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Sörby naturhälsogård

De satsar grönt
Tolv smultronställen
på hemmaplan

Grannsamverkan
ska stoppa tjuven

Senaste nytt
om fiberbredband

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

INNEHÅLL

En blandad kompott från ordförande
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Välkommen till årets första nummer av Brofästet. Sedan senast har vi haft årsmöte i föreningen. Tyvärr som

Så stoppas tjuven

GRANNSAMVERKAN:
vanligt ett dåligt besökt möte, även om det var några fler deltagare i år. Det är förbryllande att inte fler vill
komma på mötet och försöka påverka. Att påverka utvecklingen i Vessigebro är vad det handlar om till syvende och sist. Det borde alla vara intresserade av.
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KYRKOVALET
Till årsmötet hade det kommit sex motioner, vilket aldrig tidigare har hänt i föreningens historia. Jättekul!
Det som var mindre kul är att två ärrade kämpar i styrelsen nu valt att lämna denna. Det är Pia Stensson
och Lars Tejler, som båda har lagt ner ett stort och ovärderligt arbete. Båda fortsätter att vara medlemmar
så vi ska se till att även i framtiden utnyttja deras tid och stora kunskaper. Tack båda två för allt ni gjort för
Vessigebro Samhällsförening.
Som efterträdare valdes Dan-Olof Karlsson och Isak Palsäter in, två hedervärda herrar – men tyvärr av fel

15 SEPTEMBER:
Påverka framtidens kyrka
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FIBERBREDBAND:

kön. Missuppfatta mig nu inte, både Dan-Olof och Isak är ytterst kompetenta, och förstås hjärtligt välkomna

Vill hellre bygga bredband

i styrelsen, men vi behöver få in fler tjejer. En ökad balans mellan könen skulle stimulera kreativiteten, så ni

än jaga blanketter

tjejer som är intresserad av samhällsutveckling på det lokala planet, ta chansen.
Men det första som väntar är Nationaldagsfirandet, som nu tar sin plats på Gurkbänken. Nytt för i år är att vi
ska försöka imitera norrmän, fransoser och amerikaner, med flera, och ordna en redig fest när det ”ordinarie”
firandet är slut! Men det kommer mer information om detta.
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SÖRBY

NATURHÄLSOGÅRD:
Tar vara på naturens kraft

I dag – mitten av maj – var jag inne i Falkenberg och träffade Jimmy Vänestål, som är handläggare för projektet med cykelbana mellan Vessigebro och Falkenberg. Han hade att förtälja att kommunen reserverat ett
antal miljoner kronor till projektet, men samtidigt flyttat fram det ett år.
Jimmy Vänestål var dock pessimistisk även till detta datum på grund av att detta är ett projekt mellan
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TOLV SMULTRONSTÄLLEN

kommunen och Vägverket, och där Vägverket ska hålla med projektledare – men en sådan är inte utsedd.

I VESSIGEBRO:

Orsaken, enligt Jimmy Vänestål, är att Vägverket har många projekt men begränsade resurser. Vi får se om

Från skvaltkvarn till bad

vi ska uppvakta Vägverket eller försöka påverka på annat sätt.

och frodig grönska

För övrigt skiner solen – och både min trädgård och Ullared Flädje golfbana slåss om mitt
intresse. Det ska bli spännande att se vem som vinner.
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FORSKARE
FRÅN VESSIGEBRO:
En glad sommar

Letar växter i amazonas

Vessigebro Samhällsförening
Börje Johansson
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carltorp@telia.com
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anna@creativecorner.se

Daniel Sandberg

www.vessigebro.nu

micael@limelemon-media.se

070-677 88 21

NYHETER I KORTHET

Anmäl dig
till Hallandsloppet

Fira nationaldagen
i Vessigebro

Hallandsloppet genomförs traditions-

Du vet väl att du kan fira nationaldagen i Vessigebro?

enligt första lördagen efter midsommar.

Den 6 juni börjar firandet klockan 17:00 vid Brunns-

I år blir det tävling den 29 juni.

torget, mellan Ica Nära och Vessige Byggmarknad.

Start och mål är som vanligt vid

genomför loppet badar gratis på

Nationaldagsfirandet i Vessigebro

närsförening Vessigebro bjuder på

Vessigebroskolan.

Vessigebadet denna dag.

börjar klockan 17:00 vid Brunns-

kaffe och nationaldagsbakelse.

Första

start

i ungdomsklasserna är klockan

För mer information om lop-

torget. Därifrån blir det gemensam

Firandet fortsätter därefter

14:30 och i vuxenklasserna 15:15.

pet och anmälan, besök arrangö-

marsch till Gurkbänken, där pro-

med grillning på Gurkbänken, där

Alla ungdomar får pris och plakett

ren OK Gläntans hemsida: www.

grammet sedan innehåller sång

samhällsföreningen håller grillen

okglantan.se

och musik, och nationaldagstal av

varm. Mat och dryck får dock var

Tore Fjällbrant. Sveriges Pensio-

och en ta med själv.

efter

genomfört

lopp.

Utlott-

ning av priser
i motionsklassen. Alla som

Samhällsföreningens
nya styrelse
Efter årsmötet i mars har styrelsen för Vessigebro
Samhällsförening fått ett delvis nytt utseende.
Här är den nya styrelsen.
Efter

år

Styrelsen 2013: Börje Johans-

har Pia Stenson och Lars Tejler

många

förtjänstfulla

son (ordförande), Marianne Carls-

lämnat styrelsen i Vessigebro

son (kassör och medlemsansva-

Samhällsförening. Nya namn är

rig), Daniel Sandberg (ledamot

Isak Palsäter och Dan-Olof
Karlsson.
Även

och ungdomsansvarig), Lars
Andersson (ledamot och

Börje

Stöd samhällsföreningen
– bli medlem
Varje medlem betyder mycket för Vessigebro Samhällsförening. Det ger oss större möjligheter att
göra något bra för vårt Vessigebro.

Jo-

assistent), Isak Palsäter

hansson hade aviserat

och Dan-Olof Karlsson

Att bli medlem är enkelt. Betala

håll, 300 kronor för företag och

att lämna styrelsen.

(båda ledamöter), samt

in medlemsavgiften till bankgiro

föreningar.

Men då ingen ersät-

Micael Goth (sekrete-

5945-1609, glöm inte notera

tare kunde hittas, fortsätter han som ordförande
ett år till.

rare
ansvarig).

och

informations-

Kontakta

oss

gärna

om

namn och adress. Medlemsavgif-

du har tips eller funderingar,

ten 2013 ligger kvar på fjolårets

info@vessigebro.se

nivå: 150 kronor för familj/hus-

Grannsamverkan i Vessigebro
I Vessigebro har projekt Grannsamverkan startats under våren.
Brottsligheten är inte märkbart hög i samhället, men metoden ökar
tryggheten och bidrar till att minska risken för brottslighet.
För den som stöter på ett pågående brott är det viktigt är att inte ta
risker – iaktta och ring 112 i stället för att ingripa.
I april samlades ett antal intresserade Vessigebrobor i Falkenberg för ett informationsmöte,
tillsammans med polisen och Länsförsäkringar,
om Grannsamverkan som metod för att förhindra brott. Efter mötet har bland annat boende på
platån i Vessigebro startat upp Grannsamverkan,
och intresse ﬁnns även på ﬂer håll. Sedan tidigare
ﬁnns Grannsamverkan i Åhs/Bjerrome.
Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det
brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära
samarbete med polisen. Metoden är nyﬁkenhet
och engagemang – tillsammans kan grannar skapa ett vaksamt och eﬀektivt skydd som reagerar
på det okända. Bland annat ﬁnns möjligheten att

sätta upp skyltar, som tydligt signalerar att här
ﬁnns vaksamma invånare.
Målet med Grannsamverkan är att öka tryggheten

och trivseln och minska brottsligheten. För att
lyckas är det viktigt att påverka attityder, öka kunskapen och god kontakt mellan grannar.
– Att förvara värdesaker på ett säkert sätt
och meddela grannar om man reser bort är bra.
Likaså att förstås vara allmänt uppmärksam, säger Johanna Stakeberg, trygghetsutvecklare vid
Länsförsäkringar Halland.
Några rekommendationer är att göra en egen
inventarielista, märka sina tillhörigheter, hitta

nya och säkra förvaringsställen. Och att inte
strunta i att polisanmäla.
– Dels är det en försäkringsfråga, dels ökar
chansen att ﬁnna det stulna. Men det kan också
bidra till att öka polisens resurser i framtiden om
brottet ﬁnns med i statistiken, berättar Johanna
Stakeberg.
Det ﬁnns en hel del man kan göra för sin
granne, som kanske reser bort på semester under
sommaren, för att minska tjuvens intresse.
– Klipp gräset, ta hand om posten, släng dina
sopor i grannens soptunna, parkera din bil på
grannens uppfart och häng din tvätt på deras
torkställning. På vintern är det klokt att skotta
snö och göra fotspår i snön. Ett annat tips är att
vara försiktig med vad du lämnar ut på internet,
i exempelvis sociala medier, säger Johanna Stakeberg.
Att delta i Gransamverkan är kostnadsfritt.
Vill du veta mer, kontakta Johanna Stakeberg,
Länsförsäkringar, telefon 035-15 26 85.
www.samverkanmotbrott.se

FAKTA
Så här gör du vid inbrott
• Ring 112 vid pågående inbrott eller nära förestående brott
• Betona att det är ett pågående brott
• Var tydlig med vem du är, adress och ort
• Berätta om du kan se de misstänkta personerna. Försök notera klädsel,
utseende och registreringsnummer.
• Håll telefonsamtalet öppet – lägg inte på luren

Grannsamverkan. De flesta inbrotten sker vintertid i skydd av mörkret, men det är
inte fel att även ha ögon och öron öppna också sommartid.

Rösta i kyrkovalet
och påverka din kyrka

15 september:

I höst är det valtider. Glöm inte
bort kyrkovalet – ta chansen att
påverka genom att rösta.
Den 15 september är det dags att forma framtidens kyrka. I kyrkovalet väljer du de personer som
ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande
fyra åren. Cirka 5,5 miljoner av Svenska kyrkans
medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2009
röstade dock endast 700 000 medlemmar.
– Det skulle vara roligt om valdeltagandet
blev högt hos oss. Det visar att det ﬁnns ett intresse för kyrka och församling. När vi röstar i
kyrkovalet har vi tre val att göra: val till kyrkofullmäktige i vårt pastorat, till stiftsfullmäktige
i Göteborgs stift, samt till kyrkomötet på nationell nivå, berättar Ulla Rickardsson, ordförande i
kyrkonämnden i Vessige församling.

Från Vessige församling kommer nio personer att kandidera. Under nuvarande period har
församlingen haft ﬂera fastighetsärenden kring
kyrkorna. Ekonomin är dock liten, med 2 200
kyrkomedlemmar som betalar kyrkoavgift.
– Det är en grannlaga uppgift att påverka hur
vi fördelar medlen till personal, fastigheter, miljöarbete och det viktigaste, församlingslivet. Det
kan bli nödvändigt att gå samman i större pastorat i framtiden, för att minska de administrativa
kostnaderna, säger Ulla Rickardsson.
De röstberättigade får sitt röstkort omkring
den 28 augusti. På röstkortet ﬁnns uppgifter
om vallokal, tider, med mera. För att få rösta ska
du senast på valdagen fylla 16 år, vara medlem i
Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige den
1 augusti 2013.

FAKTA
De här kan du rösta
på i kyrkovalet
• Jan-Åke Jacobson
• Ulla Rickardsson
• Gunilla Pettersson
• Leif Andersson
• Sture Svengren
• Börje Johansson
• Ulf Johansson
• Jörgen Wallden
• Gunnar Bengtsson

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

HALLÅ DÄR...
Ulf Johansson, ordförande i Vessige fiberförening.
Hur många har hittills anmält sig till fiberbredbandsprojektet?
– Vi har fått 260 medlemmar. Det bör inne-

Hur ser du på den första tiden som varit fram

samma fastighet, undrar om avgiften. Vi vet

bära att det går att bygga ett fibernät i Vessi-

till nu?

inte säkert, men andra föreningar har tagit ut

ge församling. Däremot blir kostnaden lägre

– Intresset är stort från många. En del är

en full avgift per fastighet och sedan 25–50

ju fler som vill ansluta sig.

skeptiska och tycker att det bredband de har

procent för tillkommande anslutningar på

idag fungerar, vilket det säkert gör. Jag tror

samma fastighet.

Vad sker just nu när det gäller projektet?

att framtiden kräver mer. Vi stressar inte ige-

– Vi kommer att skicka ut påminnelse till vissa

nom projektet och det största problemet vi

Ni behöver förstås folk som kan hjälpa till?

områden. Därefter kommer vi göra en första

har är de som inte tagit ställning och därmed

– De som känner att de kan bidra, får gärna

projektering för att se vad det skulle kunna

inte skickat in sina fastighetsblanketter. Det

kontakta fiberföreningen. Vi behöver alla

kosta och hur det skulle gå att bygga. Vi har

kommer ta mycket ideell tid att genomför

som har tid, och de som är duktiga på att

gott om tid till byggstart som det ser ut nu,

projektet och vi lägger hellre vår kraft på att

driva projekt och att jobba med exempelvis

det finns inga bidragspengar förrän 2015, en-

bygga fiber än att ta reda på om fastighetsä-

anläggningsfrågor. Men det viktigaste är nu

ligt information från myndigheterna. Vi vet inte

garna är intresserade eller ej.

att få in blanketter för alla fastigheter så att

heller vad det innebär för oss att kommunen
startat ett bolag för att bygga i tätorterna, men
det får vi återkomma med när vi vet mer.

vi kan gå vidare.
Vilken är den vanligaste frågan du får?
– De som har mer än ett hus eller lägenhet på

www.vessigefiberforening.se

GRÖN OAS
i Sörby
Sörby naturhälsogård utanför Vessigebro är en plats som andas frid.
Här har paret Liselotte och Vagn Abel byggt upp en verksamhet kring
hållbarhet. Allt kretsar kring ekologiskt, grönt och välmående.
– Vår drivkraft? Vi vill bidra till en omställning till hållbarhet, säger de.
Dvärghönsen välkomnar i sin maﬃga dräkt, i det
inbjudande växthuset har grödorna tagit grön
fart och på de omgivande runda kullarna betar
får. Att besöka Sörby naturhälsogård är att komma till en oas.
– Vi börjar hitta vår nisch och målgrupp.
Människor som håller på med personlig utveckling, hållbarhet, yoga. De uppskattar vårt ställe

”

konferenser med olika aktiviteter. På gården
ﬁnns ett Bed & Breakfast, möjlighet till ridning
och kurser där man lagar mat tillsammans. Matkreationskurser med fokus på grön vegetarisk
mat, för den som vill växla över till mer grönt och
minska på köttet.
– Vi skapar fram varje måltid till en helhet,
med hjälp av de olika grundsmakerna. Mat som

Naturen ger närvaro, lugn och även kreativitet. Människor
mår bra av naturen och det försöker vi ta vara på.

mycket, säger Liselott Abel, medan vi slår oss ned
i en blå soﬀa ute i växthuset.
Sörby naturhälsogård är en kurs- och retreatgård

som andas hållbarhet. Här möts olika samarbetspartners – egna företagare inom olika inriktningar – för att inspirera människor att hitta
sin egen nöjdhet i livet. Tillsammans skapar man
olika möjligheter.
– Naturen är ett viktigt rum för oss. Naturen
ger närvaro, lugn och även kreativitet. Människor
mår bra av naturen och det försöker vi ta vara på,
menar Liselotte Abel.
Här ﬁnns grön rehabilitering för sjukskrivna,
individuella konsultationer/samtal, arbetslagsoch organisationsutveckling, yoga, retreat och

LISELOTTE ABEL.

fyller kroppen med bra näring, smakar gott och
samtidigt landar bra i magen. Vi vill hjälpa kroppen att inte bara bli mätt, utan också bli ordentligt nöjd så att den fungerar som vår bästa samarbetspartner, säger Liselotte Abel.
Kunderna består av en blandad skara: privatpersoner, företag, kommuner och organisationer.
Det kan exempelvis vara sjukskrivna som kommer till gården för grön rehabilitering eller privatpersoner för enskilda konsultationer. Utbildning, konferens eller företagare som hyr plats på
gården för sina egna kurser.
Anledningen till att paret Abel – och deras två
döttrar – valt att satsa grönt och hållbart, är att
det är just det som de tror på här i livet.

– Dels vill vi vara hållbara i praktiken, dels vill
vi inspirera människor till att vara i kontakt med
naturen för att stärka sin närvaro och medkänsla,
berättar Liselotte Abel.
Hon kommer från Kinnekulle, har olika terapeututbildningar bakom sig och är legitimerad
psykoterapeut med inriktning på grön rehabilitering. Vagn Abel är lärare och kom till Sverige
från Danmark på 1970-talet. Att de hamnade i
Sörby är mest en slump.
– Vagn bodde i Småland när vi träﬀades och
han var lite trött på långa vintrar och vill ﬂytta
till västkusten. Han hade föräldrar i Köpenhamn
och jag i Västergötland, så det blev en plats ungefär mittemellan. Först bodde vi i Falkenberg,
men längtade ut på landet. Och eftersom vi ville
bo i ett hus som var så sunt som möjligt, letade vi
efter ett hus som inte hunnit bli renoverat med
osunda byggmaterial. Sörby kändes också trevligt, minns Liselotte Abel.

Gården har även Bed & Breakfast. I sommar
kommer också några bröllop att hållas vid
Sörby naturhälsogård. Här en plats för samtal,
i växthuset.

Liselotte och Vagn Abel hemma
på Sörby naturhälsogård. De startade sitt företag när de flyttade
till Sörby 1995 och sedan 2011
har de utökat verksamheten.

Gården – som ligger mitt i Sörby – består av kurs-

gård, mangårdsbyggnad, fårstall, loge, höns- och
kaninhus. På hovgården ﬁnns ett häststall, loge
samt mangårdsbyggnad.
Gården drivs med förnybara energikällor; sol,
vind, pellets och ved. Här ﬁnns separationstoaletter, rotzonsdamm för gråvatten och ekologiskt
byggmaterial och biogasbilar används. När det
gäller mat hämtas råvarorna från ekologiska och
lokala producenter.
Det ursprungliga namnet på gården är Torasgården. Den har legat i Sörby sedan mitten
av 1800-talet och varit en mjölkgård. Paret Abel
köpte gården år 2000.
– Ägaren före oss var andra generationen
brukare. Hovgården, vår bostad, har funnits här
sedan 1700-talet. Som på så många andra gårdar
så bodde här ett syskonpar som ”lovat” sköta gården. Eftersom det inte fanns några arvingar så lät
man stycka av i stort sett all mark till grannen,
berättar Liselott Abel.
Sörby naturhälsogård är en plats som direkt sänker livets hastighet. Under tiden vi samtalar,
växlar kroppen omedvetet ned och tid och rum
försvinner under vandring i trädgården.
Paradoxalt nog händer mycket på gården.
Kurser och arrangemang avlöser varandra under
året, trädgård och faciliteter utvecklas, och verksamhetens grenar blir allt ﬂer.

»

FAKTA
Sörby Naturhälsogård i sommar
• Trädgårdskafé. Under juli–augusti håller trädgårdskaféet öppet lördagar och söndagar
klockan 11–17.
• Grön mat i Slowfood-anda. Under juni-augusti erbjuds brunch varje söndag klockan
11–14. Vid vissa brunchtillfällen arrangeras sommaryoga.
• Bluegrassmusik. Varje söndag i juli klockan 15.
• Permakulturfestival 8–10 juli. Mjölksyrning, biodling, surdegsbakning, kompostering,
solceller matlagning och musik.
• NVC-sommardagar 15–19 juli. Människor träffas för att träna och odla goda relationer
och empatisk kommunikation. Workshop och sommarliv på samma gång.
• Temadagar om personlig utveckling, ”Hitta din egen nöjdhet i livet”, 22–25 augusti.

»

Den gamla ladugården för kor förvandlades
till ett modernt konferenscenter.

Exempelvis är det stora runda konferensrummet en relativt nybyggd och fascinerande upplevelse. Den mjukt rundade formen är en skön
kontrast till livets annars ofta skarpa hörn.
Och den 26 maj släppte Liselotte Abel och Elsa
Andersson boken ”Inte mera ärtsoppa”. En roman
baserad på verklig upplevelse av Elsa Andersson.
– Boken handlar om utmattningssyndrom
– men med ett lyckligt slut. Det känns jätteroligt
att få ut den, boken har funnits med oss under
ﬂera år. Bok är också en ny plattform för oss att
inspirera människor, en till möjlighet att nå ut,
säger Liselotte Abel.

små energilösningar, kortare arbetstid. Ett liv
med lättare packning, tid för varandra och medkänsla där vi hör hjärtat bakom det människor
säger. Då behöver vi inte vara rädda för andras
uttalande och behöver inte gå i försvar.

Hur ser ni på framtiden, för oss människor och

Om ni skulle ge ett tips till människor, för att må

vårt jordklot?

bra, vad skulle det vara?

– Vi behöver ställa om till ett liv som är baserat
på naturgivna förutsättningar. Ett liv i samklang
med det ekologiska kretsloppssystemet och där
människor kan leva i samarbete och gemenskap
med det som ger mening och glädje. Ett liv där vi
ersätter konsumtion med tid för att umgås och
göra mer saker ihop. Ett liv där vi behövs för varandra. Småskalig livsmedelsproduktion, lokala

– Vara ute mycket och låta naturen ge lugn och
närvaro samt odla sin empatiska förmåga. Ha
roligt.

CYKELFEST i Vessigebro
Den 7 september är det premiär för något nytt och roligt i Vessigebro:
cykelfest. Tanken är att man ska cykla runt och äta hos varandra och
träffa nya människor. Kvällen avslutas med fest i Ätrasalen.
Den 7 september är det dags för en ordent-

börjar och avslutas – bestämts till cirka 3–4

lig cykelfest i Vessigebro. Tanken är att delta-

kilometer.

garna cyklar hem till någon – kan vara en helt

– Bor man längre bort än så finns kanske

okänd person eller familj – för förrätt, middag

lösningar att hitta, hör med oss, säger Sofie

eller dessert. Man äter en rätt och cyklar se-

Wernersson.

dan vidare för att inta nästa rätt hos någon an-

Anmäl dig till Cykelfesten 2013 senast 19

nan. Dessutom ska man själv bjuda besökare

augusti: mejla namn, adress och antal personer

på en av rätterna.

till vessigebro.bygdegardsforening@telia.com,

– Förhoppningsvis blir det väldigt roligt och

avgiften är 150 kronor per person och inbetal-

man får chansen att träffa på nya människor,

ningsuppgifter kommer via e-post efter anmä-

säger Sofi Wernersson och Maria Sandberg, vid

lan.

arrangören Vessigebro Bygdegårdsförening.
Cykelfesten 2013 gäller enbart vuxna. För
att cykelturerna inte ska bli för långväga har
avståndet från Ätrasalen i Vessigebro – där allt

Start sker vid Ätrasalen klockan 16.30, då
alla får ett kuvert som visar till vem man ska
trampa. Efteråt väntar sedan fest i Ätrasalen.

Vad upplever ni är det största problemet för
människor i dag?

– Stress, där vi får för lite närvaro i det vi upplever, vilket är det som ger livet mening. Att vi
lever med fokus i det materiella och inte får möjlighet att odla våra behov av samhörighet, gemenskap och att vara viktig för någon annan.

Boken ”Inte mera ärtsoppa”
(Utblick förlag) kan köpas på
Sörby naturhälsogård eller förlaget.
www.sorbynaturhalsogard.se
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smultronställen 09
i Vessigebro

Yngeredsforsen. En plats som bjuder på fina vyer
och dramatisk natur. Naturen får under varma,

några smultronställen du inte bör missa i Vessigebro, med omnejd.

01

En explosion av fuktig grönska.

Påvadalen känns nästan som regnskog. Men

Vild, vacker och farlig. Nej, det

handlar inte om någon lokal Don Juan – utan om

Oavsett om solen skiner eller regnet strilar: nu är det sommar. Här är

Påvadalen

Yngeredsforsen

05

fuktiga sommardagar en exotisk atmosfär.
Plats: längs vägen mellan Askome–Gällared

Sörby kulturstig

10

Tid för frid? Sörby kulturstig är

Förr hade varje by en skvaltkvarn som kunde

Skvaltkvarnen
i Axtorna

Titta gärna in i denna 200 år gamla byggnad.

en självguidande kulturstig som leder dig längs

utnyttja vattenkraften i bäckar. Skvaltkvarnen

det är lummig lövskog med ett rikt insekts- och

gamla färdvägar, över blomsterängar och förbi

har nytt halmtak sedan 2001, i övrigt är allt

fågelliv. Ta på dig djungelhatten och masa dig

fornminnen.

original.

hit – fantastisk natur på relativt liten yta.

Plats: Sörby

Plats: Köinge, se skylt ”Ekomuseum/Skvalt-

Plats: två kilometer utanför Vessigebro, i riktning Falkenberg.

kvarn”.

Ätran

06

Vessigebro och Ätran är som ler

landsgård med ryggåsstuga – de äldsta de-

gelboet är barndomshemmet för en av Ätrada-

och långhalm. Finns fina promenader på båda

larna är från 1700-talet.

lens stora kulturpersonligheter, August Bonde-

sidor Ätran.

Plats: Vessigebro, intill Katrinebergs folkhög-

son. Fågelboet är numera hembygdsmuseum

Plats: Vessigebros utkant, riktning Askome.

skola

och boningshuset från 1855 är i stort sett

02

Larsagården
Sugen på en bit av det gamla

Halland? Larsagården är en kringbyggd hal-

11

Fågelboet
En gnutta Vessigebrohistoria. Få-

oförändrat.

03

Plats: Vessigebro, nära kyrkan.

grillplats. Är det bara sol är idyllen komplett.

07

Vid Sjönevadssjön finns playan och bilden av

Men förr var detta en viktig del i bondehus-

svensk sommar som utländska turister finner

hållet – i maltkölnan röktes och torkades mal-

oemotståndlig.

ten innan man bryggde sitt öl. Det finns inte

12

Plats: Sjönevad

många maltkölnor kvar att beskåda.

natur. Kyrkogårdar är inte otäcka utan under-

Plats: Åhs, finns skyltar längs vägen mellan

skattade. Och en lektion i historia för den som

Vessigebro och Sjönevad.

läser gravstenarna.

04

Sjönevadssjön
Sandstrand, vatten, brygga och

Gurkbänken
Vessigebros nya stolthet. Här

kan du leka, sporta, grilla eller njuta av konst,
flora och fauna. Barnens favoritplats.
Plats: centrala Vessigebro

Maltkölnan i Åhs
Nuförtiden är det inte många

som känner till vad en maltkölna är för något.

Vessige kyrka
Strosa runt och slappna av på

kyrkans område. Här finns både lugn och fin

Plats: Vessigebro

08

Spruthuset i Väby
Fire! Spruthus var ett litet hus

där traktens brandspruta förr förvarades. Nu
är nästan alla spruthus borta – men i Väby
finns ett kvar. Och brandsprutan är originalet
från 1870. Bredvid spruthuset finns en stensatt källa, där du kan se vattnet bubbla upp.

FOTNOT: Allt är subjektivt och självklart har vi

Plats: Väby

missat bra smultronställen.

HALLÅ DÄR...
Stephan Nylinder, som växte upp i Vessigebro under åren 1979–1995,
men nu bor i Göteborg och veckopendlar till arbetet på Naturhistoriska
Riksmuseet i Stockholm. Vad gör du där?
– Jag är anställd som forskare och arbetar

Naturhistoriska Riksmuseet bedriver även

– Peru ligger mig varmt om hjärtat och där

både med min egen forskning och är tillgäng-

forskning. Vad har du forskat om?

har jag varit på insamlingsresa uppe i bergen

lig som resursperson för övriga anställda.

– Jag arbetar främst med fylogenier, det vill

två gånger, senast 2009, då jag även hittade

Min uppgift är att bidra med nya perspektiv

säga vad som är släkt med vad och varför,

ett flertal nya arter. 2010 var jag i Manaus,

och metoder, samt stärka andras forskning i

samt biogeografi, som handlar om varför or-

Brasilien, samlade växter, höll föredrag, och

den mån det blir tid över. Man kan säga att

ganismer finns där de är och hur/när de kom

badade med Pirayor och rosa delfiner i Ama-

mitt arbete är en blandning av genetik, till-

dit. Just nu jobbar jag med flertalet grupper

zonasfloden. I januari nu i år var jag på kon-

lämpad matematisk statistik, samt kunskap

i familjen korgblommiga växter, exempelvis

ferens i Dunedin, Nya Zeeland, och passade

om växters utseende.

maskrosor och tistlar, från främst Australien

naturligtvis på att springa uppför en av värl-

och Nya Zeeland. Tidigare har jag även job-

dens brantaste gator, Baldwin Street.

Vad har du fått uppleva för spännande och

bat med liknande frågor inom familjen tof-

intressant?

felblommor i Sydamerika. Jag utvecklar även

Vad minns du mest från uppväxten i Vessige-

– Man träffar väldigt många andra forskare

nya analysmetoder, och ska nu i dagarna

bro?

både till vardags och på konferenser och har

publicera en artikel om ett helt nytt sätt att

– Hur mycket vi var ute och lekte och cyklade

möjlighet att diskutera tänkbara projekt och

beräkna ursprungsområden på, i tidskriften

hela tiden. Närheten till naturen. De fantas-

lösningar på kniviga problem. Det kanske

Systematic Biology, vilken är en av de mest

tiska lärarna på Vessigebroskolan.

inte låter så häftigt, men det är faktiskt det

prestigefyllda tidskrifterna inom ämnet.

mest spännande och intressanta man kan
göra. Man inser snabbt att man inte kan allt,

Du har besökt flera spännande och exotiska

och att andra kan komma med infallsvinklar

platser på vårt jordklot. Kan du berätta om

man aldrig skulle kommit på själv.

höjdpunkterna?

TOMAL

®

METERING SYSTEMS

GOLFINTRESSERAD?
Ta chansen att prova golf
på en traditionell bana.
Välkommen att spela på
Ullared Flädje GK tillsammans
med en medlem även om du
inte har så kallat ”Grönt kort”.
0346-204 40
���������������

Varmt välkomna!

Välkommen till Montessori!
Vi har några få lediga förskoleplatser.

Välkommen till

Montessori!
Vi har några få lediga förskoleplatser.
www.montessorifalkenberg.se
�����������

Tid för dig!

Ett av Hallands största Ingenjörsföretag,
med egen tillverkning, inom Miljöteknik.

Maskingrävningar m m

Utför grävning av enskilda avlopp

Populärt
stickkafé
Varannan torsdag träffas ett tiotal kvinnor i
Vessigebro för att tillsammans umgås och sticka.
– Det bästa med detta är att få träffa andra,
den sociala biten, säger Eva Karlsson, som
sedan 2009 är värd för stickkaféet.
Att sitta ned tillsammans och kanske byta idéer eller bara att prata med
varandra. Det är det viktigaste med det stickkafé som tidigare bibliotekarien i Vessigebro, Evy Ohlsson, startade 2008.
– Inte minst för mig som bara bott här i sex år och därför inte känner
så många, säger Eva Karlsson, som tillsammans med maken Dan-Olof
Karlsson ﬂyttade till Vessigebro från Ätran.
Konceptet är enkelt: var och en tar med sig stickutrustning och eget
kaﬀebröd, Eva Karlsson ordnar kaﬀe.
– Vi är ett glatt gäng som trivs tillsammans, säger Eva Karlsson.

Vill du vara med och sticka?
Kontakta Eva Karlsson på telefon 073-046 81 58.
Stickkaféet gör sommaruppehåll men startar igen i augusti.

Var ”sak” har
sin försäkring!
Välkommen att kontakta oss,
vi försäkrar dig, din familj,
ditt boende och dina fordon!
Tel: 0346-550 00
www.falkenbergssparbank.se

Vad är du mest glad över
i Vessigebro, och vad
saknar du mest?
Jens Andersson, kock på
Restaurang Ekholmen, Vessigebro:
– Att vi har så mycket olika verksamheter i Vessigebro är väldigt bra. Vi
har väldigt mycket service för att
ändå vara en liten ort. Tråkigt när
bensinmacken försvann, men det går att tanka fortfarande och mycket finns att hitta på Icabutiken. Vad
som saknas? Tja, en liten gårdsbutik hade inte varit fel.
Vi har många bönder här och det saknas en gårdsbutik,
så det fick det gärna finnas.

VÄLKOMMEN TILL KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA
VANDRARHEM under sommaren 24 juni–11 augusti 2013

Sofi Wernersson,
församlingsassistent, Vessigebro:
– Det finns en närhet till allt här,
trevliga människor, fin natur och

Långa kurser med allmän linje, inriktning mot språk, idrott,
skådespelar och filmlinje, personlig tränare.
En utmärkt plats för kurser, konferenser och träningsläger.

vi har i stort sett allt man behöver.
Det jag i så fall skulle kunna önska
fanns, är en gårdsbutik och en mötesplats dit man kan
gå och träffa andra för kanske en fika, exempelvis ett

Ring för bokning 0346-575 00
www.katrineberg.fhsk.se

bageri eller kafé.

Leif Klasson, area sales manager
vid Ensto, Vessigebro:
– Lugnet och närheten till naturen.
För mig som reser mycket är det
skönt att komma hem till lugnet och
det blommande landskapet. Det jag
saknar är väl att kunna knalla ner till ett bageri på morgonen och köpa frukostfrallor, så ett bageri är väl det
jag önskar fanns. För övrigt har vi det mesta här.

Annonsera
i Brofästet
Att annonsera
i Brofästet
är ett enkelt,
prisvärt och bra sätt
att marknadsföra
dig i Vessigebro.
Kontakta redaktionen
om du är intresserad.
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Tel 0346-201 37
������������������������������
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Tjänster inom text, foto och graﬁsk design.
Personlig service och fasta priser.
www.limelemon-media.se
www.creativecorner.se

C

creative
corner

Följ samhällsföreningen på Facebook www.facebook.com/Vessigebro

