
Jubileum 
 

VEGA 

50 år 

 

 
 

 



VEGA 50 år 
 

Byalaget VEGA, som äger och förvaltar Vega, är resultatet av en sammanslagning av 

Byggnadsföreningen Vega och Vegbyortens byalag. I och med ett vikande intresse för föreningsliv 

och ideellt arbete beslutades att slå samman föreningarna vid de båda föreningarnas årsmöte 2005-

03-09. Föreningen är sedan många år politiskt och religiöst obunden. 

Egentligen börjar historien den 1 juni 1932 då Vegby arbetarekommun bildades. I takt med att 

arbetarekommunen fick fler medlemmar växte behovet av en samlingslokal fram. Den 25 oktober 

1934 föreslog Ivan Svensson att frågan om ett föreningshus skulle utredas. Frågan bordlades, men 

tanken var redan väckt. Den 11 februari beslutade man att en kommitté skulle tillsättas. Kommittén 

hade till uppgift att sammankalla till ett möte för att bilda en byggnadsförening. 

29 juli 1935 registrerades Byggnadsföreningen Vega, som då hade som målsättning att ge Vegby en 

samlingslokal. Protokollen och verifikationerna från föreningens tidiga möten saknas, så föreningens 

styrelsesammansättning är inte helt klar. Kassaboken finns kvar och det första bokslutet skrevs under 

av Elof Johansson och reviderades av Sven Ad. Löngårdh, Gunnar Davidsson och Ivan Svensson. 

Andra personer som figurerar i sammanhanget (kostnadssidan) var Runette Nilsson (Drev fiket i 

gamla Konsum), Olof Claesson, David Karlsson, Gunnar Johansson och S Rådström. Om dessa 

personer var med i föreningen eller inte är svårt att säga, men någon av dem bör ha varit med i alla 

fall. Första året fick man in ”frivilliga bidrag” på totalt 27.50. Vegby Fredsförening, Vegby arbetar 

kommun och Vegby Textil arb. Fackförening bidrog med 50 kr var. Alltså fick man in 177,50. 

Utgifterna bestod främst av trycksaker och då en betalning till Nya Tryckeriet. Vad som trycktes 

framgår inte. Andra året får man inte in några pengar utan man spenderar lite till. Främst handlar det 

om en resa som Albert Nord gjorde till en kostnad av 12 kr. Det var ganska mycket på den tiden. Det 

framgår inte vart resan gick, men han bör ha kommit en bra bit. Man kan anta att det gällde 

efterforskning på hur ett föreningshus skulle kunna se ut. Gunnar Claesson (Vegborn) dyker också 

upp. Dessa båda var säkert också med från början. Behållningen efter de första två åren var 78,45. 

Frågan om samlingslokalens utformning stöttes och 

blöttes. Hur stor, sluttande golv för biograf eller inte osv. 

Ekonomiskt hände ingenting förrän 1942. Enligt 

bokföringen var Elof Johansson fortfarande kassör vilket 

han, enligt handstilen, var fram till och med 1953. 1942 

blev betydlig fler människor engagerade i föreningen. Man 

drog i gång försäljningar av andelar för 10 kr styck. 

Andelsförsäljningen gick bra och man fick sålt 288 andelar 

och fick därmed in 2880 kr. En ”Friluftsfäst” inbringade 

401,53. För dessa pengar köptes en tomt av Oskar Larsson 

(Smen) för 3 000 kr i ”Smens hage”, innanför Parkvägen 1. 

Efter detta köp och lite annat var föreningens behållning 

163,66. 

De följande åren fram till 1949 hände inte så mycket mer 

än att man diskuterade och höll verksamheten vid liv. 

Några andelar såldes, några övriga bidrag, man fick ett 

anslag från Södra Säms kommun på 50 kr, ersättning för 

Sämsjöns regl. 755,50 och man hade naturligtvis en del 



utgifter. 1947 togs en ritning fram till ett föreningshus med biograf i Vegby. Arbetet beställdes av 

Gunnar Johansson Arkitekt, Ulricehamn, och var inte helt olikt dagens byggnad. 

 
Hade dagens Vega byggts redan 1947 hade det förmodligen sett ut så här 

 

28 september 1949 beslutade föreningen att köpa Gustav Johanssons gamla boningshus  på 

Svedjorna, för avflyttning till den inköpta tomten i ”Smens hage”. Bygglov söktes och beviljades 

redan i oktober.  Vid årets början hade föreningen bara 296,50. För att finansiera köpet tecknade 

Södra Säms kommun andelar för 5 000 och ett lån på 4 000 togs i Svenska Handelsbanken. Nu kunde 

man köpa huset och arbetet med husbygget sattes igång. En dansbana anlades men redan vid 

planeringen stötte man på patrull. En stubbe måste sprängas bort och den flög all värdens väg. En 

halvtimma senare kom ”smen” Oskar Larsson: ”Vad i all världen tar i er till pöjkar? I har fördärvat 

mitt tak”. Oskar var ganska arg, för en bit av stubben hade flugit iväg ett par hundra meter och landat 

på hans tak. Värre blev det på måndagen efter när en lantbrukare skulle ta av sin klöver med 

slåttermaskin. Hela åkern var fylld av splitter från stubben så knivarna på maskinen blev 

totalförstörda. Husköpet och en del kringkostnader uppgick till 8 243,94. Fram på vårkanten stod 

huset färdigt och Dalstorps Elektriska betalades 686 kr för elarbetet. 

1950 såldes ett par andelar och föreningen fick in 251 kr för hyror. Förutom div utgifter betalades 

fastighetsskatten som var 

17 kr och man 

amorterade på lånet med 

130 kr. Intäkterna de 

närmsta åren bestod av 

vedförsäljning och 

uthyrning av lokalen. 

Utgifterna rullade på som 

i vilken verksamhet som 

helst. Brandförsäkringen 

kostade 16 kr per år. 1955 

betalades ut ett arvode 

till en vaktmästare, 78 kr. 

”Gamla Vega” 



 

Parallellt med utvecklingen i Vegby grundades Finnekumla arbetarkommun 1945. De brukade samlas 

i Risastugan som brann upp under mystiska omständigheter. Därefter brukade man samlas på ett 

ställe som hette Rydal. Även i denna förening föddes tanken på ett eget föreningshus. Den 26 juli 

1951 bildades Byggnadsföreningen Fästredssund. 1956 köpte man loss två tomter, en på 1118 m2 

från Sven Vegemar genom John och Anna Nilsson (Vegby Yttergården 44)och en på 1401 m2 från Carl 

och Elin Johansson (Vegby Yttergården 4100). Den förstnämnda kostade 2 795 kr medan den andra 

kostade 3 500 kr.  

Av någon anledning kom inte bygget i gång. Förmodligen hängde det ihop med att Finnekumla 

arbetarekommun året efter uppgick i Vegby arbetarekommun, och verksamheten i 

Byggnadsföreningen Fästredssund också fasades ut.  Byggnadsföreningen Vega köpte tomterna 1956 

för samma pris som Byggnadsföreningen Fästresund skulle ha gett. Enligt ett protokollsutdrag från 

Byggnadsföreningen Fästresunds årsmöte 27 mars 1956 överlät man betalningsansvaret för lämnade 

reverser till Byggnadsföreningen Vega. Tomterna slogs ihop och fick beteckningen Vegby Yttergården 

4132. Lagfarten kostade 62 kr. Tomtens taxeringsvärde värderades till 1 600 kr 1956 och steg till 2 500 

kr vid 1957 års allmänna fastighetstaxering. För att finansiera köpet av tomterna sålde man 

ytterligare ett stort antal andelar till ett värde av 6 940 kr. Uthyrning av ”Gamla Vega” gav också ett 

gott tillskott till ekonomin, vilket behövdes för att täcka övriga utgifter. 
1956 års styrelse för Byggnadsföreningen Vega 

bestod av 5 ledamöter och 3 suppleanter. 

Ledamöterna var Gunnar Vegborn, Arthur 

Andersson, Elof Johansson, Harald Bård och Olof 

Vegborn medan suppleanterna var Karl Gustav 

Nilsson, David Karlsson samt Klas Erik Pettersson. 

Vid den här tiden byggdes många bygdegårdar 

runt om i Sverige. Landsbygdens 

Byggnadsförening (LBF) hade specialiserat sig på 

att rita bygdegårdar. De fick också uppdraget att 

rita det som skulle bli Bygdegården Vega. De 

första ritningarna togs fram 1955, förmodligen av 

Byggnadsföreningen Fästresund, som sedan 

lämnade över ritningarna vid tomtförsäljningen 

till Byggnadsföreningen Vega som sedan lät 

färdigställa de slutliga ritningarna fram till 1961. 

1957 var man ivrig att samla in pengar. En 

fisketävling anordnades som gav 2620 kr, 

lotterier, varmkorvs- och drickaförsäljning mm 

som också gav en slant. Målet var naturligtvis att 

kunna finansiera en bygdegård. 

För att säkerställa driften skrev ett stort antal 

vegbybor på en garantiförbindelse där man 

förband sig att bidra med sin andel om 

föreningen skulle få ett underskott någon gång 

under de första 10 åren efter invigningen av 

lokalen. Detta förbereddes 1960. 



Garantiförbindelsen som 

ett stort antal vegbybor 

skrev på 1960 

 

 

20 juni 1961 såldes 

”Gamla Vega” till 

Handelsbolaget Bröderna 

Vegborns Syfabrik för 

10 500 kr. I kontraktet 

undantogs en utstakad, ej 

ännu avstyckad, del av 

marken som såldes till 

Harry Olausson för 

1 865,50. Därmed var en 

epok till ända. 

Nu var det klart. Nya Vega 

skulle byggas. Ansökan om 

bygglov lämnades in och 

dåvarande Åsundens 

byggnadsnämnd beviljade 

bygglov 12 april. Hela 

styrelsen gick i borgen för 

att ta ett byggnadskreditiv 

på 175 000 kr. Ett stort 

antal anbud togs in och 

det skilde en hel del 

mellan de olika anbuden. 

Byggnads AB Martin 

Karlsson i Limmared fick 

byggnationen medan Berglunds Smides- & Rörledningsverkstad AB och Sexdrega Installationsaffär 

fick VVS respektive elinstallationen. 

Styrelsens sammansättning 1961. Ledamöter: Gunnar Vegborn, Kristian Kristenssen, Gustav 

Johansson, Folke Vegborn och Ulf Holm. Suppleanter: Olof Holm, Knut Berggren och Olof Nilsson 

Det gamla lånet på Handelsbanken löstes in och ytterligar ett lån på 125 000 togs. Massor av 

aktiviteter anordnades för att få in pengar. Danser, lotterier, gissningstävlingar, fisketävlingar och 

ytterligare andelar såldes. Den gamla bioduken från Sagabiografen såldes. 

Pengarna behövdes. Bygget var ju inte gratis. Här följer en del av utgifterna för bygget och 

inventarierna: Byggnads AB Martin Karlsson: 185 845,87, Lastbilscentralen:  5 041,12, Tranemo Grus: 

161,00, LBF: 16 673,45, Berglunds Smides- & Rörledningsverkstad AB: 45 000,00, Sexdrega 

Installationsaffär: 13 600,00, Borås Kommunaltekniska Borås: 2 109,05, Vägförvaltningen: 52,80, 

Anells Järnhandel: 38,37, Stenbecks: 24,43, Målerifirman Pettersson o Karlsson: 417,00, Vegby Såg: 

42,42, Borås skylt o reklam: 760,00, Vegby Bosättning: 425,45, Bröderna Vegborn: 506,50, Bröderna 

Claesson: 12 000,00, Träspecialen: 383,75, Vegstrands: 10,99, Stål o Metall: 1 344,22, Aga Philip: 

825,00, Waidele: 8,50. 



Den totala kostnaden för bygdegården Vega: 

 

Tomt, Ritningar o resekostn 32 488,20 

Väg, parkering  17 328,33 

Kontroll  2 039,95 

Byggnadskostnader 253 630,00 

Diverse byggkostnader 2 682,68 

Inventarier  22 566,49 

Bankkostnader inkl ränta 

och kostn. byggnagskreditiv 9 977,25 

Totalt  340 712,90 

 

 



 



 



1962 stod bygdegården Vega klart och invigdes 1 juli med pompa och ståt. En litografi av Lars 

Norman överlämnades från kommunden till föreningen. Invigningen gav ett överskott på 213,39.  

 
Därmed hade Vegby fått en ändamålsenlig bygdegård. Samtidigt flyttade också Sagabiografen från 

Folkets hus, Sagagränden till Vega. I bottenvåningen flyttade Älvsborgs läns Försäkringskassa, eller 

Sjukkassan som man oftast sa, in och var en trogen hyresgäst fram till 31 januari 1985, då 

verksamheten lades ner och flyttade till Ulricehamn. Hyran betalades dock till och med 31 mars.  

Anledningen var neddragningar.  Hyran för lokalerna var från början 3 600 kr per år och vid 

uppsägningen var årshyran uppe i 15 240 kr. Efter att lokalerna stått tomma en liten period flyttade 

Ingengörsfirman Elektroteknik in som hyresgäst den 1 juni 1985. Strax efter, 1985-07-01, fick, det då 

lilla, företaget sällskap av Ulricehamns Finska förening, som fortfarande är hyresgäst. Elektroteknik 

var en trogen hyresgäst fram tom mars 1996, då företaget hade vuxit ur lokalerna och flyttade ut. 

Första hyran var 125 kr/månad och när företaget flyttade hade den stigit till 3000. Finska föreningen 

lever en tynande tillvaro. Finnarna som flyttade hit en gång börjar bli gamla och deras barn och 

barnbarn har slukats upp av det svenska samhället.  

En försäkring hos Folksam togs 1962 och premien var då 236 kr och årsavgiften till Bygdegårdarnas 

riksförbund var 25 kr. 2012 är dessa avgifter tillsammans 9 498 kr. Uthyrningen av lokalen var god. 

Vegby hade många föreningar som behövde någonstans att vara liksom det anordnades många 

privata familjefester. 

Intresset för den nya bygdegården var naturligt vis stort. Den första dansen som anordnades spelade 

Hacke Björkstens Orkester. Styrelsen fick då höra att det var vansinne att ordna dans med en så dyr 

orkester, men man sålde 700 biljetter. Så mycket folk har aldrig varit i Vega samtidigt, varken före 

eller efter den här danskvällen. Och tur är väl det. Dagens brandmyndighet godkänner bara 300 

personer i stora salen. Detta fastställdes redan 1969 av brandchefen i Åsundens kommun. Dessutom 

anmodade han föreningen att inomhusbrandposter skulle anordnas och utmärkas med 

standardskyltar. Samma år meddelade länsstyrelsen i Älvsborgs Län att fastigheten kommer att tas i 

anspråk vid krig eller krigsfara. 



 
De flesta vegbybor har nog, någon gång, köpt en sådan här biljett på Vega 

 

5 augusti var det premiär för första filmen, ”Pärlemor”, och ”Raggarkärlek” visades den 8:e. Bio var 

populärt. Det visades tre filmer i veckan. Vid den här tiden hade inte alla TV och de som hade fick 

nöja sig med en kanal. Det var naturligtvis ett populärt nöje att gå på bio. Vi den här tiden gjordes 

många filmer, både svenska och utländska. En del filmer visades flera gånger. Den film som vid ett 

och samma tillfälle dragit flest besökare, 102 personer, var en Åsa-Nisse film. Andra filmer som dragit 

mycket folk var Kanonerna på Navarone och Nils Holgersson. Varje enskild film gav inte så stort 

överskott, men eftersom det visades många filmer var det ändå en god affär i det längsta. 1995 

inköptes en ny projektor som installerades. 1998 lades biovisningen ner. Det blev inte lönsamt på 

slutet. Konkurrensen från städernas biografer blev för stor. Spice Girl blev den sita filmen och den 

visades den 13 april. Den sista matinén var Den Lilla Sjöljungfrun som visades 29 mars. Den första 

filmduken var en anordning på hjul, tillverkad av Vegstrands mekaniska. Senare tillverkade Gustav 

och Evald Johansson den nuvarande filmduken som är upphängd i taket på scenen. 

1970 överlät dåvarande Åsundens kommun 193 m2 mark norr om Vega. Villkoret var att 

hyresgästerna i det angränsande hyreshuset fick använda parkeringsplatserna. 

En uppfräschning av Vega gjordes 1983, efter att ha beviljats ett bidrag från kommunen på drygt 10 

tusen kr samt beviljats ett lån på 35 tusen. Slutnotan var på drygt 41 tusen, men då var en ny 

textiltapet, bröstpanel, tätningslister och gardiner uppsatta. Fönstren fick också en ansiktslyftning.  

Kostnaden för uppvärmning ökade alltjämt och 1984 söktes och beviljades bidrag för 

energibesparande projekt från både Länsstyrelsen och kommunen. Den statliga delen 50% var 88 800 

kr och kommunen bidrog med 20 %, 53 265 kr, och bankfinansierat. Totalt kostade det 169 419 kr. 

Dessa pengar användes till borrning av brunnar och 2 värmepumpar samt isolering i takbjälklaget 

över samlingslokalen. 

1984 bestod styrelsen av Gustav Johansson, Evald Johansson, Gunnar Sämmerby, Kristian 

Christenssen och Håkan Torstensson. 

1992 fick föreningen bidrag av Boverket till installation av hörsling som installerades året efter. 

1990 söktes bidrag för upprustning av Vegas lokaler, vilket avslogs av Fritidsnämnden. Föreningen 

fortsatte att ansöka, men fick avslag. 1996 ansökte föreningen, åter igen, om bidrag för 

kostnadskrävande projekt, hos Ulricehamns kommun, för att rusta upp lokalerna. Dessa bidrag kan 

täcka upp till 30 % av kostnaden. Byggnadsföreningen Vega fick avslag eftersom föreningen inte 

kunde bidra med några egna medel. 1996 redovisades en vinst på ca 5600, men då hade man 

leverantörsskulder på i runda slängar 9300 kr, vilket i praktiken innebar ett förlustår. Ett kraftigt 

inkomstbortfall hade uppstått i och med att Elektroteknik hade flyttat ut. 



När styrelsen konstituerade sig efter årsmötet valdes ordföranden också till kassör. 1997 liksom 1998 

blev tuffa år. Bl a pubaftnar anordnades för att försöka rädda ekonomin, men det räckte inte. Redan 

på årsmötet 1998 fanns en del förbehåll för godkännande av redovisningen. På årsmötet 1999-03-17 

visade det sig att mycket var obetalt, bl a brandförsäkringen. Frågan om ansvarsfrihet sköts upp och 

ett extra årsmöte skulle utlysas 99-04-07. Ordföranden avgick och ett förslag på nya ledamöter lades 

fram. Dessa var inte närvarande så man beslutade att dessa skulle tillfrågas. Vegbyortens byalag 

visade sig vara villiga att låna ut pengar för att omedelbart lösa den akuta penningkrisen.  

Det Extra Årsmötet hölls, och den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet trots vissa brister. Med en 

ny styrelse sköt verksamheten fart. Styrelsen bestod nu av Lars Isaksson, Jan-Olov Johansson, Roland 

Johansson, Maritha Wegstrand, Mikael Johansson och Robert Hjertén. Ekonomiskt blev 1999 ett bra 

år. Pubaftnar anordnades och Vegbydagen arrangerades ihop med andra föreningar. Föreningen 

lyckades vända trenden. Över 28 000 kr plus.  

Hösten 99, 6 oktober, kallades vegbyborna till stormöte på Vega. Syftet var att sätta Vegas vara eller 

inte vara på sin spets. De 41 personer som var närvarande delades upp i diskussionsgrupper och 

många idéer framkom och sammanställdes av styrelsen. Detta blev startskottet till upprustning av 

Vegas interiör samt en del utvändigt. Arbetet med att färdigställa en pub på övervåningen 

påbörjades. Listor där vegbybor antecknat sig för att utföra olika arbetsuppgifter hade 

sammanställts. Det målades och snickrades. Vegbydagen anordnades ännu en gång. Teater och 

pubaftnar. För att möta kraven från hyrestagare investerades i en diskmaskin. Ett stort 

millenniefyrverkeri arrangerades med hjälp av insamlade pengar. 

2003 söktes och beviljades bidrag på 160 600 kr från Boverket för handikappanpassning av Vega. 

Efter många frivilliga arbetstimmar, skänkt material och 178 430 kr senare var Vega 

handikappanpassat med bl a hiss och handikapptoalett för att möta framtidens behov. 

Samma år påbörjades också installation av ett brandlarm. Brandmyndigheterna har vid ett flertal 

tillfällen jagat bygdegårdar (offentliga lokaler) angående brandsäkerheten. Brandposter byttes ut. 

Två branddörrar installerades En trappa ner från puben tillverkades och sattes dit för att 

tillfredsställa brandmyndigheten och det blev en riktigt fin lösning. 2007 gjordes en genomgång av 

Systematiskt Brandskyddsarbete som utmynnade i en sammanställning och ett uppföljningsprogram. 

Hemvändardag 2004 arrangerades tillsammans med andra föreningar. Bl a kunde man få se Vegby 

från ovan tack vare en lyftkran som skickade upp en korg som man kunde åka med upp i luften. 

2005 blev man tvungen att byta ut de båda värmepumparna från -84 till en rejäl värmepump. Läget 

blev så akut att det inte fanns tid för att söka bidrag. 30 000 kostade kalaset.  2006 byggdes en 

ventilationsanläggning till en kostnad av dryga 15 000. Vid årsmötet 2004 beslutade medlemmarna 

att de gamla andelarna skulle efterskänkas. De flesta andelsbevisen var ändå, förmodligen, 

försvunna. 

Under många år hade Vega en fin tradition med en Julbasar/luciafirande. Det firades den första 

advent och det var som regel Ulricehamns lucia och hennes följes första uppträdande. 2006 blev sista 

gången på grund av vikande intresse och därmed litet antal besökare. 

2005, 70 år efter bildandet, slogs Byggnadsföreningen Vega ihop med Vegbyortens Byalag och 

föreningens nya namn blev Byalaget Vega. I och med ett vikande intresse för föreningsliv och ideellt 

arbete beslutades att slå samman föreningarna vid de båda föreningarnas årsmöte 2005-03-09. Detta 

innebar att man hade ansvar för både Vega och, den av byalaget byggda, Sjöparken som invigdes den 

6 juni (nationaldagen) samma år. Föreningen har dock, sedan 2010, lagt ansvaret för skötsel av 

parken på Vegby vägförening. En bättre lösning eftersom det är vägföreningen som är berättigad till 

de bidrag som kan fås för ändamålet. 



Efter sammanslagningen av föreningarna hade den nya föreningen en god ekonomi eftersom 

byalaget just sålt den sk Pensionärslängan på Nygatan. Vid föreningens första möte antogs nya 

stadgar och man avskaffade kravet på en kommunal representant i styrelsen som tidigare varit kravet 

från Bygdegårdarnas Riksförbund. Det är också detta år som föreningen haft som flest medlemmar, 

415 st. Byalaget hade varit förutseende och lagt beslag på en hemsideadress, www.vegby.se som 

lanserades och kunde redovisas till årsmötet i mars 2006. Denna sida delas med Vegby Sportklubb 

och Vegbyortens Hembygdsförening. 

2009 samlades de tre föreningarna Vegby Sportklubb Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget 

Vega för att diskutera om man kunde slå sig ihop och väcka liv i VSK-bladet. Eftersom bladet ofta 

benämndes Vegby-bladet sedan tidigare fick det bli det nya namnet och första numret kom ut i mars 

2010. 

 
 

Efter en tids kämpande lyckades förening få kommunen att göra i ordning det, vid det här laget, 

slitna Vegatorget 2010. Kostnaden för det var på ca en miljon. 

Under åren har föreningen kämpat med olika lån och jagat bidrag. Styrelsen har gått i personlig 

borgen och trott på verksamheten. Många har varit involverade i verksamheten genom åren. Ett 

stort antal teaterföreställningar, visade biofilmer, musikuppträdanden, fester, föreläsningar och 

möten har hållits i lokalerna. Det har gått både uppåt och nedåt, men än så länge står Vega kvar och 

har nu uppnått sitt 50-årsjubileum. 

Styrelsen som hälsar dig välkommen till 50-årsjubileet består av: 

Ordförande: Mikael Petersson, V. ordförande: Leif Karlsson, Sekreterare: Roland Johansson, Kassör: 

Tomas Karlsson, Ledamöter: Bo Lorenzon, Jorma Laitinen och Lars Hjalmarsson, Suppleanter: Henrik 

Rylander och Roger Gustavsson, Revisorer: Gun-Britt Andersson och Carl-Olof Levinsson, 

Revisorssuppleant: Marita Simring. 

Må VEGA leva uti hundrade år 
Hipp Hipp! 
 

Källor:  

Historisk överblick, Vegby arbetarekommun 50 år 1932-1982, sammanställd av Göran Karlsson 

Södra Säm och Finnekumla, Bygden vid sjöarna Åsunden och Sämsjön, Vegbyortens 

Hembygdsförening 

Kassaböcker, bokföring, protokoll och annat föreningsmaterial, Byggnadsföreningen Vega 

Tidningsurklipp, Gösta Malm 


