätrasalen är det 
också servering och för den står Vessigebroskolans 
femteklass. Pengarna de får in går till skolans år-
liga Stockholmsresa för avgångsklassen och som 
är en tradition med många, många år på nacken.

Inne i Ätrasalen är det också lite uppträde med 
dragspel och gitarr, vilket kommer att sätta fart på 
julstämningen. Julmarknaden har öppet mellan 
12-16 och det finns ingen entré utan istället hop-

pas arrangerande samhällsföreningen att folk ska 
lägga pengar hos knallarna.

Under dagen kommer också Årets Vessigebrobo 
att offentliggöras. Ett pris som sedan 2009 de-
las ut av Vessigebro Samhällsföreningen och går 
till någon som gör väl i bygden eller på annat sätt 
representerar Vessigebro väl. 2015 gick priset till 
eldsjälen och föreningsaktiva Barbro Andersson. 
Priset Årets Vessigebrobo 2016 delas ut under 
julmarknaden.  n

Traditionsenlig julmarknad  
på första advent

Julmarknad på 
första advent

Årets Vessigebro- 
bo utses
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Under visitationen redovisas hur vi arbetar med 
gudstjänster och församlingsliv, barn-ungdoms-
verksamhet ,dop, vigslar, begravningar. Likaså 
hur vi hanterar våra antikvariska föremål, eko-
nomi och fastigheter.

Samtal har också förts med personal och förtroen-
devalda. Ett önskat inslag var också att ett samtal 
med kommunföreträdare. Därför bjöds kommunal-
rådet Marie-Louise Wernersson och kommunchef 
Charlotte Johansson in. Biskopen förde samtal 
med dem om landsbygdsfrågor och samarbeten. 
Alla var överens om att kyrkan är aktör inte bara i 

- Vi har blivit väldigt bra emottagna i Vessige-
bro redan från start vilket vi är glada och tack-
samma för, säger Jan Edenarw, gruppchef.

Boendet är ett boende för såväl asylsökande en-
samkommande barn som ensamkommande barn 
med uppehållstillstånd utan legal vårdnadsha-
vare. Boendet är bara för killar och i ålderspan-
net 15-18 år. Det finns 15 platser och i nuläget 
bor 11 där.

- Vi är bemannade dygnet runt med två per-

de kyrkliga sam-
manhangen utan 
också i samhäl-
let med den spe-
ciella kompetens 
som finns. Sam-
arbete kan bli 
enklare då vårt 
pastorat kommer 
att gå tillsam-
mans med andra 
enheter i Falkenbergs kontrakt/ kommun. Dessa 
gränser överensstämmer.

sonal och jobbar på uppdrag av kommunen. Vårt 
arbete är att se till att boendet är tryggt för alla 
och sedan att hjälpa och stötta ungdomarna så 
att de klarar av skolgång men också alla andra 
aktiviteter i det dagliga livet, säger Jan Edenarw.

Exempelvis deltar de unga i att laga mat, städa, 
tvätta, sköta sina privata ärenden så som ekono-
mi med mer. Härigenom ges ungdomarna stöd, 
vägledning och verktyg för att på ett aktivt och 
meningsfullt sätt vara delaktig i de praktiska gö-
romålen i vardagen, sin livssituation och delak-
tighet i samhället.

Det är olika hur långt i asylprocessen som ungdo-
marna kommit och det finns mycket tankar kring 
sin framtid bland de boende. Förutom skolgång 
så handlar det mycket om fritidsaktiviteter för 
ungdomarna och boendet ser till att anordna 

Biskopen i Vessige Pastorat

Ätradalens Ungdomsboende känner sig välkomnade 

Nu stod Vessige och Okome församlingar i 

tur att få besök av biskop Per Eckerdal och 

annan stiftspersonal i Göteborgs stift. Det 

kallas visitation och är ett möte under några 

dagar som följer en tydlig plan.

Mitt i Vessigebro ligger sedan 1 

mars Ätradalens Ungdomsboen-

de. Hemmet som drivs av Jera 

Etablera AB tog emot de första 

ungdomarna den 5 mars.

olika saker samt att köra ungdomarna till saker.
- Tennis, bowling, badminton och fotboll. 

Många testar olika saker och vi gör en del ge-
mensamma saker men sen är det individuella 
saker också, berättar Jan Edenarw som är grupp-
chef på Ätradalens Ungdomsboende och till-
sammans föreståndaren Alan Abdali ansvarar för 
verksamheten.

Att boendet har mötts av nyfikenhet och välvil-
liga bybor värderar Jan Edenarw högt och han är 
imponerad av Vessigebro.

- Här finns mycket goda krafter och det är en 
otrolig bygd som visat en öppen famn. Jag vet att 
killarna känner av det och är glada för det. Sen 
kan det fortfarande finnas osäkerhet hos dem in-
för allt det nya men det är en klar fördel i vårt 
arbete att de känner att boendet finns i ett gott 
sammanhang. n

Varje fredag under hösten fram till december 
och sedan januari till april så är det gammel-
dans i Ätrasalen. Bakom arrangemangen står 
Vessigebro Bygdegårdsförening och det är po-
pulära kvällar som lockar dansare från bygden 
men också långväga. Liveband varje gång och 
servering. Kvällarna inleds ibland med lite kurs 
följt av fika innan det är fridans. 

Gammeldans i Ätrasalen
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Biskop Per Eckerdal och Mari-Louise Wernersson tar i hand och hoppas på framtida samarbeten.
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På kvällen samlades ett 50-tal förtroendevalda 
och församlingsbor till mässa med biskopen. n
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-Banken gav oss ett väldigt uppskattat bidrag 
på 25 000 kronor som gjorde det här möjligt. 
Det känns bra att det nu finns en hjärtstartare 
på Gurkbänken där så mycket människor rör 

sig. Broval-
len täcks 
också av den 
där den sit-
ter på sidan 
av VBKs nya 
klubbstuga, 
säger Marianne Carlsson, Röda Korset.

I Vessigebro finns det hjärtstartare på fler ställen. Det 
är på Vessige Byggmarknad uppe på Kettlebellen, 
Katrinebergs Folkhögskola och fipbilen/ jourbilen. 
Vanlig hjärt- och lungräddning räcker tyvärr inte för 
att rädda en person som drabbats av ett plötsligt hjärt-
stopp. Chansen att överleva ett hjärtstopp med enbart 

HLR är endast 2 procent. Om en hjärtstartare används 
inom tre minuter så ökar chansen att överleva från 2 
procent till 83 procent. En kurs i hjärtstartning hölls 
från Vessigebro-Ljung Rödakorskrets och det finns 
möjligheter för andra föreningar att också få en kurs. 
Vid maskinen sitter instruktioner som är utformade för 
att vem som helst ska kunna använda den men att 
innan gått igenom stegen är så klart en fördel. n

Livsviktigt bidrag från Framtidsbanken till Röda Korset 
Vessigebro-Ljungby Rödakorskrets har 

skänkt en hjärtstartare till Gurkbänken. 

Föreningen sökte ett bidrag till hjärtstarten 

och en kurs i HLR från Falkenbergs Spar-

banks satsning Framtidsbanken.

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

Välj närproducerat från Källsjö Mejeri 

En smak 

av Halland
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Vindkraftsparkerna 
som ger tillbaka till bygden

Vindkraftverk är ett allt vanligare inslag i den svenska naturen då det satsas på förnyelsebar energi. 

För tre år sedan restes en massa verk kring Askome och Väby.  

- Det är tio verk i Askome och sex i Väby. Men redan vid processen kring att det skrevs arrende med 

markägarna så skrevs det också in att det skulle delas ut pengar från vinsten tillbaka till bygden, säger 

Johan Nylander, en av markägarna i Väby.
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sätt som Väby med pengar till bygden. Tyvärr har 
elpriset varit väldigt lågt de senaste åren, ja his-
toriskt lågt och därför har det inte blivit några jät-
tesummor men det känns ändå bra att ge tillbaka. 
Bygden drabbas ju genom att utsikten bryts och 

en del buller, säger Sven Larsson, markägare i 
Askome.  

 
Parken i Askome bygdes av Triventus och redan 
2008 började det skrivas arrendeavtal med mark-
ägarna. 2013 stod verken klara och samma år tog 
Varberg Energimarknad AB över som turbinägare. 

- Från början var det tänkt att bli 12 verk. Men 

Väby Vindkraftpark består av sex verk som restes 
2012 och 2013. Verken är av modell Vestas V90 
och reser sig högt över bygden.  

- Vindkraft tas emot olika och vi ville direkt visa 
att vi var medvetna om vilket ingrepp det är men 
försöka kompensera genom att ge tillbaka till 
bygden. Det var Gert-Olof Holst som la försla-
get konkret kring en Bygdepeng och det skrevs 
in redan från start, berättar Johan Nylander. 

 
Bygdepengen består av 0,25 procent av parkens 
intäkter under ett år och det är både Askome 
Vindkraftpark och Väby Vindkraftpark som lägger 
in pengar. Av de 0,25 procenten från respektive 
park kommer hälften från fastighets-/markägaren 
och hälften från turbin-/verkägaren.  

- Askome bygdes ju huvudsakligen under 2013 
men bestämde sig direkt för att gå in på samma 

ett försvann då det fanns fiskjuse som skulle stö-
ras och sen var det en markägare som ändrade 
sig, så det blev till slut tio verk. De är av model-
len General Electric och har vardera en kapacitet 
på 2,75 MW. Så parken har en kapacitet på ca 

74 000 MW per år, säger Per Öhman på 
Varbergs Energi och som är talesperson för 
Askome Vindkraftpark och Bygdepengen.  

 
Att eplpriset legat lågt de senaste tre åren 

beror på de milda vintrarna och att kärnkraften 
haft en bra tillgänglighet. En jätteuppgång av 
priset har dock skett de senaste två månaderna 
berättar Per Öhman. 

- Man har hittat materialfel i 12 kärnkraftsreak-
torer i Frankrike så nu får de ta el från Tyskland 
vilket gör att de får importera från Tyskland, vilket 
i sin tur smittar av sig till södra Sverige. Dessutom 

Från början var det tänkt  
att bli 12 verk. PER  ÖHMAN
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www.dalhems.com

M&G
Vessige Salongen

Dam, Herr och barnklipp
 Färg. Slingor. Permanent. 
Läggning. Hemklippning. 

Tidsbokning.
0346-201 62

spår prognoserna att det blir en kall vinter och vi 
har samtidigt ett stort underskott i vattenmagasin 
som gör att vattenkraften inte kan leverera som 
annars. Så det gör att priserna stiger hela vägen.  

 
Per Öhman har under de tre år som Byg-
depengen delats ut suttit med och fördelat 
den. Första året den delades ut var 2014 
och det var då 2013 års vinst hos vindkrafts-
parkerna som nådde föreningarna i bygden. 

- Vi tittade inför första året hur vi ville göra och 
i en gemensam arbetsgrupp med Väby kom vi 
överens om att det skulle ligga som en pott som 
bygdens olika föreningar sökte ur och så fördela-
des det efter gruppens beslut, säger Per Öhman. 

Det togs direkt beslut att pengarna inte skulle gå 
till politiska förbund eller religiösa samfund. Utan 
det är framför allt föreningar som lyfts. 

- Första året hade vi ansökningar på 350 000 
kr, men "bara" drygt 100 000 kr att dela ut och 

efter att vi strukit några som vi inte tyckte kvalade 
in hade vi möjlighet att ge alla som sökt. Alla fick 
inte hela summan men delar i alla fall. Så har 
det fortsatt sen. Vår tanke är inte att det ska gå 
till löpande kostnader utan något konkret som det 

behöver investeras i, berättar Per Öhman. 
 

Johan Nylander som bor i bygden och som är med 
vid den årliga utdelningen tycker att det bara är 
positivt med Bygdepengen. 

- Responsen är enorm och det är roligt att 
se. Det är inga gigantiska summor men peng-
arna gör nytta och för föreningarna betyder 
det mycket och är ett välkommet tillskott. Vi 
är väldigt glada och kommer att fortsätta ge 

tillbaka. Sen om det blir exakt så här att det finns 
en pott att söka ur eller om vi längre fram går över 
till en annan modell det får vi se. Men helt klart 
kommer det alltid att gå ut pengar till bygden och 
det känns rätt, säger Johan Nylander. n

Responsen är enorm och det 
är roligt att se. JOHAN  NYLANDER

Vessigebro Gymnastikförening     
Nya utmanande lekredskap för barn
Headset till gymnastikledare

Vessigebro SPF
Fira föreningens 60-årsdag

Vessigebro Skyttegille
1 luftvärmepumpar till skyttepaviljong

Askome Hembygdsförening
Fasadputs Luftvärnstornet
Förvärv Askome sockenstuga

Vessigebro SPF, Boulesektionen
Sittgrupper vid boulebanan på Gurkbänken
   
Vessigebro Idrottsplatsförening
Bygga ny föreningslokal
Utemöbler till nya föreningslokalen
4 st lyktstolpar till parkeringen vid Brovallen

Vessigebro Bollklubb
Träningsoveraller ungdomar 7-11 år
Två 5-mannamål
Bidrag till träningsoveraller alla ungdomslag

 

 

 

 

                

               Utvecklar företag inom försäljning, 
marknadsföring och värdskap.          

www.lisapersdotter.se 

 

TUFF och ROLIG TRÄNING – passar alla
Rörelse-puls | Kettlebells | Spinning  

Medboll|  | HLR-utbildningar
www.vessigekettlebell.se

VESSIGE KETTLEBELL & HLR

Det här har Bygdepengen gått till  
under de tre år den har delats ut

Vessigebro Fiberförening
Etablering fibernät

OK Gläntan
Tryck av naturpass att delas ut kostnadsfritt
Tryckkostnad

Vessige-Alfhögs Hembygdsförening
Omläggning av tak till vasstak

Ullared-Flädje Golfklubb
Golfklubbor nybörjarset för skolor med mer

Styrgruppen för Gurkbänken
Lekredskap för rörelse och spontana  
aktiviteter med naturmaterial
Plastmatta på scenen
Hjärtstartare

Vessigebroskolan klass 5
Stockholmsresa 2016
Resekassa till varje elev

Vessigebro Samhällsförening
Två styck Nordbo anslagstavlor plus belysning
Renovering av vindskydd och grillplats
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Vackert nytillskott på Gurkbänken
Dammen på Gurkbänken har fått lite extra liv 
genom en fin fontän. Ett välkommet inslag som 
är en gåva från Marghita Johansson. Det var ock-
så Marghita som med sin framlidne make Ing-
var skänkte medel till belysning av Ögat, ett av 
konstverken på Gurkbänken. Vi tackar Marghita 
för hennes bidrag till bygden.

Den första måndagen i varje månad samlas flitiga frivilliga för att städa och luka på Gurkbänken. 
Arbetet är avslutat för i år och Gurkbänken är nu prydlig inför vintern. Det är samhällsföreningen som 
håller i städningarna men andra föreningar i byn hjälper till och vem som helst får komma att vara 
med. Arbetet kommer att tas upp igen när våren börjat komma och det börjar gro igen. Precis som 
tidigare kommer det ligga klockan 17.00 den första måndagen i varje månad: men självklart går det 
alltid bra att tjuvstarta. När det drar igång i vår kommer samhällsföreningen sätta lapp på anslags-
tavlan vid ICA samt meddela på sin facebooksida samt på ”Händer i Vessigebro”. Tillsammans håller 
vi ordning på vår fina Gurkbänk. 

Gurkbänken vinterstädad

För byns bollklubb är 2017 ett speciellt år. Då firar 
klubben 90-års jubileum. 

År fyllda med framgångar och motgångar, men 
framför allt av glädje och gemenskap. Inför 2017 
står VBK rustade med dam- och herrlag samt flera 
ungdomslag. Damlaget och ungdomslagen har för-
eningen tillsammans med Goif Ginsten och herr-
laget drivs tillsammans med Ätrafors BK. Under 
jubileumsåret kommer det att ställas till med en 
fotbollens dag på Brovallen under våren. Något 
eller några ungdomslag kommer att spela och så 
också de båda seniorlagen innan det blir fest på 
kvällen. VBK låter hälsa att det behövs fler volontä-
rer i klubben som bland annat kan vara matchvär-
dar. Vid intresse kontakta ordförande Johan Ryhlin. 

VBK firar 90 år
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Lisa Persdotter tar emot på kontoret i Vessigebro 
och hon sprakar av energi. Inne på rummet är 
det massvis av färg i och med Lisas spännande 
konst, ett projekt hon börjat med de senaste 
åren och som tar allt mer tid.

- Det är så väldigt roligt, jag har alltid älskat 
att måla och nu har jag lagt mer tid på det. I och 
med att det finns ett intresse för verken så blir 
jag inspirerad att utveckla detta, säger Lisa.

Det var för ungefär två år sedan som Lisa började 
”leka” digitalt med sin konst för att slappna av 
och hon håller nu på och bygger upp en hemsida 
för sin konst. ColorJoy kommer att visa de färg-

glada verken som låter betraktaren få fantisera 
om motiven. Förutom tavlor går det att få moti-
ven på ljudabsorbenter och det tror Lisa kan bli 
något som utvecklar sig.

- För företagen får man då konst till väggarna 
men också något som hjälper till att förbättra ar-
betsmiljön och dessutom är det avdragsgillt. Här 
borde finnas en marknad.

Lisa målar först i olja och jobbar sedan vidare 
digitalt efter det att en fotograf fotat av verket. 
I programmen hon sen jobbar finns oändliga 
möjligheter och det är inte svårt att hela tiden 
komma vidare.

- Det är väldigt roligt och konsten växer fram 
medan jag jobbar. Att jobba digitalt gör det också 
möjligt att snabbt ändra färg på ett verk. Om jag 
har en kund som tycker om ett mönster men vill 
ha det i andra färger så kan jag lätt ordna det.

Under året har Lisa Persdotter ställt ut sin konst 
på flera ställen. Bland annat har hon haft två 
utställningar nere på Brovallen i den nya klubb-
stugan.

- Vessigebro är ju min hemmaplan så det är 
roligt att få visa här vad jag gör. Konsten är en 
bisyssla men ibland tar skapandet fart och då 
försvinner tiden lätt.

Vessigebros värden är 
grunden i mycket för Lisa
Hon har hela Sverige som arbetsplats men det är alltid till Vessigebro Lisa Persdotter återvänder.

- Här finns verkligen allt och inte minst lugnet som gör att jag får energi att vara kreativ i jobbet. 

Den här bilden visar vilka faktorer Lisa Persdotter tycker Vessigebro fyller under de tre stora behov som finns i allt och som är funktionella, F-behov, känslomässiga, K-behov, 
och social, S-behov. Bilden av Vessigebro har hon alltid med när hon är ute och föreläser och då hon lyfter orten som ett gott exempel då cirkeln med behov sluts. 
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kvartsida annons Bjrösered emballage

Det huvudsakliga arbetet är marknadsutveckling 
vilket Lisa har mycket erfarenhet av och brinner 
för. Hon har jobbat i egen regi i två och ett halv 
år nu, tidigare jobbade hon som konsult och pro-
jektledare för LRF och på Reklamshopen.

- Mitt stora projekt på LRF var ”Vägen till 
marknaden” som riktade sig till livsmedelspro-
ducenter och innehöll hela marknadshjulet. Den 
fick bra respons och har sedan anpassats för tu-
rism och andra grenar med. Jag har nu skrivit 
om och modifierat det materialet för mitt företag 
och jobbar som konsult med marknadsutveckling 
och värdskap.

Lisa pratar mycket om helheten och att bygga 
långsiktigt. Om hur varje del räknas och är vä-
sentlig för att få hjulet att gå runt. Utbildning-
arna hon håller för olika företag är uppbyggda i 
olika delar och efter utbildningen har företagen 
en trygg och bred grund att stå på som gör att de 
kan nå sin fulla potential om de jobbar struktu-
rerat efter planen.

- Det finns inga genvägar till att lyckas men det 
finns verktyg att använda som gör vägen lättare.

Genom åren har Lisa rest mycket i hela Sverige 
och inte minst har Norrland varit ett område hon 
besökt mycket. På orter som står med stora ut-
maningar för att behålla arbetstillfällen och bo-
enden är man ofta duktig på att skapa projekt. 
Något Lisa menar inte är specifikt för Norrland 
utan handlar om glesbygd och landsbygd.

- I Vessigebro med omnejd ser man det också 
precis som nästan överallt på landsbygden. Sa-
ker serveras inte utan folk får själva se till att 
saker händer och att saker finns kvar i byn.

Som exempel 
ger hon butiken 
i Vessigebro. 
Lisa och hen-
nes bror köpte 
1989 det mini-
livs som då 
fanns i Vessi-
gebro. ICA låg 
mitt över vägen 
och många trod-
de att affären 
skulle få svårt 
att klara sig. 
Men Lisa och 
hennes bror job-
bade hårt med 
att få bli ATG-
ombud och med 
det fick den en 
stark kundkrets. 
Likaså såg man 
till att bli utläm-
ningsställe för 
Apoteket.

- Under tiden vi hade livset så kursade ICA 
och många trod-
de då vi skulle 
bli glada och 
tjäna på detta. 
Men vi tjänade 
inte på att sälja 
en massa mjölk 
och hela byn 
upplevde ett 
kaos och det 
blev tydligt hur 
viktigt det var 
för alla med en 
affär. Efter två 
månader öppna-
de ICA igen och 
sen dess är folk 
trogna det lokala 
på ett helt annat 
sätt.

Lisa och hen-
nes bror sålde 
livset efter fyra 
år och av olika 
anledningar la-
des det ner. ICA 
tog då över som 
ATG-ombud och 
blev den sociala 
knutpunkt som 
mini-livset varit.

- När bib-
lioteket här var 
hotat så blev det 

också en uppslutning och folk gick man ur huse 
för att det skulle få finnas kvar. Det känns som 
folk trivs i Vessige och uppskattar allt som finns 
här. Jag gör det absolut i alla fall, det här är min 
plats på jorden.

Lisa bor på Möllegård i det hus som hennes för-
äldrar byggde vid gården, den familjegård som 
hennes bror nu driver och bor på. Hon älskar 
stillheten där ute och att kunna gå längs med 
Ätran och ta in allt det vackra. Vessigebro med 
omnejd har verkligen allt tycker Lisa som ofta 
lyfter den lilla orten när hon är ute och föreläser. 
Oavsett om det är en ort eller ett företag tittar 
Lisa på faktorer utifrån de tre olika behov som 
finns i allt.

- Det är de funktionella behoven som av vi 
tar Vessigebro handlar om skola, affär, bank, att 
man kan tanka och det finns en idrottshall för att 
nämna lite. Sen det känslomässiga som att här 
är tryggt, man kan vara sig själv och här finns en 
vacker natur för friluftsliv. Och så sist men inte 
minst de sociala behoven som att här finns aktiva 
föreningar, gemenskap och tillhörighet. Vessige 
har många faktorer under varje behov och det gör 
Vessigebro till en underbar livsplats. n
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1 del crème fraiche
1 del majonnäs
1 del turkisk yoghurt
2 krukor färsk basilika
Cest och saft från 1 citron
50-70 gram finriven parmesanost
Svartpeppar, finmald
Cayennepeppar
Salt
1 burk inläggningssill

Restaurang Ekholmens  
Basilika- och parmesansill

Blanda ihop majonnäs och yoghurten till en 
jämn kräm. Blanda i crème fraichen i slutet, 
(rör ej för mycket då blir crème fraichen lös 
och rinnig). Mixa under tiden basilikan med 
2 isbitar och lite olivolja. (Isen gör att örter-
na håller sin gröna fin färg bättre.) Riv par-
mesanosten. Blanda ihop kryddorna, osten, 

cesten från citronen och basilika purén med 
krämen.

Smaka av och balansera sötman med saft från 
citronen. Häll sillen i ett durkslag och låt den 
droppa av sig. Blanda ihop med krämen och 
låt dra 1-2 dagar innan servering!

Bank & Försäkring

Välkommen till oss på banken i Vessigebro!

 Marita Eskilsson                            Anette Bengtsson                                             Katarina Isaksson                                     Lovisa Karlsson 

Nya öppettider fr o m 2 januari 2017:   Måndag och torsdag 10-18, tisdag 10-14
Bokad rådgivning måndag, tisdag, torsdag och fredag 08-18. falkenbergssparbank.se  tel. 0346-550 00


