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Prestigelös skåning som väckte storm i Hällefors

Han är ny rektor
på Katrineberg
Högrisktid för inbrott:
Så stoppar du tjuven

Mari-Louise Wernersson:
Så ser hon på Vessigebro

Fotoutställning:
Ett år i Vessigebro
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

INNEHÅLL

Vedtjuv och kulturindragningar
– men välstädat vid Ätrans grillplats
Höstmörkret har lägrat sig över Vessigebro. Men det behöver inte vara så illa. En sprakande brasa i kaminen,
en god kopp kaffe, kanske en aldrig så liten konjak och så en bra bok lånad i vårt egna bibliotek. Livet kan
vara rätt så drägligt.
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SKYDDA DIG MOT INBROTT
Polisens bästa tips.
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FRAMTIDEN
OCH MÖJLIGHETERNA

På tal om sprakande brasor så byggde Samhällsföreningen några grillplatser vid Sjönevadssjön. Georg Andersson,

Mari-Louise Wernersson

med flera, byggde samtidigt en vedbod som Ekman i Väby fyllde med ved. En service som var mycket uppskattad

om Vessigebro.

av Vessigebros invånare. Men även av gästande tyskar, danskar, holländare och andra turister.
Tyvärr tilläts vi inte fortsätta med detta. Någon som inte fattat finessen, roffade åt sig och stal varenda
vedbit. Så snart veden kom på plats – försvann den.
Det innebar att vi fick sluta med den servicen och nu står vedboden tom. Sorgligt och särskilt sorgligt
för en sådan person som gjort sig till tjuv för de ynka tior som veden var värd.
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NY REKTOR
PÅ KATRINEBERG
Från mediastorm i Hällefors

Det är väl pengarna som styr världen. Åtminstone påstod kommunfullmäktige, på inrådan av Kultur- och fritidsnämnden, detta när de röstade bort förslaget om att biblioteket i Vessigebro skulle återinföra lördagsöppet.
Hur kulturnämnden kunde gå emot detta förslag, en nämnd som har till uppgift att stödja kulturverksamhet i alla kommundelarna, är för mig fullständigt obegripligt. Och hur de räknar kostnader är än mer
oförståeligt. Men de vet väl något som vi inte begriper, för det kan väl inte bara vara oginhet.

till lugnet i Vessigebro.
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ETT ÅR I VESSIGEBRO
Bo Strömberg visar

Det är inte bara motgångar. Någon för mig okänd person har ägnat sin tid åt att städa och hålla ordning vid
Samhällsföreningens grillplats vid Ätran. Denne person kan gärna träda fram, så ska jag ge vederbörande en
blomma på vårt årsmöte.
För övrigt händer det en hel del i byn. Gurkbänksprojektet rullar på efter en hel del administrativt/byråkratiskt

fotoutställning.
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KETTLEBELL

arbete. Den som är intresserad är välkommen till vägföreningens årsmöte (se annons på nästa sida) där vi kom-

Rysk träningsform

mer att lämna information.

i Vessigebro.

Snart är det dags för julmarknad och en fantastisk konstutställning med Bo Strömbergs
fotokonst. Och sedan är det dags för julbord. I år har vi tre lokala restauranger som
serverar julbord, så vi får ligga i.

Till dess får vi ha det så mysigt i höstrusket.
Vessigebro Samhällsförening, Börje Johansson
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OMSLAGSBILD: Peter Carlsson, rektor Katrinebergs folkhögskola. Foto: Micael Goth
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Julmarknad i Vessigebro

Stöd samhällsföreningen

Den 27 november är det dags för årets julmarknad

Stöd Vessigebro Samhällsfören-

i Vessigebro.

ing genom att betala medlemsavgift. Avgiften ligger fortsatt

Julmarknaden är en lokal tradition inför julen med
tipspromenad, hantverkare och besök av självaste

kvar på samma låga nivå som

tomten.

tidigare.

Den första advent hålls Vessige-

Julmarknaden pågår klockan

Vessigebro Samhällsförening står

150 kronor för en hel familj samt

bros julmarknad i Ätrasalen. Då

13.00–17.00. Det traditionsenliga

bakom mycket av vad som görs för

300 kronor för ett företag.

finns lokala hantverkare, företag

tipspromenaden för barn och vux-

orten. Föreningen ser bland annat

och andra utställare på plats.

na, med start och mål i Ätrasalen,

till att ha goda kontakter med

Tomten kommer att dela ut godis-

håller på mellan 13–15.

myndigheter och massmedia, för

påsar till barnen och det kommer
att finnas försäljning av kaffe.

www.vessigebro.nu

att visa att Vessigebro med om-

Arrangör är Vessigebro Sam-

nejd är en levande bygd.

hällsförening.

Betalningsinfo

I år finns också möjlighet att

Samhällsförening svarar för

ta del av Bo Strömbergs fotout-

ett mycket viktigt arbete och som

ställning med bilder från Vessige-

mestadels sker ideellt. Därför är

Medlemsavgiften betalas in

bro. Fotoutställningen kommer

det viktigt med allt stöd som går

på bankgiro: 5945 1609

att finnas ovanpå Vessige

att få. Ett enkelt sätt att stödja din

Notera namn, adress och

Byggmarknad.

ort och din närmiljö är att betala in

telefonnummer vid betalning.

Ny kantor i Vessige kyrka
Mia Abrahamsson är ny kantor i Vessige kyrkliga

Foto: Privat

medlemsavgiften. Den är satt till

Välkomna till Vessigebro
Samfällighetsförenings
(Vägföreningens)
årsstämma på Ekholmen
2011-11-07.

samfällighet. Hon trivs med både jobbet och orten.
– Det är mysigt och bra stämning här. Jag gillar
den lantliga känslan, säger hon.
Mia Abrahamsson har tagit vid

En kantor är en kyrkomusiker

som kantor i Vessige kyrka efter

som sköter bland annat körer och

Birgitta Steen, som slutade tidi-

orgeln på gudstjänster, mässor,

gare i år. Mia Abrahamsson kom-

förrättningar, vigslar, dop och be-

mer närmast från tjänsten som

gravningar. Hon har tidigare stu-

kantor i Stafsinge kyrka och har

derat vid musikhögskolan i Göte-

fått en bra start i Vessigebro.

borg och har även prövat på att

är genuint intresserade och då är

vara lärare.

det lättare att lära sig. Det är ut-

– Kyrkan är en mer självklar
del av samhället här jämfört med

– Men det här är snäppet

i Stafsinge. Det kanske beror på

bättre. Här får jag också hålla på

att Vessigebro ligger mer på lan-

med barn och ungdomar inom

det, säger Mia Abrahamsson.

musik, men alla som kommer hit

Mia Abrahamsson är sedan i mars ny
kantor i Vessige kyrka.
– Mina största intressen utanför jobbet är min familj, jag har sambo och
två barn, och musik, berättar hon.

Vi börjar med fika
klockan 18:30
och fortsätter
med stämman 19:30.
Som inledning kommer
Lars Tejler att
presentera
projekt Gurkbänken.

vecklande för alla oavsett ålder,
menar Mia Abrahamsson.
www.svenskakyrkan.se

Styrelsen
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Skydda dig mot inbrottstjuven
Under det senaste året har det i Vessigebro anmälts 61 tillgreppsbrott.
Främst handlar det om inbrott i uthus.
– Några enkla tips kan förhindra inbrott. Skaffa till exempel ordentliga
lås och ta hjälp av dina grannar, säger kommissarie Per-Erik Andersson
vid polisen i Falkenberg.
Varje år sker tusentals inbrott i Sverige. I Falkenberg är risken att drabbas störst strax norr och
söder om Falkenberg. Men under året har även
ﬂera Vessigebrobor fått påhälsning.
– Vi har gjort ett tillslag i Kvibille och funnit
stödgods för ﬂera miljoner kronor. Där hoppas vi
kunna hitta saker som stulits i Vessigebro, säger
Per-Erik Andersson.
Men det är inte alltid lätt att spåra sakerna tillbaka till ägaren. Ofta vet inte den som haft inbrott
vad som blivit stulet och saknar dessutom tillverkningsnummer. Vill det sig illa kan polisen tvingas
lämnat tillbaka stödgods till den misstänkte tjuven.
– Därför är det viktigt att göra en inventeringslista över det man äger, med tillverkningsnummer noterat, menar Per-Erik Andersson.

Ett grundläggande tips är att alltid låsa ytterdörren. Tjuvar känner på dörrar och där det är olåst
ﬁnns det oftast plånböcker, handväskor och bilnycklar, innanför dörren.
– Tjuvens favoritväg att ta sig in är genom ett
fönster i bottenplanet. Förstärkning av inbrottsskyddet bör därför i första hand göras mot fönster, tipsar Per-Erik Andersson.
Tänk också på att risken för inbrott är större
på insynsskyddade tomter. Öppna upp för bättre
insyn och förstärk gärna belysningen runt huset
och använd rörelsedetektor. Att installera ett
larm ska ses som den yttersta åtgärden som kan
vidtas efter att Grannsamverkan etablerats.
Se till att ha lås av god kvalitet. Hos auktoriserade låssmeder ﬁnns inbrottsskyddande

produkter för såväl fönster som dörrar. Lås med
så kallad hakregel ﬁnns för både altandörrar
och entrédörrar. Dessa ger ett betydligt bättre
inbrottsskydd än vanliga standardlåskolvar.
Har man bra kontakt med sina grannar kan man

också hjälpas åt. Be någon att klippa gräsmattan
vid längre frånvaro och slänga sopor i din soptunna i bland. Din granne kan också parkera sin bil
på din uppfart i bland så huset ser bebott ut.
Nu under höst och vinter är det högrisktider
för inbrott. I mörkret är det lättare för tjuven att se
om någon är hemma. Att ta in posten åt grannen
är också väldigt viktigt.
– Det ﬁnns ligor som kollar posten. Finns det
exempelvis en jakttidning i posten så ﬁnns det
stora chanser att hitta vapen i huset, säger PerErik Andersson.

www.polisen.se
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Beslut om cykelväg
i november

Tävlingen om bästa logotyp för Gurkbänken för-

Brofästet fortsätter att följa utvecklingen om cykel-

Tävla om bästa logotyp

väg mellan Vessigebro och Falkenberg. Nu återstår

längs till den 31 december. Har du förslag är du
välkommen att delta.

bara ett klartecken för kostnaderna.

Att tävlingen förlängs beror på att

Senast den 31 december ska

för få bidrag har lämnats in. Nu är

bidrag lämnas. Logotyper mejlas

Förslaget till sträckning av cykel-

skattningen får grönt ljus i budget-

förhoppningen att fler tar chansen.

till tejler@telia.com eller pos-

vägen är utmed väg 700 mellan

arbetet, vilket avgörs i kommun-

– Det är bara att använda fan-

tas till: Lars Tejler, Flädje 401,

Vessigebro och Tågarps smedja.

fullmäktige den 29 november. Om

tasin. Enda villkoret är att logoty-

Kostnaderna uppskattas till 5,8

kostnaderna godkänns är cykel-

pen ska kunna användas fritt och

Vinnaren utses av Gurkbän-

miljoner kronor.

vägen planerad att byggas under

ägas av Vessigebro Samhällsför-

kens styrgrupp och publiceras på

2012 och 2013.

ening, säger Lars Tejler, projekt-

www.vessigebro.nu under januari.

ledare för Gurkbänken.

Priset är hemligt.

Innan cykelbanan kan börja
byggas krävs att kostnadsupp-

311 65 Vessigebro
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Små orter lever ständigt med kniven mot strupen. Inflyttning,
barnfamiljer och service är nödvändigt för en orts överlevnad.
Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson (c)
ger sin syn på Vessigebros möjligheter i framtiden.

Mari-Louise Wernersson gillar landsbygd.
– Jag känner mycket
för landsbygden eftersom jag är uppväxt på
bondgård på Öland,
säger hon.

WERNERSSON om
Vessigebros MÖJLIGHETER
När Falkenbergs kommunalråd Mari-Louise
Wernersson hör ortnamnet Vessigebro får hon
positiva känslor.
– För mig är det ett lokalt samhälle där det
ﬁnns i stort sett all nödvändig service. Vessigebro
ligger också på lagom långt avstånd från Falkenberg samtidigt som det är nära till naturen, säger
hon.

oavsett vilket håll som drar. Men det ﬁnns arbeten och service också i Vessigebro. Här ﬁnns all
grundservice från både kommunen och regionen
i form av skola, förskola, bibliotek, vårdcentral
och därtill en folkhögskola. Men det viktigaste
är invånarnas egen vilja att driva sin utveckling
vidare. Det gäller oavsett om man bor i stad eller
på landsbygd, vi måste få bort ”nånannanismen”.

Vad är Vessigebros styrka, som du ser det?

Finns det några planer för Vessigebro?

– Samhällsföreningen, som jobbar väldigt bra.
Men det är viktigt inför framtiden att få in unga
personer som brinner. Om det inte ﬁnns vilja och
engagemang blir det svårt för en ort. Sedan är
förstås all service som ﬁnns en styrka.

– I år är det 300 personer som ﬂyttat till
Falkenbergs kommun och vi håller på med en
översiktsplan över hela kommunen. Vi vill att
inﬂyttningen ska spridas över kommunens olika
delar. Bland annat gör vi en LIS-utredning för
att se vilka möjligheter som ﬁnns för att kunna
erbjuda tomter närmare vatten. Det skulle öka
inlandets attraktion för inﬂyttning. Vill påpeka
att vi ska behålla allemansrätten så det blir ingen

Vad har Vessigebro för möjligheter i framtiden?

– Stora möjligheter. Vessigebro ligger mitt
emellan staden och Ullared, vilket gör korta resor

Nya tomter nära vatten utreds
LIS-utredningen är ett underlag till en översiktsplan för Falkenbergs
kommun. För Vessigebro finns förslag till tomtmark på nya platser.
I samband med att nya strandskyddsregler antogs 2009, beslutades att dispens från strandskyddsreglerna kan medges om byggandet
ingår i områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, så kallade LIS-områden. För
att kunna betraktas som LIS-område måste
det vara utpekat i en översiktsplan.

Som underlag för att ﬁnna lämpliga områden i strandnära lägen, har Falkenbergs kommunstyrelse tillsatt en utredning. I rekommendationen för Vessigebro står det: ”Generellt är
en förtätning av Vessigebro lämplig då servicenivån är så hög och relativt goda förbindelser
med kollektivtraﬁk ﬁnns.” Flera intressanta
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Foto: Barbro Odelberg

tomt som går hela vägen ned till vattnet. I Vessigebro tittar vi på några olika områden. Den här
LIS-utredningen är på samråd nu och vi får väl
se vad folk tycker om detta, sedan ska ärendet till
länsstyrelsen.
Hur är dina tankar inför framtiden?

– Det är jätteviktigt för utvecklingen att det
ﬁnns tomter i Vessigebro så folk kan bygga hus
och företag. I dagsläget ﬁnns tomter i Vessigebro
som dessutom är väldigt billiga, och när de tryter
får vi titta på nya möjligheter. Gurkbänken tror
jag också kommer att bli betydelsefull liksom att
det ﬁnns möjlighet till aktiviteter i Ätrasalen.
Det är en av kommunens största bygdesalar.

områden pekas ut, som exempelvis norr om reningsverket, mellan Lilla Möllegård och Möllegård, söder om sporthallen/skolan, och söder
om kraftverket.
I Sjönevad rekommenderas viss bebyggelse
för bostäder med inriktning på turism och rekreation, i ett ungefärligt område mellan sågverket och fyrvägskorsningen.
I Falkenberg ﬁnns 256 sjöar och ett ﬂertal
vattendrag. Översiktsplanen inklusive LISområden beräknas kunna antas under 2013.
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En ny rektor har tagit plats på Katrinebergs folkhögskola. Skåningen
Peter Carlsson – som brinner för folkhögskolan men närmast kommer
från en ”kommunalskandal” i Hällefors.
– Det är bara att söka på mitt namn på internet, skojar Peter Carlsson
med ett leende.

Katrinebergs

NYA REKTOR
Den femtonde juni klev han in genom dörren till
Katrinebergs folkhögskola. Kanske inte som en
vildsint yrvind utan mer som en lättsam vindbris.
För Peter Carlsson är inte den som framhäver sig
till varje pris.
– Jag är nog ganska prestigelös och lösningsinriktad. Gillar kompromisser för att hitta en
gemensam väg framåt, säger han.
Vi sitter i konferensrummet i villa Ekbacken,
där arbetsplatsen är belägen. Precis intill den höstskimrande trädgårdsparken där äppelträden dignar
av frukter. På väggen bakom Peter Carlsson sitter
porträtt av några av skolans tidigare rektorer.

”

Första gången Peter Carlsson såg Vessigebro
kom han från Askome, efter att ha passerat längs
”Hallands vackraste väg”.
– Efter resan längs vattnet öppnade plötsligt
landskapet upp sig i Askome. Det var storslaget
och en påminnelse om att det en gång varit
danskt. Vessigebro är fantastiskt vackert.
Peter Carlsson kommer närmast från Hällefors.

Där han tidigare varit rektor under tio år vid
Hällefors folkhögskola. För tillfället är han i full
färd med att komma i ordning och bekanta sig
med sin nya arbetsplats i Vessigebro.

Jag är nog ganska prestigelös och lösningsinriktad. Gillar
kompromisser för att hitta en gemensam väg framåt.

När Gösta Hassel i våras slutade som rektor
vid Katrinebergs folkhögskola hade han haft
posten under 28 år. Genomsnittet för skolans
rektorer är 27,6 år.
– Lätt att få lite tyngd på axlarna då. Mitt liv
kan väl snart delas in i tre perioder: först 25 år i
Skåne, sedan 25 år i Bergslagen och nu väntar väl
då avslutande 25 åren på folkhögskolan i Vessigebro, skrattar han.

PETER CARLSSON, REKTOR

– Katrinebergs folkhögskola är en ganska
stor skola. Den skiljer sig också från andra skolor
genom en stor bredd. Ungdomar med vitt skilda
intressen och passioner kommer hit; allt från
idrottsintresse och ﬁlm, till teater och kompetensbehov, berättar Peter Carlsson.
I början av terminen avled en elev tragiskt.
Trots att den unge mannen var vältränad avled
han. Varför har ännu inte fastställts.

»
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Ny rektor. Peter Carlsson har tagit vid efter Gösta
Hassel, som gått i pension.
– Jag har ingen exakt agenda. Det handlar om
BROFÄSTET
utveckling och sådant tar tid. Det måste det få
göra, säger Peter Carlsson.
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»

– Tragiskt. Svårt att hantera men skolan hade
sedan tidigare en utmärkt krisplan som vi kunde
använda. Väldigt kortfattad men väldigt bra.
Själv är han född och uppvuxen i Osby. Där
jobbade han med tillverkning av skolmöbler, tills
han en dag ställde sig själv frågan om det var livets mening. Han lämnade stämpelklockan och
Skåne bakom sig och började plugga vid allmänna linjen och teaterlinjen på Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika.

”
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utbildningarna. Peter Carlsson tror att folkhögskolorna har en ljus framtid.
– Folkhögskolorna minskar inte. Det startas
ﬂer i stället. Sedan 1990-talet har det startas 25
skolor, främst i storstadsområden. Tror folkhögskolorna har en förmåga att anpassa sig till tidens
gång och har en känsla för vad som är rätt väg, det
är anledningen till att de är så bra på att överleva,
menar Peter Carlsson.

Folkhögskolorna minskar inte. Det startas fler i stället. Sedan
1990-talet har det öppnats 25 skolor.

Blev medlem i SSU, jobbade på ett behandlingshem och blev kulturombudsman på SSU:s
ungdomsförbund, där han bland annat jobbade
med Anna Lindh. Men folkhögskolan hade etsat
sig fast i honom.
Han återvände och tog folkhögskolelärarexamen
1993. Sju år senare startade han en helt ny folkhögskola i Hällefors, där han var rektor under tio år.
– Folkhögskolan är en värld som har något för
alla, säger Peter Carlsson.

Nu är det Katrinebergs folkhögskola som gäller.

Och skolan har betydelse för Vessigebro då det är
en relativt stor arbetsplats som ger arbetstillfällen.
– Jag skulle gissa att deltagare på skolan handlar en del i aﬀären och äter en och annan pizza,
alltså bidrar skolan ekonomiskt i den lokala ekonomin. Vi erbjuder också lokaler, och bidrar nog
rent fysiskt också, att det syns ﬂer ungdomar på
byn. Vessigebro blir också känt genom att vi har
elever från hela landet, menar Peter Carlsson.
En av de största utmaningarna som rektor är
att skolan ska vara attraktiv så ﬂer elever söker till

PETER CARLSSON, REKTOR

Hur var det då med den här ”kommunskandalen”?

Under 2008–2010 var Peter Carlsson kommunpolitiker i Hällefors kommun och ﬁck då ta över
ﬂera tunga och infekterade ärenden.
Exempelvis att avsluta ett omdiskuterat pensionsavtal som hans företrädare hade slutit med
kommunchefen. Sedan blev det stridigheter när
en ny ordförande i det kommunala bostadsbolaget
skulle tillsättas. Och när det beslutades om nedläggning av kulturskolan – något Peter Carlsson
var starkt emot – hade han inte partiet med sig.
Han avgick då som ordförande.
– Det väckte rabalder i Hällefors, med mycket
uppmärksamhet i media. Konﬂikter inom det
egna partiet var en bidragande orsak till avhoppet. Men det var mer uppståndelse än skandal,
menar han.
Sedan försvinner han ut i höstsolen, bort till skolans huvudbyggnad. Elever och personal väntar.

www.katrineberg.fhsk.se

FAKTA
Peter Carlsson
Ålder: 51.
Familj: hustrun Eva och två döttrar.
Bor: Falkenberg.
Intressen: politik, teater, film och en god
bok.

Foto: Bo Strömberg
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Konstnären Alf Johansson i samband med
återinvigningen av Maltkölnan i Åhs den 11 maj 2011.
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Asfaltläggning i motljus.

Fotoutställning om Vessigebro
Ett år i Vessigebro.
Det är temat för Bo Strömbergs fotoutställning som kommer att
finnas till beskådan på Vessige Byggmarknad under en vecka.
– Det är mycket som händer till vardags i en by. Människor lever
sina liv och har sina aktiviteter, säger Bo Strömberg.
Filipstad, Piteå, London och Kalmar. Och sedan
från Halmstad till Vessigebro. Fotografen, musikern och författaren Bo Strömberg har tagit den
långa vägen till ”Ätrans pärla”. En plats som gjord
för fotografering.
– Det räcker att ta tio steg så är jag ute på en
trevlig stig. Här ﬁnns fantastiska möjligheter att
komma ut i naturen, säger Bo Strömberg.
Tillsammans med sin fru Lena ﬂyttade han
från Halmstad till Vessigebro 2006. Han jobbade då som gitarrpedagog på Kulturskolan. Att
det blev Vessigebro var, liksom för många andra,
en slump.
Paret ville bo på landet, åkte runt och såg sig
om i byarna på helgerna – och en dag hamnade
de i Vessigebro.
– Det böljande landskapet tilltalade och vi
har aldrig ångrat oss, säger värmlänningen med
ett brett leende.
Bo Strömberg är en fotograf det svänger om. Utbildad gitarrist, författare till ﬂera läroböcker om
konsten att spela gitarr, och på sista tiden även

involverad i jazz. Bild och musik hänger på något
sätt ihop.
– Det ﬁnns väldigt starka beröringspunkter.
Som klangfärger, rytm, komposition och balans,
menar Bo Strömberg.
Han lärde sig fotografera redan som barn när
hans pappa byggde om köket till mörkrum. Under årens lopp har han lärt sig se och känna igen
vad som är värt att fotografera, som exempelvis
detaljer och utsnitt.
– Som fotograf är jag nog rätt intuitiv och det
har nog att göra med musiksidan. Har en viss förmåga att fånga stämningar. Men jag är inte någon
”teknikdåre”. Jag jobbar mycket manuellt i bildbehandlingsprogrammet, men utan att krångla till
det för mycket, menar han.

rör det sig om några tusen bilder under det här
året, varav ett hundratal är utvalda till utställningen.
– Det är mycket som händer till vardags i en
by. Människor lever sina liv och har sina aktiviteter. Det har varit väldigt roligt att ta bilder av
så mycket som möjligt under ett år. Jag har velat
fånga verkligheten.
Vilket är då favoritobjektet i Vessigebro? Bo
Strömberg har svårt att rangordna. Men vyn mot
kyrkan är i alla fall en av favoriterna, den vy som
är från den branta Källebäcksvägen.
– Fantastiskt vackert! Att ta bilder på bron
över Ätran är också trevligt, säger Bo Strömberg.
Utställningen kommer att vara öppen mellan 26
november och 3 december. Vernissagen pågår mellan klockan 11–17, med bildspel klockan 19.

www.bossesfoto.se

:B
Foto

o S tr

ömb

Den 26 november håller han vernissage

ovanpå Vessigebro Byggmarknad. Bilderna har han tagit i Vessigebro under det
senaste året. Bilderna är fotograferade
i så olika situationer som styrelsesammanträden och vid trädfällning. Totalt

Välkänd.
– Jag har kommit att lära känna massor av ortsbor genom fotoprojektet, säger Bo Strömberg, som
bott i Vessigebro i fem år.

er g
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Vi samarbetar med
Vessigebro samhällsförening...
... och väldigt många andra föreningar.
För oss på Falkenbergs Sparbank är det viktigt
att stötta bra initiativ där våra kunder lever och
bor. Årligen sponsrar vi ett 100-tal föreningar
och arrangemang eftersom vi gillar när det
händer mycket här.
Välkommen till oss i Vessigebro
- en riktig bank nära dig
tel: 0346-550 00 www.falkenbergssparbank.se
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Donald Carlsson,
svagströmstekniker
och som driver egna
företaget Elektronikverkstan Vessigebro
sedan två år tillbaka.
Vad är det du gör
egentligen?

����������������������������������������
����������������������
Kommer de flesta kunderna från Vessigebro?
– Merparten kommer från Falkenberg men
även från kranskommunerna. Samarbetar
med Liljedahls Musik, Hire Sound och PM-
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audio. Salltorps Lantbruk är en stor lokal
uppdragsgivare.
Hur kommer det sig att du hamnade inom
detta?

Gummimattor från 450:-/sats

– En teknikintresserad storebror, tio år som
radio- och tv-reparatör, och fyra år som allreparatör på Salltorps Lantbruk. Därefter
önskade Lars Liljedahl vid Liljedahls Musik

www.Dalhems.com

att jag skulle reparera musikprylar åt honom, det blev som han önskade, vilket även
– Jag reparerar främst musikutrustning. In-

lade grunden till mitt företag.

strument och apparater som behöver ström
för att fungera, exempelvis gitarrförstärkare,

Vad är det svåraste med elektronik?

mixerbord, keyboards, PA samt original-

– Att hålla sig ajour. Utvecklingsingenjörerna

radio och cd i bilar. En inte obetydlig del

hittar på nya saker hela tiden och kompo-

av verksamheten är att reparera kretskort,

nenterna blir mindre och mindre...
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displayer och kontrolldon inom jordbruk och
övervakningskameror,

backkameror

samt

säljer elektronrör.

Och du har nyligen släppt en ny hemsida...
– Det är främst för att synas och nå nya
kunder. I det internetberoende samhälle
som vi lever i, så tror jag att en hemsida är

Vilka vänder du dig till?

av stor vikt. Jag hoppas att de som söker

– Alla som har problem med sin elektroniska

mina kunskaper ska kunna hitta mig lättare

utrustning.

via bland annat Google.
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www.elektronikverkstan.se

Annonsera i Brofästet
Att annonsera i Brofästet är ett

Tjänster inom text, foto och graﬁsk design.
Personlig service och fasta priser.
www.limelemon-media.se
www.creativecorner.se

enkelt, prisvärt och bra sätt att
marknadsföra dig i Vessigebro.
Kontakta redaktionen om du är intresserad.
�����������

C

creative
corner

Tid för dig!

industrimaskiner. Reparerar och installerar
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Vad är det bästa
med hösten och
hur ”överlever” du
vintern?
Linda Hinnström,
montessoribarnskötare
i Vessigebro, Falkenberg:
– Alla färger. Det kan
vara skönt med höst
efter en varm sommar. På hösten behöver

Träna Kettlebell
i Vessigebro

man inte göra så mycket och kan ta det
lugnt med gott samvete. Vintern är allra
värst efter jul och då har vi ibland rest till
värmen. Men annars är det bara att härda
ut, man får försöka göras något extra roligt
i stället.

Kettlebell är en 300-årig sport med ursprung i Ryssland. Redskapet
liknar en kanonkula med handtag.
– Träningen passar i stort sett alla, säger Garry Ahlberg, som driver
kettlebellträning i Vessigebro.

Donald Carlsson,
svagströmstekniker,
Vessigebro:
– De fina färgerna och
den klara luften är det
allra bästa med hösten.
På vintern tänder jag gärna en brasa och
kramar familjen.

Karin Konradsson,
kyrkovaktmästare vid
Vessige Kyrka, Årstad:
– Färgerna

helt

Garry Ahlberg fokuserar. Sedan svingar han upp
16-kilosklotet i luften, ovanför sitt huvud. Utan
till synes större ansträngning.
–Det är en funktionell träning som gör kroppens muskler till en sammansatt enhet, berättar
Garry Ahlberg medan han utför några snabba
rörelser med klotet.
Kettlebell är en traditionell rysk gjutjärnsvikt
som liknar en kanonkula med ett handtag. Man
tränar styrka, uthållighet, balanssinne, koordination, snabbhet och reﬂexer. Klotet väger allt mellan 4–40 kg, beroende på övning och personens
fysiska förmåga.

–De yngsta som tränar hos oss är 16 år och
de äldsta strax över 60. Och ﬂertalet är kvinnor i
ålder mellan 35 och 60 år, säger Garry Ahlberg,
som är utbildad instruktör i kettlebell.
Han arbetar som ambulanssjukvårdare, funktionell tränare och kostrådgivare. Han är också
utbildad instruktör i Spinning. Kettlebellträningen startade han i Vessigebro i slutet av 2008
och lokalen ligger ovanpå Vessige Byggmarknad.
–Vi brinner för denna träning och det har visat
sig att det är ﬂera som tycker om Kettlebell. Det
kommer deltagare framför allt från Vessigebro,
men också från byarna runt omkring samt från
Falkenberg, säger Garry Ahlberg.
Tillsammans med sin fru Lena Hamberg erbjuder han också cirkelträning med diverse olika
redskap, samt spinning.

klart

och så den höga luften.
Hösten är fin men alla
årstider har sin charm. Jag tycker om snö,
ljuset kommer tillbaka då när snön blir liggande på marken. Annars är det trevligt att
tända ljus och läsa böcker.
Expert på Kettlebell.
– Det är både roligt och pådrivande, man kommer
igång när man svingar detta klot, menar Garry Ahlberg.

