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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

En aktiv bygd på väg framåt
I två år har jag nu axlat rollen som ordförande i Vessigebro Samhällsförening och jag kan konstatera att tiden går
fort när man gör något man trivs med. En stor del av trivseln ligger i de goda medarbetare jag har i styrelsen. Vi är
ett fint gäng som tillsammans jobbar för att skapa mervärden i vår fina by med omnejd. Resten av trivseln ligger i
alla andra Vessigebor- vilken fantastisk anda här finns. Tillsammans skapar vi denna livsplats som erbjuder väldigt
mycket. Att Vessigebro är attraktivt förstår vi då allt fler väljer att flytta hit!
Med en månad kvar av 2017 kan vi i styrelsen titta tillbaka på ett år som jag tycker att vi ska vara nöjda med. Såväl
nationaldagsfirandet som midsommarfirandet blev lyckat och drog mycket folk. Båda har blivit kära traditioner
märker vi. Nationaldagsfirandet innehåller alltid ett tal av någon som har starkt anknytning till Vessigebro. Årets
tal hölls av Ingemar Alenäs och i det här numret av Brofästet får ni möta honom i en längre intervju om det unika
laxfisket i Ätran. Ett fiske som lockar många här i Vessige.
På midsommar hade vi tur med vädret då regnet kom först när vi höll på att plocka ihop efter att ha fikat i det gröna
och dansat tillsammans runt midsommarstången tillsammans med Gunvor och Harald. Mindre tur med vädret
hade vi när det var dags för Allsång på Gurkbänken. Regn och åska bjöds det på den där augustidagen och till
följd av det stannade många hemma. De tappra som kom bjöds på fin underhållning av Robin Rösehag, Jonatan
Bengtsson och Sara Axelsson och kände sig säkert mycket nöjda.
2017 har också bjudit avtackning av styrgruppen för Gurkbänk. Denna kära knutpunkt som nu funnits fem år och som dessutom berikats med en samlingsplats
inomhus då bollklubben byggt en ny klubbstuga. Även om den stod klar under fjolåret som var det i år som klubbstugan invigdes och det blev en mycket trevlig
tillställning med god mat och god stämning som Idrottplatsföreningen och VBK bjöd in till.
Nästa år kommer Gurkbänken att förstärkas ytterligare genom en rutschkana samt en cykelbana för lite äldre barn. Allsången kommer vi också att satsa stort på.
Alla mynt har dock en baksida och för oss i Vessigebro har det varit ett år med en del tråkigheter i form av skadegörelse och stöld vid Vindskyddet samt nedskräpning vid upprepade tillfällen på återvinningen. Tid och pengar har det kostat och vi har markerat allvaret i det genom att polisanmäla händelserna. Vi vill
använda vår energi till positiva saker och hoppas därför slippa tråkigheter nästa år. Rosor delar jag ut till alla företag och företag som verkar i byn. Tack till alla
sponsorer- dels av Allsångskvällen dels av Brofästet. Utan er kan vi inte göra dessa satsningar som vi ser som en viktig del av en levande bygd. Vi hoppas vårt
fina samarbete ska fortsätta i många år.
Med dessa rader sagda vill jag nu be att få å samhällsföreningens vägnar önska er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!
Dan-Olof Karlsson, ordförande Vessigebro Samhällsförening

Stöd samhällsföreningen – bli medlem
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

REDAKTION
ANSVARIG UTGIVARE
Dan-Olof Karlsson
Telefon 0705-72 17 59
www.vessigebro.se
BILD FRAMSIDA:
Bo Håkansson

Ni har väl inte missat sidan
"Händer i Vessige" på Facebook?
REDAKTIONELL TEXT & BILD
Jill Wegerup
j_wegerup@hotmail.com
GRAFISK FORM & LAYOUT
V-TAB Falkenberg

ANNONSFÖRSÄLJNING
Tina Sibelius
tina.sibelius@hotmail.com
Maria Olsson
m.ohlsson67@gmail.com

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

Vessigebro Julmarknad har vuxit till en kär tradition och söndag den 3 december på första advent är det
dags för årets upplaga. Klockan 12 slås portarna upp till Ätrasalen och kring 25 utställare finns på plats
fram till att marknaden stänger klockan 16.
Bland knallarna finns alltifrån de som säljer tomtar, julgodis och julens dörrkransar till ostkakeförsäljning, broderier och honung. Kom till Ätrasalen för att se vilka mer som är på plats. Som
traditionen bjuder är det årets femteklassare på
Vessigebroskolan som står för kaffeförsäljningen.
Förtjänsten stoppas i klasskassan och kommer
användas när det är dags för klassresa. Barbro
Persson kommer med sitt dragspel och står för
underhållning
Lotteri finns också på plats och Ätrasalen är såväl
start som mål i den årliga tomtetipspromenaden.
Det är Vessiges företag som står för frågorna som
man hittar längst med vägen och det är också företagen som skänkt de fina priserna. För den som ger
sig ut på promenad finns ett trevligt stopp i Vessgebro Bollklubbs klubbstuga borta på Brovallen.
Spelare ur dam- och herrlaget finns på plats och
förutom att prata fotboll bjuder de på aktiviteter

och här finns också en servering. Vad är en tipspromenad på advent utan glögg och pepparkakor?
För nionde året utses också Årets Vessigebrobo av
Vessigebros Samhällsförening. Klockan 14 tillkännages vem årets pristagare är och som tar över den
fina titeln som Thomas Cronqvist haft sen ifjol. Juryn avslöjar för Brofästet att det liksom tidigare år
varit svårt att utse en vinnare då det finns många
fina kandidater som gör mycket för bygden, att
välja bland. Men en mycket värdig vinnare finns
och namnet avslöjas under julmarknaden.
Nytt för i år är att det går att ta sig en tur med
häst och vagn runt om i Vessigebro. Det är Stuteri
Cronan i Gällared som kommer att finnas på plats
och bidra med detta inslag som säkert kan bli populärt. Det är ingen entré till julmarknaden utan
istället hoppas Vessigebro Samhällsföreningen att
knallarna får sålt lite extra. n

Julmarknad

3 december 12-16
Ätrasalen fylls av knallar
Årets Vessigebo utses

4

BROFÄSTET

NR 2 | 2017

Text: Sven-Åke Gotthardsson

Välbesökt marknad ser ut att bli tradition

Ekomuseum Nedre Ätradalens höll för andra året
i rad marknad på Larsagården i början av augusti. Många av Ekomuseets besöksmål var på plats
för att visa upp sin verksamhet. Precis som det
brukar vara på en marknad kunde besökare köpa
utställarnas alster; allt från tvålar och tunnbröd
till blommor och smideshantverk. Ryggraden i
hela marknaden är hantverk och konst som är
skapat av bygdens innevånare. Vanligt ”marknadskrimskrams ” fanns det inte ett spår av.
Mer känsla av gammal tradition, och ett forna
bondesamhälle än vad Larsagården med sin fantastiska innegård bjuder på kan man inte få.
Allt toppades med dansuppvisning av Falkringens
folkdansare som förstärkte den genuina känslan.
Fika och gedigna hamburgare serverade i ett fan-

tastiskt gott bröd från Ulvanstorps tunnbrödsbageri.
En extra bonus var att marknaden gästades av
ett gäng vuxna män på tjusiga åkdon. Dessa
gubbar från Älvsereds ”moppers” gav alla på
markanden genom sina mopeder en tanke på att
allt har sin tid och att även halvgammalt kan vara
både antikt och kultur.
Kring 500 glada människor gästade årets marknad och arrangörerna kan konstatera att det
lyckade resultatet ger mersmak. En tradition
med marknad på Larsagården har tagit form och
nästa sommar är det dags för tredje gången och
förhoppningsvis kan arrangörerna då hälsa alla
årets besökare hjärtligt välkomna tillbaka liksom
en mängd nya besökare. n

Underhåll av Gurkbänken
Först och främst vill Vessigebro Samhällsförening rikta ett stort tack till alla som under 2017
hjälpt till med städningen av Gurkbänken. Under vinterhalvåret gör städgruppen ett uppehåll
men till våren är det nya gemensamma tag som
gäller. Med start i mars eller april beroende på
när det varmare vädret kommer är det den första tisdagen i varje månad som gäller. Med start
kl. 17.00 möter alla som vill hjälpa till upp vid

Gurkbänken. Ta gärna med egna verktyg för trädgårdsarbetet och en fikakorg så att städstunden
avslutas med att alla inblandade sitter ner tillsammans för en gemytlig stund.
- Tack till alla som hjälpt till under detta året,
ni är värda varsin stor ros. Vi tar nya tag nästa år
då våren kommit. Tillsammans för samhället gör
vi det här, säger Dan-Olof Karlsson, ordförande i
samhällsföreningen.

Vessigebro Gymnastikförening har något för alla!
Vessigebro Gymnastikförening har något för alla!
Det är aldrig försent att börja GYMPA! Vår förening har säkert något för Dig -från Vuxen - Barn 3-4 år - till de allra
äldsta med SITTGYMPA. Du hittar vårt program på Föreningstavlan vid ICA och på vår hemsida

www.vessigebrogymnastikförening.se.
Efter en aktiv höst är det juluppehåll för våra grupper men i vecka 2 börjar vårterminen.

Välkommen!
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Laxen leker

i Ätran som i gamla tider
Mitt genom Vessigebro flyter Ätran fram som ett vackert silverband och har i alla tider lockat fiskare.
De senaste åren har det nappat mer än på länge och en del av förklaringen till det finns inne i stan
vid Hertigen.
- Den naturliga vandringen har kommit tillbaka, säger ekologikonsult Ingemar Alenäs.

Ingemar Alenäs har alltid vurmat för Ätran och dess lax. Som pensionär njuter han av fisket i ån men jobbar också på flera håll med att förbättra förutsättningar för fisken.

Mitt genom Vessigebro flyter Ätran fram som ett
vackert silverband och har i alla tider lockat fiskare. De senaste åren har det nappat mer än på
länge och en del av förklaringen till det finns
inne i stan vid Hertigen.
- Den naturliga vandringen har kommit tillbaka, säger ekologikonsult Ingemar Alenäs.
Numera är Ingemar Alenäs en glad pensionär
som jobbar med det han vill. Det han vill jobba
med är Ätran och dess fiskar. Ingemar jobbar genom det egna företaget som ekologikonsult samt
som (ordförande) samordnare i Ätrans Vattenråd,

tidigare låg frågan som en av flera för honom när
han var kommunekolog i Falkenberg.
- Stora delar av min karriär jobbade jag med
olika vattenfrågor och Ätran har blivit speciell
för mig, berättar Ingemar som bor på Solstigen
i Vessigebro sedan 1990. Därifrån tar han sig
ofta ner till Ätran för att fiska, när vattennivån
tillåter det vadar han över ån för att komma till
rätt fiskeställe.
- Ja, jag går över ån för att fiska. När vattnet
står för högt så cyklar jag runt istället. Det är en
ynnest att få bo Vessigebro. Det är ett paradis för
laxfiskare här. När man gått ner vid Anna Lars-

sons så är hela vägen bort till Fors så fin, det
fanns ett gammalt vändkors där nere som vi kal�lat paradisets port.
De senaste åren har fisket i Vessigebro förbättrats avsevärt och det finns en förklaring till det.
Hela 2000-talet har Falkenbergs kommun arbetat med Hertingprojektet där Ingemar Alenäs
varit delaktig. Ingemar avslutade sin karriär med
att vara projektledare för EU-projektet Living
North Sea, där Hertingforsen ingick. Falkenbergs
kommun rev (då) 2013 den gamla dammen och
lämnade efter 70 år tillbaka forsen.
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Projekt Hertingforsen: Kan en lånad fors lämnas tillbaka? Från kraftverksdamm till brusande fors.
Ätran är av riksintresse för natur-, kultur- och
friluftsliv, samt ett Natura 2000 område som
omfattas av art- och habitatdirektivet för områden av internationellt bevarandeintresse.
Kammarkollegiet begärde 2002 att Falkenbergs
kommun skulle förbättra förutsättningarna för
fiskvandring vid Hertings båda kraftverk i Ätran.
En enig politisk församling beslutade 2009
att gå steget längre och återlämna den lånade
Hertingforsen. Kraftverksdammen revs 2013,
fisksäkert galler byggdes och resultaten för
ekosystemet har varit mycket positiva:

-Från 2009 till 2013 jobbade jag med detta
och det var kul att få avsluta med något som
i mina ögon betyder så mycket för fiskmiljön i
Ätran nu och i framtiden. Vi har bara börjat se
vad den öppna forsen innebär för fiskvandringen.

GLÄDJANDE STATISTIK
Statistiken har dock börjat tala och det med
glädjande siffror. Några av de siffror som finns är

• Den ursprungliga åfåran, som varit stängd i 70
år, visade två år efter öppnandet en produktion
av 13 000 ensomriga och tvåsomriga laxyngel.
• Alla fiskarters vandringsmönster, både uppströms och nedströms, har lösts på ett utmärkt
sätt vilket innebär att Ätrans naturliga ekosystemfunktioner återställts.
• Uppströmsvandringen av europeisk ål (yngel)
och nejonögon (lekfisk) var tidigare helt stängd
och fungerar nu störningsfritt. Laxfiskars lekvandring kunde tidigare fördröjas upp till en
månad och fungerar nu naturligt.
• Nedströmsvandring av europeisk ål (lekvand-

hämtade från Nydala kvarn där Berit och SvenErik Möller sedan 1954 fört daglig statistik vilket gör att man har unika siffror på hur laxvandringen ser ut i Ätran genom tiderna sedan dess.
Ett arbete som man fått pris för och som kunnat
användas i mycket av det arbete som Ingemar
varit med att ta fram genom åren.
- Nu i år har de lyft 1007 laxar ur fällan och
då vet vi att minst lika många har tagit sig förbi
forsen på egen hand vilket gör att vi ser hur be-

ring) sker nu utan förlust liksom nedströms vandring av utlekt lax (kelt, besor)
och smolt av lax och havsöring
Hertingprojektet har blivit det goda exempel
för andra kraftverk och restaureringsprojekt
som H.M. Konung Carl XVI Gustaf hoppades
vid invigningen 1 april 2014.
Karlstads Universitets uppföljningsstudier
visar att den återlämnade Hertingforsen och
det nya fisksäkra β-gallret är ”State of the
Art” och representerar bästa möjliga teknik.
Ekologikonsult Ingemar Alenäs

ståndet växer. Dessutom är 600-700 av de man
lyft stora laxar vilket är oerhört glädjande. De har
inte sett så mycket storlax vid Nydala sen 1954
och det visar att en av de saker vi väntade oss
genom rivningen av Hertingdammen, nämligen
större laxar redan har börjat visa sig.
Att laxen blir större har att göra med att innan
fastnade utlekta laxar (fiskar) på 4-5 kg i gallret vid Herting och kunde därmed inte komma
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kommer tillbaka. Det
är så glädjande.

Foto: Ingemar Alenäs

NATURLIG
VANDRING

tillbaka för en andra lekperiod. Ingemar berättar hur laxen föds och leker i Ätran innan den
vandrar ut i havet ända bort till Grönland och i
extrema fall till New Foundland innan den tar sig
den långa vägen tillbaka för en andra lekperiod.
- Att vi vet hur långt borta laxen kan ta sig är
också tack vare Nydala och tidigare konsulent
Gösta Edman då de gjort ett gediget märkningsarbete där som gör att vi kan följa fisken. Nu ser vi
hur Ätran åter är en å för alla och de större laxarna

En annan positiv effekt
är att nu när inte laxen
måste hitta till laxtrappan vid den gamla
dammen så kommer
de snabbare uppåt i
sin vandring vilket lett
till att vandringen startar en månad tidigare.
Fisket blir fint redan i
april.
- Det handlar om att den naturliga vandringen
sker och vi ser ett naturligt ekosystem igen. Men
laxfiskarna får börja hålla hårt i sina spön. Jag
vet att i somras tog man i Vessigetrakten en lax
på över 13 kg med fluga och det är verkligen
något extra det.
Inne i stan vid Laxbron har det muttrats en del
dock om att fisket blivit sämre efter att dammen
revs. Detta har gjort att projektet uppfattas ne-

gativt på sina håll men Ingemar tror att tiden
kommer göra att även det förändras till en positiv bild då fisket även där lär förbättras. Redan
2014,15,16 och 17 har vandringen ökat med
över 1000 laxfiskar i Ätran.
- I ett första skede handlar det om att när
dammen fanns hittade fisken inte upp direkt
utan snurrade runt i vattnet där. Det gjorde att
man som fiskare fick en 5-10 chanser på samma
fisk i och med att fisken gick fram och tillbaka
vid laxbron. Så i det här skedet när fisken går
förbi direkt har fisket vid Laxbron gått ner. Men
vid Tullbron, Garvareforsen och Fajansbron är
det också bättre precis som uppströms och hela
vägen till Ätrafors.

HÅLLBAR FRAMTID
Det som skett nu efter rivningen och som kommer
gynna allt fiske är att det nedanför gamla dammen produceras över 13 000 laxyngel (årligen
2015 och 29 000 2017!). Den laxen som är född
där kommer inte vandra när den kommer tillbaka
utan stå där och vänta på leken vilket kommer
leda till väsentligt bättre fiske förutspår Ingemar
och andra kunniga.
- Vissa förändringar går fort och andra tar lite

Bank & Försäkring

Även små barn
kommer att
flytta hemifrån

Välkommen att prata
barnspar med oss!
0346-550 00

7

falkenbergssparbank.se
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FÅNGST AV LEKLAX I FÄLLAN
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Källa Länsstyrelsen i Halland, Hans Schibli

tid. I det stora hela handlar det om en förändring som gynnar hela laxbeståndet i Ätran samt
all annan fisk i ån. Det handlar om att återställa
hela ekosystemet och värna en hållbar framtid.

INTERNATIONELLT INTRESSE
Ätran är ett Natura 2000-område som har stor
betydelse och projekten för att skydda miljön
är flera. Projekten väcker ett stort intresse, inte
bara i Sverige utan också internationellt. Ingemar håller många föredrag och guidningar kring
dels Hertingprojektet men också kring andra projekt som värnar Ätran.
- Bland annat hade vi i somras en stor konferens
här med besök vid Ätran och jag får berätta om
hur vi jobbat och jobbar här i Sverige. Konferensen var med Nasco, North Atlantic Salmon
Conservation Organisation, och det var folk från

alla länder vid Norra
Atlanten. Det är
mycket med vårt arbetssätt som väcker
intresse och just hur
vi lyckats med fiskvandringen i Ätran
är unikt.
Living North Sea
projektet där Hertingprojektet ingick,
i sig var ett internationellt projekt där
tio
organisationer
från sju länder var
med och rapporteringen till EU var
massiv eftersom intresset av projektets
resultat är viktigt för
framtida arbete på
många ställen.

UNIK GENETISK LAX
Många besökare är lyriska när de kommer till
Ätran och den speciella miljön och inte minst
laxbeståndet. Ätranlaxen är världsunik i hur den
genetiskt är bevarad, hur ursprunglig den är.
- Återigen kan vi bland annat tacka Nydala för
det, all lax som inte hör hit sorterar de ut, som
till exempel Nissanlax.
Ingemar berättar om hur han själv förstod hur
unik Ätranlaxen är genom en mycket kunnig besökares ord. Det var när professor Courtland Smith
från Oregon, USA var här och uttryckte att Ätran
borde vara ett världsarv utifrån vissa aspekter.
- Han är professor i marinbiologi och marineklogi och dessutom forskare i folks anknytning till
vattendrag. Han påpekade att Ätran är unik och
menade på att allt borde göras för att bevara det

Orden som användes var ” Att göra ån Ätran till
ett världsarv, i vilken laxen både studeras och
bevaras, vore en skatt för världen, européerna
och för människorna i den här regionen.”

LAXENS HUS OCH LEVANDE LANDSBYGD
Som det är nu beräknas laxfisket i Falkenberg
inbringa kring 5 miljoner kronor årligen. En siffra som skulle gå att höja avsevärt med hjälp av
några satsningar menar Ingemar som vill se ett
Laxens Hus i Falkenberg.
- Tittar vi på Mörrum som har ett Laxens Hus
och jobbar hårdare med marknadsföring av sitt
laxfiske så inbringar fisket kring 50 miljoner där.
Då har vi bättre fiske här och laxen är Hallands
landskapsdjur. Falkenbergs laxfiske går långt tillbaka och vi borde knyta ihop nutidens fiske med
kulturhistoria. Tänk ett Laxens Hus som tillsammans med det gamla laxrökeriet, dagens rökeri,
Tullbron och Hertigen knöts ihop. Vi har dessutom Grand Hotel där alla fiskare alltid bodde.
En aktiv satsning skulle också innebära många
möjligheter ute på landsbygden.
Ingemar har föreslagit två pooler (strax nedanför)
i Hertingforsen för flugfiske vilket skulle locka
folk. Ett av många sätt att ta tillvara på de ökade
chanserna som numera finns för fiske i Ätran.
- I Vessige har jag i sommar sett många som
stått vid bron och flugfiskat, vattnet där har blivit mer porlande och forsande sedan dammen
försvann och hela vatten (beståndet) nivån i Ätran sänkts. Det finns många positiva effekter att
peka på. Här I Vessigebro hör jag många som
pratar om hur fisket blivit bättre och jag hoppas nu de siffror vi ser ska fortsätta stiga för om
utvecklingen håller i sig som den gjort nu sedan
2014 kommer det bli riktigt spännande. n

Maskingrävningar och enskilda avlopp

www.dalhems.com

sjonevadsmaskinstation.se

Unna dig massage!
Välkommen till Evelinas Massage
Mer info och tidsbokning:
evelinasmassage.webnode.se
pstips!
p
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Evelina Bengtsson
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Höstena 127
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tel 070 357 95 98

så och framför allt för att bevara vår fina laxälv.
Jag fick rysningar när en så kunnig person uttalade sig i så stora ord.

Bilservice | Rostskydd | Däck
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Bibliotekarien bjuder på en drastisk komedi
I april blir det teater i Vessigebro när Riksteaterns
föreställning " Bibliotekarien" visas i Ätrasalen. Det
är Falkenbergs Riksteaterförening som arrangerar.
- Vi hoppas såklart att det blir många i publiken när en fin föreställning kommer på besök,
säger Gerd Ervelin.
Falkenbergs Rikststeaterförening arrangerar professionell teater i kommunen och som en del av
nästa års utbud kommer Bibliotekarien att spelas i
Ätrasalen den 18 april klockan 19.
- Det känns roligt att även utanför Falkenbergs
tätort kunna bjuda in till professionell teater och
det här är en rolig föreställning som vi kan ha höga
förväntningar på , säger Gerd Ervelin, Falkenbergs
Riksteaterförening.
Bibliotekarien handlar om en passionerad bibliotekarie på ett filialbibliotek. Det handlar om möten,
kärlek, svek och löften i drastisk komedi som arrangörerna beskriver att den utspelar sig i en tid
där allt förändras i så snabb takt att det är omöjligt
att anpassa sig.
”Det är ingen vanlig tisdag på filialbiblioteket. Bib-

liotekarien Jill Johnsson öppnar som vanligt, men
med stor förväntan och pirr i magen. Idag ska den
kände författaren nämligen komma på biblioteksbesök. Han lär vara lite besvärlig, men vilken ära
att få honom till lialen!
Vad Jill inte vet är att han egentligen inte är intresserad av att prata om sina böcker, utan lockats dit
av ett kärleksbrev från en läsare. Jill är väldigt angelägen om att hennes bibliotek ska framstå som seriöst, utan spår av bebissång, språkkafé och stickkafé
som vanligtvis bedrivs på biblioteket. Hon försöker
till och med mota bort den ständiga besökaren. Han
som flitigt använder sig av allt från datorn och kopieringsmaskinen till toaletten och kaffeautomat.
Och vad hon inte har en aning om är att medan hon
försöker ordna allt inför författarbesöket är en ung
handläggare från kommunen på väg till biblioteket. Han kommer för att framföra budskapet ingen
annan inom kommunen vågat ta sig an; filial ska
stängas och alla kommer att bli uppsagda. Och när
författaren och handläggaren anländer på samma
gång blir ingenting som någon tänkt sig... ”

Ett drömspel med 123 Schtunk

24/2 kl 19:00, Falkhallen, Blackboxen
Sanslösa improvisationer, nyskriven musik, skrattexplosioner, dramatik och lite dans.

Ankomsten

9/3 kl 19:00, Falkhallen, Blackboxen
Baserad på Shaun Tans bildroman.

SÄG ALGOTS DET RÄCKER

23/3 kl 19:00, Källsjö Bygdegård
Publiken blir lotsad genom 50- och 60-talens glittrande
nostalgi-minnen och ett pärlband av slagdängor.

Mannen som blev ensam

25/3 kl 14:00 Mötesplats Mölle/Oceanen
Friteatern har dramatiserat Fitiof Nilsson Piratens
text och komponerat ny teatermusik.

Bibliotekarien

18/4 kl 19:00, Vessigebro, Ätrasalen
En komedi om möten, kärlek, svek och löften.

Halland Love Stories <3 med musik av Per Gessle
21, 22/4 kl 19:00 23, 24, 25/4 kl 13:00 , Falkhallen, Blackboxen
Halland Love Stories handlar om den där pirrande känslan
som tar över allt.

Läs mer och boka din biljett på vår hemsida.
falkenberg.riksteatern.se

Hotet om att filialbibliotek ska läggas ner är något
som Vessigebor känner igen sig i. 2009 riskerade
biblioteket i Vessigebro att stängas då Falkenbergs
kommun skulle göra besparingar men engagerade invånare gick ihop och lyckades få behålla biblioteket.
- Jag förväntar mig en stor uppslutning och att
man går man ur huse för att få se bra teater där man
samtidigt i komedins form kan skoja kring en viktig
fråga. Det här kan också vara ett bra tillfälle att träffas och prata om hur filialen i Vessigebro, som nu är
mycket välbesökt , skulle kunna se ut i framtiden.
De första 100 som kommer kan välja en bok gratis
från vårt bokbord, säger Gerd Ervelin. Biljetten kostar 150kr och i den ingår fika. Boka gärna biljett
via Falkenbergs Riksteaterförenings kontor 9.0013.00 tel 0706-359426 eller köp direkt i Ätrasalen innan föreställningen. n
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Dalhems jobbar lokalt med bildelar globalt

Med några år kvar till 50-års jubileet ser Dalhems Bildelar ljust på framtiden.
- Vi är ett gott och kunnigt gäng som etablerat oss väl på en smal marknad där det krävs att man
kan leverera specialdelar med kvalitet, säger Jörgen Walli, vice VD.
I grund och botten är Dalhems Bildelar ett familjeföretag. Bolaget bildades 1970 då familjen flyttade till gården Dalhem och pappan i familjen,
Henrik Walli, öppnade en verkstad tillsammans
med Gert Bengtsson. Dalhems Bilservice fungerade väl och växte under några år.
- Pappa körde rally med sin hundkoja och började hämta delar till sin bil i England. Ganska
snabbt fick han förfrågningar från andra som också behövde delar och så växte den biten väldigt
fort. Efter några år så bytte företaget därför namn
från Dalhems Bilservice till Dalhems Bildelar och
på den vägen är det. Efter ytterligare några år försvann servicebiten helt, berättar Jörgen Walli.

SAMMA PROBLEM SOM GEKÅS
Verksamheten startade en gång i den gamla ladugården på gården men idag finns inte mycket av den
husbyggnaden kvar. Jörgen Walli beskriver Dalhems
Bildelars geografiska problem lite som Gekås.
- Den gamla byggnaden har byggts om, byggts
in och till slut försvunnit helt kan man säga. Fast
vi har bevarat ett fönster från den gamla ladugården, det sitter där det alltid suttit även om
omgivningen förändrats helt.
Att lokalen är ett pussel som vuxit fram allt eftersom behoven växt och förändrats är inte idealistiskt, till exempel finns delar av lagret i en
byggnad en bit bort.
-Vi trivs och verkar här på Dalhem men ibland
kan man drömma om en byggnad på ett plan där

allt är anpassat utifrån vår verksamhet. En sådan
lokal som ligger vid motorvägsmotet i Vinberg vore
såklart inte fel. Men det stannar alltid vid tanken,
även där är det precis som för Gekås. Det är försent vi är liksom rotade här nu, säger Jörgen Walli.

VÄXANDE FAMILJEFÖRETAG
På Dalhems Bildelar jobbar idag grundaren
Henrik och hans fru Kerstin, barnen Jörgen och
Jonas och Jörgens fru Irene samt fem medarbetare. Den som bor längst bort är Jörgen som bor
i Köinge, annars är det Vessigebro med omnejd
som gäller och Henrik och Kerstin bor på gården.
- Det är roligt att kunna finnas och verka här,
stå för arbetstillfällen. Vi hade en jobbig period
2008 då det var tufft för alla. Det året var vi
tvungna att låta två sluta för vi hade helt enkelt
inte råd, det var jättetufft. Men alla vi som var
kvar kämpade tillsammans och grävde djupt och
så vände det, säger Jörgen.
Förhoppningen är att växa ytterligare och kunna
anställa fler. Dock sker det samtidigt en digitalisering i företaget då framför allt beställningar
kan tas om hand om digitalt även om packningen
fortfarande sker helt fysiskt.
- Det hade varit roligare att anställa fler men
det handlar om överlevnad.

MED HJÄRTA FÖR BILEN
Tankar kring framtiden och överlevnad på lång
sikt i en bransch som lär stå inför stora föränd-

ringar är något Jörgen funderat en hel del på.
Man ser hur det just nu är mycket fokus på
dieselns vara eller inte samt elbilarnas intåg på
marknaden på allvar.
- Jag tänker också längre fram, en 20-30 år,
när vi kommer att ha självgående bilar. Folk kommer säkert dela bilar mer, det blir en annan form
av förhållande till sin bil då. Vi ser redan hur de
unga idag inte alls är intresserade av bilar på
samma sätt, det är ingen hobby längre att stå
och meka med bilen. Färg och form är viktigare
än motorer och cylindrar. Men det vi är störst på,
amerikanska äldre bilar och delarna till dem, tror
jag kommer att stå sig bra. Våra kunder har stort
hjärta för sina bilar och så lär de förbli.
Inom familjen Walli finns ett stort intresse för bilar och har alltid gjort, men såväl att köra rally
som att meka med motorer har fått stå tillbaka i
många år då företaget krävt mycket tid. Om vi går
tillbaka i tiden så gick Dalhems alltså över till att
bli ett företag som jobbade med bildelar. Först var
det som sagt mycket delar till hundkojorna och
sedan på 1980-talet kom delar till beach buggies
när folk började bygga om sina bubblor.
- Folk lyfte bort bubblans kaross när de gjorde
sin Beach Buggy och vi fick mycket förfrågningar
så vi sökte upp leverantörer och det förde oss till
USA där trenden med detta var stor.

BENSINPUMPAR OCH VINGAR
Ordet om Dalhems gick från mun till mun, vilket
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de fortfarande gör, och från mitten av 1980-talet
fram till 2005 annonserade man mycket i tidningen Bilsport samt i Idrottsbladet som innehöll
mycket nyheter inom rally och racing.
- Nu annonserar vi nästan ingenting utan det
är nätet som gäller och att folk är nöjda med oss
och tipsar vidare. Men vi minns hur det var när
tidningen kommit ut, den kom alltid på en torsdag och sedan började telefonen att ringa här.
Det hade stor genomslagskraft.

BROFÄSTET

Naturligt ledde kontakten med leverantörer i
USA till att man också tog in delar till gamla
amerikanska bilar och det är man idag störst på.
Upptill det är det delar till pickupar, Jeepar, rally
och racing. Sortimentet förändras en del med
åren men en del saker är intresset stadigt för.
- Vissa trender kommer och går, som när
filmerna Fast & Furious började komma
och det blev stort att styla bilen så. Där
var trenden som störst bland de som körde

Hundra år med Röda Korset
Vessigebro/Ljungby firades

Jubileumsfirandet började med en filmvisning i Filmhuset på Katrineberg, Bo Bengtsson hade gjort underlaget till filmen.
Därefter samlades man inbjudna från de olika kretsarna och medlemmar i matsalen. Bo Fröberg från Röda korset i Malmö höll ett
föredrag om de vita bussarna och deras historia. Tongivarna underhöll med sång och musik en stund innan en god buffé från köket
smakade bra. Sven Larsson redogjorde för sin dokumentation som
han hade lagt mycket tid och arbete på och för de som ville fanns
den att få. Firandet avslutade med avtackning av Marianne Larsson
som fick en plakett, hon har varit med sedan början på 60-talet.
Mona Lundin och Inger Josefsson uppmärksammades också för
mångårigt arbete med varsin brosch och Bo Bengtsson avtackades
med en blomstergrupp för sitt arbete inom Röda Korset. Nu kommer arbete föras vidare i Röda Korset Falkenbergskretsens regi då
de små lokalavdelningarna fått svårare att locka folk. Den årliga
modevisningen, som i år lockade till ett fullsatt Ätrasalen, kommer
dock drivas vidare lokalt.
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på gatan och det såldes mycket vingar och
sportstolar. Nu är det i stort sett helt borta
men en dag kanske det kommer tillbaka.
Väl upparbetade kontakter med bra leverantörer
gör dock att Dalhems klarar leverera bra saker
till sina kunder oavsett vad för trender som går
och ett långsiktigt idogt arbetande med kunden i
fokus är och har alltid varit tanken vilket hittills
varit ett vinnande koncept. n

Välj närproducerat från Källsjö Mejeri

ak
En sm nd
la
av Hal
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
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ELOFS
grönkålsmacka

Mariannes
julefterrätt

Man tar något gott bröd och brer på smör.
Sedan lägger man på rejält med grönkål
och uppe på det lägger man en lagrad god ost,
till exempel Kvibille.

500 gr färdigkokt ris
3 dl grädde
Pepparkakor
Maränger
Clementiner, apelsiner eller hallon

Toppa med att strö på lite salt och så In i ugnen
så att osten smälter.

Använd antingen köpt färdigkokt ris eller koka själv.
Varvar det hela med vispad grädde, frukt, maränger och
pepparkakor som man smular sönder.
Man kan toppa med marsipanfigurer, gärna tomtar.

Se skinka och julmust till det.
Enkelt men gott!

Detta hör till vår julafton sedan 70-talet

Med hjälp av fyra
välkända Vessigeprofiler
ber vi att få önska alla
läsare en Godare jul och
ett Gott Nytt Smakår!

Kungen av
Sjönevads köttbullar
300 g fläskfärs
100 g kalvfärs
1 st gul lök, finhackas
1 st ägg
1 dl vispgrädde
0,5 dl mjölk
1 dl ströbröd

Min fru
Evas kryddkaka

10 st kryddpepparkorn
5 st svartpepparkorn
1 tsk Muscovadosocker
1 tsk salt
2 msk senap, ej Dijon
stek i äkta smör

100 g smör
2 ägg
3 dl brun farin
2 tsk malen kanel
1 tsk nystötte
kardemummakärnor

1. Finhacka löken och bryn lätt i en klick smör.
Löken skall bli mjuk, ej brun.
2. Häll mjölken och grädden i en stor blandskål.
3. Mortla pepparkornen och strösockret i en mortel.
4. Häll mortelinnehållet, löken och ströbrödet i
blandskålen och rör om.
5. Häll i saltet, senapen och ägget och rör till en jämn smet.
6. Lägg i färsen och blanda runt ordentligt.
7. Forma köttbullarna och stek dem på medelvärme.
Fyll inte pannan mer än till drygt hälften.

1 tsk malen ingefära
3,5 dl vetemjöl
1 tsk bikarbonat el. 2
tsk bakpulver
1 dl filmjölk
1 dl fast lingonsylt

1. Smöra och ha ströbröd i en avlång
form eller en hålform cirka 1,5L
2. Smält smör och låt svalna
3. Vispa ägg och socker pösigt
4. Tillsätt kryddorna
5. Därefter mjölet tillsammans med bikarbonaten eller bakpulvret
6. Ha sedan växelvis i filmjölks, lingonen och smöret
7. Häll smeten i formen
8. Grädda nedre delen av ugnen i cirka 1 h med 175 grader på ugnen
*Kakan kommer gå att köpa på julmarknaden.

Stöd samhällsföreningen – bli medlem
Vi utför enskilda avloppsanläggningar, grus och schakt
samt maskintransporter.

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

