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Utgivet av Vegby Sportklubb, Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA 

 
VSK-bladets sista redaktör, Göran Karlsson, lämnade oss den 7 april 2008. 
hållit på med skrivandet i 11 år. Tankarna på att bladet kanske inte skulle komma ut om 
han slutade, följde honom in i det sista. Jag vet att han ville tacka sina läsare för sin 
uppskattning. Vi på redaktion sörjer och vill naturligtvis tacka h
åren. 
 
 

Vegby-bladet 
 
VSK-bladet eller som många sa, Vegby-bladet, har tyvärr inte utgivits sedan dess. Vi 
vet att många såg fram emot och uppskattade denna skrift. Tanken på att kunna fortsätta 
ge ut en lokal skrift har grott sedan dess men någon måste hålla ihop den. 
Vegby Sportklubb, Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA har till slut 
samlat sina krafter och enats om att ge ut ett nytt blad tillsammans, med namnet Vegby
bladet. Målet är inte att bladet ska bli lika omfattande som tidigare, men vi hoppas att 
det kan bli uppskattat om Vegbyborna får någonting annat än räkningar och reklam att 
se fram emot i brevlådan. Precis som VSK
år 
Vi på redaktionen hoppas också att vi kan få lite hjälp. Vi kommer naturligtvis att skriva 
och ta kort när vi är ute på olika händelser i Vegby med omnejd, men har inte resurser 
att täcka allt. Den som vill skriva en rad och gärna ta lite bilder är välkommen att skicka 
in materialet till oss via mail, vegbybladet@vegby.se,  eller på annat sätt l
digitalt format, tex cd-skiva eller USB-minne. Anledningen är helt enkelt att det ska
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vara så lätthanterligt som möjligt. Vi vill inte ta oss vatten över huvudet och därmed 
riskera att bladet inte kommer ut. Det bygger helt och hållet på ideellt arbete. 
Om allt fungerar, ska Vegby-bladet också komma ut på nätet på Vegbys hemsida, 
www.vegby.se. 
Kostnaden ska de tre ideella föreningarna stå för. Därför är vi tacksamma om vi kan få 
in pengar genom annonser, precis som i VSK-bladet. Priset är 1000 kr för en ¼ sida och 
publiceras 4 gånger, dvs ett år. Kom ihåg att synas lokalt i en tidning som många sparar, 
kan vara värt nog så mycket som ett dyrare alternativ som kastas samma dag som det 
kommer. Naturligtvis är man välkommen att på annat sätt lämna ett bidrag. Är du 
intresserad, kontakta redaktionen. 
Redaktionen består av i turordning som på bilden på första sidan: Tomas Karlsson, Per-
Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf Johansson, Gustav Johansson. 
 
 

Vad har hänt i Vegby under 2009? 
 
Att det har hänt en hel del i Vegby samhälle under 2009 har väl ingen, av alla som är ute 
och rör på sig, undgått att lägga märke till. Till största delen har vi väl kommunen att 
tacka för de förändringar som skett. Om vi börjar med badplatsen så har 
fritidsförvaltningen betalt all material till den ombyggda omklädningsbyggnaden. 
I Sjöparken har gångvägarna asfalterats och det mesta av parkeringen har även fått ny 
asfalt. Vad gäller gator och vägar har asfaltering skett i en omfattning som väl inte 
någon vågat hoppas på. De gator och vägar som kommit i fråga är Gamlebyvägen, 
Skolgatan, Sveaborgsvägen, Häggvägen, Oxelvägen och Sävavägen. Även alla 
gatljusarmaturer har bytts ut.  
En stor händelse, dock utanför Vegby, är utgrävningen av kyrkoruinerna i Säm där Arne 
Johansson dragit det tyngsta lasset vilket också renderat honom kommunens kulturpris 
för 2009. Vi får heller inte glömma, Arnes syster, Helena i sammanhanget och alla 
bidragsgivare. 
Dessutom har klockstapeln flyttats till hembygdsparken och en av stugorna på 
campingen har fått en ny plats. 
 
 

Ny omklädningshytt på badplatsen 
 
I maj månad varje år brukar fritidskontoret kalla samman ansvariga för  
kommunens badplatser för att dryfta vad som har gjorts och vad som behöver göras. Vid 
en sådan träff 2008 framförde ombuden för Vegby badplats önskemål om en ny 
omklädningshytt då den gamla var i ett ganska dåligt skick. Den numera rivna 
byggnaden var uppförd någon gång i början på 70-talet och var hårt angripen av väder 
och vind och var sned och skev på grund att betongplintarna hade sjunkit i leran. Inga 
löften gavs på badplatsträffen men efter några dagar kom ett brev där 
fritidsförvaltningen kunde tänkas gå med på att inköpa två friggebodar för ändamålet 
men monteringen får ni själva stå för. Vägföreningens styrelse tyckte emellertid att  

 



 
 
                         
                         
Inte en badande 
 så långt ögat når 
trots uppehåll och 
vackert väder.                                            
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förslaget inte var så särskilt tilltalande. Beslutet blev istället att styrelsen tar fram ett 
eget förlag och presenterar fritidskontoret. Sagt och gjort, ritning togs fram och ett 
kostnadsförslag baserat på att allt användbart rivningsvirke från den gamla byggnaden 
användes och att allt arbete utfördes som ideellt arbete. Förslaget presenterades för Lars 
Runkvist och Lena Molander på fritid som gick med på förslaget utan omsvep. Arbetet 
påbörjades efter att badsäsongen var över 2008 och var färdigt innan badbryggorna 
lades ut 2009 och resultatet kan du se på bilden. 
 
 

Nyasfalterade gator och vägar 
 

 
 

Äntligen har Vegby fått vara med och dela på det anslag som kommunen avsatt till 
underhåll av gator och vägar m.m. För att börja med Gamlebyvägen har man lagt ett 
nytt toppskikt från Strandvägen till gränsen mellan Håkans och ”Bleckslagarns” där 
vägföreningens ansvarsområde slutar. Skolgatan, Sveaborgsvägen, Häggvägen, 
Oxelvägen och Sävavägen har också fått ny toppbeläggning. Vi får heller inte glömma 
Sjöparken som fått en ordentlig upprustning i form av asfalterig av alla gångvägar samt 
en stor del av parkeringen. Dessutom har där också byggts ett litet sopförråd där 
kommunen svarat för materialen. Heder åt beslutsfattarna.  
 
 

Byggnadsplan fastställd efter många turer 
 
Det som innefattas i planen är ett område runt ICA samt campingen och Sjöparken. För 
att se orsaken till att det tagit tio år för att få byggnadsplanen klar får man gå hundra år 
tillbaka i tiden. I handlingar kan man läsa att år 1909exproprierades mark från 
fastigheten Vegby 4:4 för järnvägsändamål. Därvid bildades fastigheten Vegby 4:33. 
Det exproprierade området angränsade Sämsjön. Vid expropriationen instiftades ett 
servitut i Vegby 4:33 till förmån för Vegby 4:4 avseende rätt till ”landgång för fiske och 
båtplats”. I februari 2000 ansökte Ulricehamns kommun om förrättning för 
fastighetsbestämning mellan nämnda fastigheter. Nils och Hilda Nilsson biträdde 
ansökan. Vid förrättningen bestämdes bl.a. utövningsområdet för ovan nämnda 
rättigheter. För att ge en liten förklarning till hur servitutet ser ut kan nämnas att ett sex 
meter brett område ger rätt till landgång utmed stranden från södra gränsen av Vegby 
4:33 till en båtplats ca 15 m. norr om den påbörjade piren. Dessutom innebär servitutet 
rätt till utfart från landgången till Storgatan utmed södra gränsen på fastigheten Vegby 
4:33. Man kan säga att utfarten hamnar mittemot uppfarten till f.d. församlingshemmet. 
Detta med landgång betyder att man har rättighet att använda stranden vid fiske, som 
t.ex. notfiske. För att kunna bedriva notfiske måste området vara vassfritt och stranden 
kan inte, som i dag, vara igenväxt med buskar och sly. När det tillfälliga bygglovet för 
campingstugorna en gång beviljades hade man inte observerat att en av stugorna hade 
hamnat på utfarten så denna blev man tvungen att flytta så att man lätt och enkelt kunde 
ta sig från Storgatan ner till landgången. 



 
 

Klockstapeln flyttas 
 
När Vegby församlingshem såldes fanns på tomten en klockstapel som måste flyttas. 
Hembygdsföreningen fick då en förfrågan om föreningen kunde tänkas gå med på att 
den placerades i hembygdsparken. Styrelsen beslutade då att gå med på förslaget under 
förutsättning att församlingen stod för alla kostnader i samband med flyttningen 
Resultatet blev i alla fall att klockstapeln skulle placeras i hembygdsparken och Stefans 
Byggservice fick uppdraget att ansvara för flyttningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Härifrån kommer klockan att ringa varje lördagskväll  
 
Nya plintar gjuttes och flyttningen gick utan problem, dock fick en del virke bytas ut på 
grund av röta, det hade ingen räknat med så därför blev det nog lite dyrare än man hade 
tänkt sig. Nu står i alla fall stapeln på plats, marken återställd med matjord och gräsfrö, 
dock utan att ett enda frö grodde. Så långt var allt frid och fröjd men när det var dags för 
framdragning av elektricitet till klockringningen var det stopp för nu tyckte 
församlingen att den förbaskade klockstapeln hade kostat mycket nog. Styrelsen i 
hembygdsföreningen gav sig dock inte utan sökte istället bidrag hos lokala rådet som 
beviljade det begärda beloppet. Kablarna är nu nergrävda. I skivandes stund återstår den 
elektriska inkopplingen och en del återställningsarbeten som inte går att utföra förrän till 
våren. 



 
 

Campingstugan flyttas                                                                                                        
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om det inte finns plats för stugan på marken så finns det gott om plats uppåt. 
 
Efter att verandan plockats bort och ett antal kraftiga järnbalkar placerats under stugan 
och väl förankrats i lyftkranen kan stugan, med Mikael Simring vid spakarna, lyftas till 
den nya grunden. Hade det inte varit enklare och mindre kostsamt att använda banvallen 
för att komma till fiskeplatsen så hade stugan fått stå kvar på sin ursprungliga plats. 
Banvallen får ju användas av alla. 
 
 

Vinter i hembygdsparken                                                         
 
Vegbyortens hembygdsförening har sin mest hektiska tid under den varma årstiden då 
det skulle bli alldeles för dyrt att driva verksamheten i samma omfattning även på 
vintern. Det går visserligen att elda med ved men vem skulle vilja sitta där och elda hela 
dagarna. Man undrar ju förstås hur dessa människor, som en gång bott i stugorna, kunde 
hålla varmt när det var riktigt kallt ute. Det gick kanske rätt bra ändå om det bara fanns 
gott om torr ved för när de öppna spisarna och de stora murverken en gång blivit 
ordentligt uppvärmda så tog det ju tid innan de svalnat. I Finas stuga har aldrig funnits 
något annat än öppna spisar, en i storstugan och en i köket, så vid matlagning var det 
 



 
 
Vintertid råder ett stilla lugn över hembygdsparken                 
 
att ställa grytan eller kaffepannan på ett speciellt trekantigt grytställ med ett ben i varje 
hörn över elden. I Liljasstugan har däremot funnits en järnspis men troligen inte från 
början då den var inmurad i den öppna spisen i storstugan. Belysningen i stugorna fick 
ske med fotogenlampor och kanske någon ljusstump. I dag finns det tillgång till 
elektrisk belysning, elektriska värmeelement och kaffet bryggas i elektriska 
kaffebryggare. Tiderna förändras.  
 
 

Äntligen vinter, en riktig vinter! 
 
Att det blivit en ordentlig vinter i år uppskattas kanske inte av alla men de allra flesta 
tycker nog ändå att det är bra med en riktig svensk vinter efter flera milda och slaskiga 
sådana. Det finns både för-och nackdelar med en kall vinter. Nackdelen är att man 
fryser när man går ut, bilar som står ute blir svårare att starta, våra bostäder blir dyrare 
att värma upp m.m. Det går även att hitta många fördelar med en riktig vinter. Du kan 
vintersporta på hemmaplan och ta sparken istället för bilen när du skall till affären t.ex. 
Våra skadeinsekter och skadedjur lär också reduceras en hel del. Den s.k. mördarsnigeln 
lär minska med 99 % vid djup tjäle. Den är nämligen inte anpassad för våra  

breddgrader. Mycket snö kan också vara till en fördel för många. Det tvingar många till 
att motionera i form av snöskottning. För att citera att gammalt ordspråk, det skapar 
arbete och förhindrar många tillfällen till att synda.  

 
 
 

 
Enar Hemmings 
finputsar Vega-torget 
inför en stor 50-års-
fest på Vega.            
(Per-Ola) 
 
 
 
 
 

 

En historia från Sämbyn 
 
”Helmer på Ekholmen” berättar, i en videoinspelning, en liten historia om sin syster 
Jenny som nyss hade börjat skolan och fick då gå till Säms södra småskola och var då 
tvungen att passera Bosgården där länsman Gädda bodde. En lagens väktare som tyckte 
att barn ska vara artiga och hälsa. En dag när hon gick hem glömde hon givetvis detta så 
han röt åt henne att du ska hälsa. Men det blev nog en missuppfattning så när hon kom 
hem sa hon till sina föräldrar att ”jag skulle hälsa från länsman”. 
 
 

Vegby Sportklubbs årsmöte 2010 
 
Hölls i klubbstugan 1 mars inför 15 st. tappra medlemmar. Till styrelsen valdes, P-E 
Frilander, Lars Rosenqvist, Carina Gustafsson, Erika Nordh, Christer Johansson, Rainer 
Eskilsson, C-E Sjölin. Ett utdrag från 2009 års verksamhetsberättelse kan ni läsa här: 
 
”  Nya 7-mannaplanen” kunde tas i bruk i augusti. Denna visade sig vara ett perfekt 
komplement till den stora planen. Nu kan lagen bedriva både träning och matcher 
samtidigt vid behov. Slitaget blir givetvis också mycket mindre på huvudarenan. 
Följaktligen blir det mera gräsytor att hålla i trim för vår vaktmästare. 
Vaktmästare har under året varit Claes-Erik Sjölin. De flesta vet nog vid det här laget att 
”Brallis” har drabbats av nedsatt syn på båda ögonen. Detta har lett till att han har varit 
halvt sjukskriven under i stort sett halva året. Under gräsklippningssäsongen har han 



haft Tommy Johansson till sin hjälp att hålla vår fina arena igång. Även Gabriel 
Frilander gjorde några sommarveckor på hovet då Tommy var semesterledig. 
Ett antal mindre positiva händelser drabbade tyvärr också Sämshov under året. Vid fyra 
tillfällen mellan slutet av april och mitten av augusti så har inbrott skett i klubbstugan, 
kiosken samt entréhytten. Inte vid något tillfälle fick tjuvarna med sig något av värde. 
Men skadegörelsen och extra jobb vid dessa tillfällen ställer ju ändå till det. Vi kan nog 
ändå tacka larmet för att inget blivit stulet.” 
Årsmötet avslutades med att Gösta Malm skänkte en pärm med urklipp till klubben. I 
denna går att läsa om många kändisar som har sitt ursprung i Vegby. En unik samling 
kan man nog påstå. Pärmen finns att läsa i klubbstugan för den som vill. 
 
I skrivande stund ligger ett 70 cm snölager på Sämshov. När man ser detta undrar man 
om årets premiärmatch mot Gällstad den 24/4 verkligen skall kunna spelas på utsatt 
datum. Som många kanske också har uppmärksammat så har stora mängder av snö fått 
en tillfällig vila på östra delen av parkeringen. Detta för att kommunen inte hade någon 
bra naturlig plats att tömma snön på när man röjde det värsta i samhället. Klubben 
släppte då till lite mark för att underlätta bortforslingen. Vi får väl se om våren hjälper 
oss att återställa ytan till en användbar parkering tills loppmarkanden den 8 maj. 
 
 
 

  
 



Tipspromenader 
 

 
 
Stig, Heike, Folke och Ove försöker lista ut svaret på fråga 1. 
 
Under hösten 2009 anordnade Byalaget VEGA 8 tipspromenader. Många kom, en del 
vann och några fikade. Med rätt kläder gick en del även när vädret var mindre bra. Det 
viktigaste var att komma ut i friska luften 
 

 
 
Jörgen Landström löser startkort till hela familjen 
 

  
 

 

Under hösten 2009 anordnade Byalaget VEGA 8 tipspromenader. Många kom, en del 
vann och några fikade. Med rätt kläder gick en del även när vädret var mindre bra. Det 

 

Den sista tipspromenaden 2009 gick av stapeln 1:a advent. Den vanns av Stig Axelsson. 
2:a blev Heike Jonsson och Folke Vegborn kom 3:a. Bland barnen blev Frans och Ebba 
Emanuelsson 1:a respektive 2:a. 50 vuxna och 10 barn deltog.
 
En ny omgång tipspromenader planeras till våren. Håll utkik efter utskick och på 
anslagstavlorna vid ICA och Vega. 
 
 

Ungdomslagen i sportklubben

Under 2009 hade klubben PF 8, P 10, P12, P14, F14, i pool oc
hade TV FC P16, herr A och B-lag. MTV hade F17 samt dam A
behöver träna samt spela matcher så får verkligen Sämshov bekänna färg under en 
säsong. Även om en del spelas och tränas i Tvärred och Marbäck så är akt
på anläggningen. Den nya planen underlättar numera planeringen till det positiva. På 
minussidan är dock att dusch och omklädningsmöjligheterna är begränsade. Detta får vi 
tyvärr leva med ett bra tag fram i tiden, då en byggnation av detta slag
klubbens ekonomi. Ett förslag på upprustning och ombyggnad av köket i klubbstugan 
får nog även det stå tillbaks en tid.  
 

En del av 14-årslaget 
 
Bordtennissektionen anordnade även i år (2009) den traditionella tävlingen 
Sämsjöslaget. Tävlingen är en sk. handicapturnering, där man försöker att ge handicap 
till det lite sämre så att matcherna skall bli så jämna som möjligt. Därför kan alla delta i 
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2:a blev Heike Jonsson och Folke Vegborn kom 3:a. Bland barnen blev Frans och Ebba 

1:a respektive 2:a. 50 vuxna och 10 barn deltog. 

En ny omgång tipspromenader planeras till våren. Håll utkik efter utskick och på 
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Under 2009 hade klubben PF 8, P 10, P12, P14, F14, i pool och seriespel. Dessutom 
lag. MTV hade F17 samt dam A-lag. Då alla lagen både 

behöver träna samt spela matcher så får verkligen Sämshov bekänna färg under en 
säsong. Även om en del spelas och tränas i Tvärred och Marbäck så är aktiviteten hög 
på anläggningen. Den nya planen underlättar numera planeringen till det positiva. På 
minussidan är dock att dusch och omklädningsmöjligheterna är begränsade. Detta får vi 
tyvärr leva med ett bra tag fram i tiden, då en byggnation av detta slag inte ryms inom 
klubbens ekonomi. Ett förslag på upprustning och ombyggnad av köket i klubbstugan 

  

anordnade även i år (2009) den traditionella tävlingen 
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tävlingen med god chans till vinst. Vinnare i tävlingen 2009 blev Anton Claesson som i 
finalen besegrade Albin Torstensson. 
 
 

VM i pimpelfiske 
 
Årets VM i pimpelfiske gick av stapeln den 6:e februari. 15 tappra fiskare trotsade 
kylan och begav sig ut på isen. 
 

 
 
Resultat i Seniorklassen: 
1. Mikael "Örat" Johansson , med vikten 3266 gram  
2. Per Johansson 
3. Kent Abrahamsson 
Störst fisk fick Per Johansson på vikten 272 gram 
 

 
 
Resultat  i Juniorklassen: 
1. Christopher Johansson , med vikten 191 gram 
2. Erik Hjalmarsson 
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Vegbyortens Hembygdsförening 40 år   
(4 juni 1970-2010) 
 
1970    21 april var en kommitté, utsedda av Vegby samhällsförening, samlad för ev. 
bildande av en hembygdsförening. Närvarande var Gösta Neuman, Astrid Bårdh, Åke 
Haglund, Gustav Johansson, Knut Berglund, Nils Larsson och Gunnar Magnusson. 
4 Juni, möte i Vegby skola beslöts enhälligt att bilda en hembygdsförening, namnet 
fastställdes till Vegbyortens hembygdsförening. Till styrelsen valdes Gösta Neuman 
som ordförande och Märta Palm, Anne-Maj Sjölin, Astrid Bårdh, Gunnar Magnusson, 
Gustav Johansson och Nils Larsson som ledamöter och suppleanter blev Evert 
Gustavsson och Göran Axelsson. Den 24  Augusti beslutade Åsunden 
kommunfullmäktige att överlämna Ryggåsstugan vid Säm Bossgården. Föreningen fick 
också nyttjanderätten till grönområdet och ett anslag på 10 000 kronor för flyttning av 
stugan. Föreningen hade då 152 medlemmar vid årets slut. 
1971     20 April överlämnades filmen “ bygden vid sjöarna” av Vegby 
samhällsförening 
1972     26 Mars visades filmen på Vega och biljettpriset var 5 kronor. 
1973     11 Juni, Annandagen Pingst invigdes Fina stuga av Holger Persson-Lilja. Första 
året då vi hade en valborgsbrasa vid hembygdsstugorna. 
1974    9 Juni var författarinnan Birgit Sparre här på vår första sommarfest. 
1975    Byggdes uthuset och  som senare flyttades 1979. Grötfest i Finas stuga den 15 
Januari. 
1976    Göran Axelsson valdes till ordförande efter Gösta Neuman. 
1979    21 April visas Vegby-filmen på Vega. 
1984    15 Juli kom budkavlen från Marbäck och överlämnades till oss vid Säms 
kyrkoruin överlämnades till Brunn den 16 Juli. Den 2 September invigdes Liljas stuga 
av Genoveva Pettersson, Attorp. 
1986    Hembygdsboken kom ut. 
1988    12 Juni åkte ett 60-tal Vegbybor till Sjötofta med sista persontåget från Vegby . 
1989    Herman Gabrielssons ladugård från Nylyckan, Finnekumla. Målad och färdig 
den 4 Augusti 
 
1990    Affären och muséet invigdes. 42 torp i Södra Säm och 21 torp i Finnekumla är 
nu markerade med pålar och namnskyltar, även sockengränsskyltar finns utmed de 
större vägarna. 
1992     Dialektordboken klar 
1995    3 September invigdes jordkulan i Säm av Genoveva Pettersson, 
1997    Hantverksstugan med ett bleckslageri klar. Inrymmer även ett kardmakeri. 
1999    Vegbydagen 8 Maj tillsammans med andra föreningar i Vegby, (även år 
2000,2002) 
2001    Börjar vi med  “Våffelsöndagar” och utställningar. 
2003     Filmen “Bygden kring sjöarna” framtagen på VHS, senare även i DVD år 2007. 
2004    Körkevägen mellan Gårdö, Gällstad och Södra Säms kyrkoruin iordningställs av 
Arne Johansson. 
2007      Utställning; Vegby 100 år i Hantverksstugan under sommaren. El inkopplades i 

Hantverksstugan. 
2008    Grävdes fram en kvarn vid Sämån på Bossgårdens marker. 
2009    Klockstapeln från Församlingshemmet kom till Hembygdsparken. Bord av en 
kvarnsten från Vegby kvarn uppsattes vid stugorna. En utgrävning av Södra Säms 
kyrkoruin gjordes av  Claes Theliander. En ny gammal kyrkruin uppdagades, det var en 
“stavkyrka” som kom fram vid utgrävningen. 
Arne Johansson och Helena Johansson höll i projektet tillsammans med Lödöse 
museum. 
2010    Utgivning av Vegby-bladet tillsammans med Vegby SK och Byalaget VEGA. 
 
Detta är del av vad föreningen har gjort under 40 år. 
 
 

Vägföreningens årsmöte 2010 
 
Den 9 mars höll Vegby vägförening sitt årsmöte på Vega under ledning av Per-Ola 
Johansson. Efter genomgång av ekonomin och årsrapporten samt att revisorerna sagt sitt 
beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2009. Styrelsen för 2010 består, efter 
genomförda val, av Per-Ola Johansson, Carl-Olof Levinson. Enar Hemmings, Mikael 
Petersson och Henrik Haraldsson. Henrik nyvald i Gustav Johanssons ställe som avsagt 
sig efter 41 år i styrelsen. Per-Ola Johansson valdes till ordförande. Enligt årsrapporten 
har gräsytorna skötts av Jonatan Frilander. Gösta Malm är den som sett till att rabatter 
och ytor med sand i Sjöparken och på lekplatser hållits i vårdat skick. Vägföreningen 
har även svarat för skötsel av badplatsen. I rapporten kan man också utläsa: stor heder 
till Jonatan och Gösta.  Ett sopförråd i Sjöparken och omklädningshytten på badplatsen 
blev färdiga under året. Ett stort tack riktas till alla som hjälpt till med detta. Vidare 
konstateras att asfaltering utförts i större omfattning än förväntat. Av rapporten framgår 
också att kommunen beviljat ett anslag på en miljon för upprustning av Vegatorget. 
Förslag ställdes om att ansvaret för Sjöparken flyttas över från Byalaget Vega till 
vägföreningen. Så blev också beslutet. Under punkten ”övriga frågor” uppstod 
diskussion om en björk på norra lekplatsen skulle få stå kvar eller tas bort. Några 
närboende fastighetsägare hade lämnat in en skrivelse till vägföreningen där de krävde 
att en stor björk nära deras gränser skulle tas bort då den ansågs skräpa ner med 
nedfallande löv och kvistar och att den dessutom var farlig för pulkaåkande barn. Andra 
ansåg att den skulle vara kvar då det var enda trädet som gav skugga över lekplatsen 
varma sommardagar och att det dessutom fanns en klätterställning ett par meter bakom 
som barnen kunde köra på i stället. Beslutet blev att alla fastighetsägare norr om skolan 
mellan Sveaborgsvägen och Sjöbovägen besöks av en styrelsemedlem och på så sätt få 
deras synpunkt för ett demokratiskt beslut. Innan mötet avslutades avtackades Gustav 
Johansson för ett långvarigt engagemang i styrelsen. 
 
 
 

 



Byalaget VEGA’s årsmöte 2010 
 
Som vanligt samordnade Byalaget VEGA sitt årsmöte med Vägföreningen. Efter alla 
formaliteter ser styrelsen ut enlig följande: Ordförande - Mikael Petersson, Ledamöter - 
Leif Karlsson, Kerstin Sundmark, Tomas Karlsson, Bo Lorenzon, Robert Olausson, 
Lena Claesson, Suppleanter - Jorma Laitinen, Roger Gustavsson. 
Enlig verksamhetsberättelsen kunde man bland annat se att föreningen hade 345 
medlemmar 2009. Bygdegården Vega var uthyrt vid 132 tillfällen och har Finska 
Föreningen som hyresgäst. Sjöparken blev asfalterad och hade många besökare. 
Kommunen har beviljat pengar till att Vegatorget ska få ett nytt ansikte. 
Fisketävlingarna ”Gäddraget” och ”VM i pimpelfiske” har kunnat genomföras. Vegby-
bladet ska komma ut i samarbete med VSK och Hembygdsföreningen. 
Man diskuterade att en ny skrivelse för att få belysning på banvallen är på gång att 
lämnas in. Farthinder genom byn diskuterades och upprustning av gång och cykelbanan 
från Björkvägen till Gamlebyn. En skrivelse för att få en sammanhängande gång och 
cykelbana genom by har lämnats in.  
 
 

Årsmöte Vegbyortens Hembygdsförening 
 
Vegbyortens Hembygdsförening har haft årsmöte på Sämshov, Vegby. Ordförande 
Göran Axelsson hälsade de 26 närvarande välkomna. Ett ljus tändes och en tyst stund 
hölls för de medlemmar som avled förra året. Styrelsen fick följande utseende: 
Ordförande Göran Axelsson, vice ordförande Gustav Johansson, sekreterare Rolf 
Johansson, Vice sekreterare Wilhelm Josefsson, kassör Iris Johansson. I styrelsen ingår 
även Gunnar Lundgren och Arne Johansson, suppleanter blev Maritha Wegstrand och 
Jan Johansson i Säm. Föreningen har haft en hel del verksamhet: Söndagsöppet med 
utställningar under sommarmånaderna: Delaktig i utgrävningarna av Kyrkoruinerna i 
Södra Säm, främst genom Arne Johansson tillsammans med Arkeolog Claes Theliander. 
Arne har även hållit i åtta Prästavägsvandringar mellan Gällstad och Södra Säm. 
Valborgsmässofirande där Iris höll ett uppskattat vårtal efter att 
Finnekumla/Tvärredskören hade sjungit in våren. En klockstapel har tillkommit till 
hembygdsgården som invigdes den 4 juli och en kvarnsten som vi har som numera 
använder som bord. Studiecirkel om Vegby gård. Skolklasser, förskolan och kyrkans 
barntimmar har varit på besök. Tipspromenad vid Jordkulan. Samtalskväll med Ulf 
Jonsson anordnades i Liljas stuga. Trivselkväll med gröt då Margaretha visade bilder 
från hembygdens alla årstider. Nationaldagen firade i Sjöparken. Förskolans barn på 
Fantasia underhöll och Anette Isaksson höll ett vackert tal. Medlemsantalet är 189 och 
var och en betalar 50 kronor. Efter mötet serverades kaffe och smörgåstårta. Gustav 
Johansson visade sedan bilder från förenings 40-åriga verksamhet.  
Styrelsen vill tacka alla som har ställt upp för föreningen.   
     

 
 



Det kom ett mail 
 
Elisabeth i Alingsås skickade för en tid sedan ett mail och bad oss om hjälp. En släkting 
med rötter här i trakten har skickat några bilder för att se om någon känner igen 
personerna eller husen och kanske på så sätt hitta sina rötter. 

 
 
De som utvandrade bodde i Röshult och hette Claes Alfred Gustavsson och Josepfina 
Andersdotter. Namn som finns med i sammanhanget är Dagmar, Frida Williamsson och 
Rolf och Dagny. Josefina Matilda Eliasdotter f. 1858-12-10 i Wegby soldattorp i Södra 
Säm. Också Soldattorpet Rud, Södra Säm och Soldattorp under Götåkra skattegården.  
Attorp.  
Känner du igen något eller någon så kontakta redaktionen. Det finns fler bilder och vi 
kan koppla ihop dig med Elisabeth. 
 

 

Stötta våra föreningar 
 
En avgörande ingrediens för en liten orts överlevnad är engagemanget 
från byns invånare. Centralorten satsar inte med automatik på de små 
orterna runt omkring utan det krävs att vi kämpar tillsammans.  
 
Våra föreningar är en mycket viktig del i att hålla liv i Vegby. Utan dem 
hade vi inte haft någon idrottsplats, parker, hembygdsstugor, bygdegård, 
badplats, Vegby-bladet mm. Utan föreningarna hade det helt enkelt inte 
funnits särskilt mycket som gjort Vegby till den ort den faktiskt är. 
 
Stötta våra föreningar med ditt medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på 
respektive konton. Glöm inte att skriva namn på dem som betalningen 
omfattar. 
 
Medlemsavgifterna för 2010: 
 
Vegbyortens hembygdsförening 
 
50 kr per person på  
Bankgiro 216-1826 
 
Byalaget Vega 
 
100kr/person eller 150kr/familj (Barn upp till 20 år) 
Bankgiro 5643-8567 
 
Vegby Sportklubb 
 
100 kr/pers eller 250 kr/familj tom.20 år 
Bankgiro 564-8845 
 
Naturligtvis är andra bidrag också välkomna 
 
Nästa nummer utkommer v 24.  
Deadline för artiklar är 31 maj inskickat till 
vegbybladet@vegby.se 
 


