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Utgivet av Vegby Sportklubb, Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA 

Dick Harrison kommer till Bygdegården Vega den 13 
april! 
 

 
De södra delarna av vår kommun ruvar på många hemligheter. För två år sedan gjordes 
utgrävningarna i S Säm där grunden till en liten kyrka hittades. Kyrkoruinerna och 
kyrkorna runt Sämsjön och Åsunden skvallrar om ett stort handels
under 1100-talet. Vad hände egentligen just här i våra trakter för 1000 år sedan, i 
brytningstiden mellan de epoker som vi kallar vikingatid och medeltid? Dick Harrison 
kommer att sätta in den lokala historien i ett större sammanhang. Temat för kvällen den 
13 april i Bygdegården Vega är I den västgötska medeltidens gryning. Makt och kultur 
på 1100-talet.  
Dick Harrison är professor i historia i Lund. Hans specialitet är medeltiden och han kan 
konsten att berätta historia så att det engagerar alla. Förutom att han skrivit en rad 
böcker har han medverkat i TV-serier om historia och deltagit i det populära TV
programmet På spåret.  
Den som sätter av onsdagkvällen den 13 april i sällskap med Dick Harrison kommer 
inte att bli besviken! 
Arrangörer är Vegbyortens hembygdsförening och Lokala Rådet i Finnekumla
samverkan med Ulricehamns kommun/Kultur.
Förköp av biljetter (80kr) kan ske på ICA i Vegby och Turistbyrån i Ulricehamn. 
 
 

Julgranen i Vegby 
 

I artikeln om granen i förra numret av Vegby
in. Sture Carlsson gjorde mycket riktigt en fantastisk insats för att 
möjliggöra installationen av belysning i granen, men det är Sture Hellstrand 
som skänkt flagglina. Det har gått åt mellan 500 
ljus i granen och är bytt 3 gånger hittills
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Vegby vägförenings årsmöte 2011 

 
På Vega den 8 mars kl. 18.30 var det tid för vägföreningen att genomföra sitt årsmöte. 
Till ordförande för dagens möte utsågs Per-Ola Johansson med Enar Hemmings som 
sekreterare. Ett av ett årsmötes viktigaste beslut är att få fram en bra fungerande styrelse 
och det verkade inte vara några svårigheter i det här fallet. Per-Ola blev omvald som 
ordförande för ett år framåt i tiden och Carl-Olof Levinsson åkte på ytterligare två år att 
lägga till alla sina tidigare år i styrelsen. De övriga tre som har ett år kvar i styrelsen är 
Enar Hemmings, Mikael Petersson och Henrik Haraldsson. Ersättare i styrelsen är 
Urban Holm och Tomas Karlsson. Sonny Vegborn får fortsätta att revidera föreningens 
räkenskaper i ytterligare två år tillsammans med Magnus Carlsson som valdes på två år 
förra året. Enligt årsrapporten har styrelsen haft 6 protokollförda möten 2010. Enar 
Hemmings har svarat för snöröjningen i samhället och som alla vet så skapade det en 
hel del arbete både i början och i slutet av förra året. UEAB sköter sommarunderhållet 
av samhällets gator och har även ansvaret för att gatubelysningen fungerar. Jonatan 
Frilander såg till att alla gräsytor som vägföreningen har ansvaret för var klippta och 
fina. Gösta Malm hade till uppgift att hålla ogräset borta samt se till att allt  övrigt 
fungerar i Sjöparken och på lekplatserna. Stor heder åt dom båda står det i rapporten. 
Föreningen har också haft tillgång till en feriearbetande ungdom i tre veckor i somras, 
en flicka dessutom, som var duktig på att måla enligt ordföranden. I bokslutet kan man 
utläsa att underhållet av Sjöparken och lekplatserna har kostat 79344 kronor och 
badplatsen 7230 kronor. I denna summa ingår service och reparationer av  
gräsklippare och andra redskap, bensin, målarfärg m.m. I årsrapporten omnämns också 
upprustningen av Vegatorget och att föreningen fått en del lekredskap utbytta på 
lekplatserna. Ordföranden avslutar mötet med att tacka de närvarande samt överlämna 
ordet till Byalaget som håller sitt årsmöte samma dag enligt gemensam annonsering. 
 
 

Årsmöte Byalaget VEGA 
 
Som vanligt samordnade Vägföreningen och Byalaget VEGA sina årsmöten. 
 

 
 
 
 
Några intresserade åhörare 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mikael håller i mötet medan Tomas 
skriver 
 
 
 
De som var på plats valde Mikael Petersson till ordförande för mötet och Tomas 
Karlsson till sekreterare. Bland annat upplästes följande verksamhetsberättelse: 
 
Verksamhetsberättelse 2010, Byalaget VEGA 
 

- Antalet medlemmar under året uppgick till 320 st. 
En liten minskning från föregående år. 

- Uthyrningen är fortfarande mkt god på Vega. 
Antal uthyrnings tillfällen var 130 st. 
Ulricehamns Finska Förening är fortfarande hyresgäst. 

- Vaktmästaren är fortfarande kvar. Föreningen hyr ut honom  
3 dagar i veckan till Ulricehamns motor klubb. 

- 13 st tipspromenader genomfördes och några pubaftonskvällar. 
Vid några uthyrningstillfällen har vi stått för puben. 

- Förslaget på Vegatorget som lades fram på årsmötet 2009 
har genomförts under sommaren. Resultatet blev väldigt bra 
Äntligen har Vegby ett snyggt torg. 

- Sämsjödraget och VM i pimpelfiske genomfördes. 
- Hemsidan är fortfarande mycket välbesökt . 
- Vegby-bladet har rullat igång ordentligt. 

Byalaget Vega , VSK och Hembygdsföreningen  jobbar 
för fullt med att få in reportage. 
Målsättningen är 4 nr per år. 

 
Efter de val som gjordes består styrelsen av 5 ordinarie ledamöter, Mikael Peterson, 
Tomas Karlsson, Lars Hjalmarsson, Roland Johansson och Jorma Laitinen. Roger 
Gustafsson och Robert Olausson är suppleanter. Gun-Britt Andersson och Carl-Olof 
Levinsson är ordinarie revisorer medan Marita Simring är revisorsuppleant. 
 
 

Tvärflöjtsmusik på hembygdsföreningens årsmöte 
 
Vegbyortens hembygdsförening har hållit sitt årsmöte i klubblokalen på Sämshov. 
Göran Axelsson hälsade de 28 närvarande deltagarna välkomna samt utlyste en tyst 
minut för de medlemmar som avlidit 



 under år 2010. Sune Frilander utses att leda förhandlingarna under mötet med Rolf 
Johansson som sekreterare. 2010 års verksamhetsberättelse föredrogs och enligt denna 
framgick att föreningen medlemsantal ökat med 16 personer till 205 och att varje 
medlem betalat 50 kronor  
i årsavgift. Det gångna året kan med all sannolikhet räknas till det mest händelserika i 
föreningens 40-åriga historia.  
 

 
 
 
 
 
 
En andäktigt 
lyssnande 
skara till Jan-
Åkes Musik 

 
Aktiviteter i Hembygdsparken har ordnats vid 16 tillfällen. I dessa 16 ingår då 8 stycken 
utställningsdagar med servering av kaffe med våfflor. För övrigt har ordnats en 
tipspromenad i Kummeliberg och en grillkväll vid jordkulan och inte att förglömma, 
Kulturarvsdagen i Lunden i Säm. En populär aktivitet är också vandringarna på den så 
kallade ”Prästavägen” där Arne Johansson tillsammans med Gun Olsson på 
Ulricehamns turistbyrå guidat över 300 personer under året. Vidare har c/a 300 frivilliga 
arbetstimmar lags ned i Säm vid framgrävning av en gammal kvarngrund samt 
framtagning och upprustning av den gamla uppmurade delen av ”Prästavägen” mellan 
landsvägen och den gamla träbron. Båda objekten finns på Bosgårdens marker i Säm. 
Detta har bekostats med bidrag från NUAB. Enligt den ekonomiska redovisningen har 
föreningens verksamhet inbringat 61 437 kr. medan utgifterna stannat på 57 505 kr. 
vilket ger en vinst på 3 932 kr. 
Följande personer fick förnyat förtroende i styrelsen i ytterligare två år: Göran 
Axelsson, Gunnar Lundgren, Wilhelm Josefsson och Rolf Johansson. Till 
styrelseordförande omvaldes Göran Axelsson. 
Marita Wegstrand och Jan Johansson fortsätter som ersättare i styrelsen i ytterligare ett 
år. Revisorer är Sonny Vegborn och Sune Frilander. 
Stugvärdinnorna omvaldes nästan i sin helhet och dessa är Birgitta Kumpumäki, 
Margaretha Swedberg, Gun-Britt Johansson, Åsa Asplund. Gun-Britt Vegborn, Mona 

Rohdin. Marita Wegstrand valdes att ersätta Lisa Emanuelson som flyttat från Vegby. 
Ett stort tack till Lisa för alla år som stugvärdinna. Helvi Frilander, Siv Karlsson och 
Birgitta Kumpu-mäki representerar föreningen vid Västergötlands hembygdsförbunds 
årsmöte förlagt till Kinnekulle hembygdsförening den 15 maj. 
Mötet beslutade också att höja årsavgiften från 50 till 60 kronor 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jan-Åke med 
sin tvärflöjt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid årsmötet varje år är det av tradition med någon form av underhållning och i år hade 
uppdraget gått till Jan-Åke Wiberg boende i Götåkra. Jan-Åke inledde med att berätta 
lite om sig själv och därefter visa sin kunnighet att hantera en tvärflöjt. Ett antal visor 
framfördes inför en andäktigt lyssnande skara med avbrott för kaffe.  
 
 

Ny rutschkana 
 
Ett stort TACK till Gösta och Gustav! 
Hela sommaren kan man se Gösta Malm arbeta med skötseln av Sjöparken eller röjning 
på grönområdena. 
Gustav Johansson finns alltid med i den grupp som jobbar med underhåll och 
nybyggnad av något gemensamt i Vegby. 
Nu har jag hittat dem arbeta tillsammans på norra lekplatsen. De satte upp nya 
rutschkanan. 
Vilken tur att de vill hugga i och tycks ha nöje av det. De är värda inte bara mitt tack 
utan alla vegbybors TACK 
                Bertil Gardell 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gösta Malm och Gustav 
Johansson monterar nya 
rutschkanan.
Vem av dem invigde med 
första åket?
Jag fick i alla fall inte göra det 
av förståliga skäl
 
 
 
 
 
Foto: 
Bertil Gardell
 
 

Vegbys ”meste” sportfiskare 
 
Inte många vet att Mikael Johansson i ”Gamlebyn”, när den här vintern är över, kommer 
att ha ställt upp i mellan 20 och 25 tävlingar i pimpelfiske. Detta är kanske lite mer än 
det årliga genomsnittet tack vare att vintern började så tidigt. Så snart det finns bärbar is 
på någon sjö kommer tävlingarna igång och då är det mest varje lördag och söndag som 
gäller och så fortsätter det hela vintern. Det hålls ett Vegbymästerskap i pimpelfiske 
varje år och där har Mikael vunnit 9 gånger av 10. Det säger kanske lite om att det inte 
är bara en slump som avgör vem som vinner. 
Målet med tävlingsfisket är naturligtvis att vinna så många tävlingar som möjligt men 
också för att kvalificera sig så att man får chansen att delta i svenska mäs
Kvalificerar sig gör man i tävlingar distriktvis året  innan.  Årets distriktävling 
avgjordes Örby den 13 febr. där Mikael placerade på fjärde plats i sin klass. Det tävlas 
också i lag med fyra fiskare i varje lag. Ett silver blev det för Mikael
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Här ställer Mikael upp för fotografering och kanske för ett litet träningspass inför 
svenska mästerskapen. 
  
Den 19 och 20 febr. var det dags för svenska mästerskapen i pimpel som i år var förlagt 
till Järfälla. I strålande sol och runt 20 grader kallt gav sig 500 fiskare varje dag ut på 
isen för att pröva lyckan. Ett snitt på drygt fyra kilo abborrar pr deltagare betyder att 
över 2000 kilo varje dag drogs upp och att genomsnittsvikten pr abb
gram har ca 100 000 abborrar dragits upp. Till alla dessa kilon bidrog Mikael med 7 kg 
och 158 gr. och därmed placerade han sig på 63:dje plats av 170 startande i 
seniorklassen. Laget placerade sig på 13:de plats av 36. Förutom Mikael bestod FK 
Knallens lag av: Daniel Ranveg, Roy Svensson och Jimmy Westman. Tillsammans drog 
dom upp 31,156 kilo abborrar. 
Vad Mikael förvånas över är varför det är så få som är ute och fiskar på Sämsjön
är så idealiska förhållanden. Enligt honom är detta en fin avkoppling som ger frisk luft 
och motion samt, med lite tur eller skicklighet, någon liten firre att lägga i stekpannan. 
Många fler än Mikael undrar säkert var alla med skridskor, skidor, 
broddade skor m.m. tagit vägen. Isen på Sämsjön har, under långa tider denna vinter, 
varit ett perfekt underlag för användning av dessa redskap.  
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Snöskoteråkning på Sämsjön
                                                                 

Många har säkert lagt märke till att någon tar sig fram med ett lite
annorlunda fordon än vad vi är vana vid att se på
Det är nämligen en snöskoter som Roger Gustaf
båda söner är ute och testar då och då. Carina säger att hon bara åkt med på 
”bönpallen”. I norra Sverige är snöskoutern mycket mera vanlig än i södra delen a
landet. Förutom att den används för rena nöjesåkningen ordnas också tävlingar för 
snöskoterförare. Dessutom är det ett stort antal personer som använder snöskotern i sitt 
dagliga arbete som t.ex. vid fjällräddning, renskötsel m.m. Vid våra breddgrader är
kanske behovet inte lika stort, i varje fall inte vad gäller nämnda yrken.
För att återgå till den här snöskotern kan vi berätta att det är en Yamaha med en 
tvåtaktsmotor på 500 cc. och att den, vid test på Sämsjön, kommit upp i en hastighet
150 km./ tim. Bo Lorentzon, med ett förflutet som rallyförare, kunde naturligtvis inte 
låta bli att, med sin fyrhjulsdrivna Subaru, utmana någon i familjen att sätta sig på 
skotern för att testa vilket av dessa båda fordon som är snabbast. Valet föll på David 
som tillsammans med Bosse ställde sig på startlinjen. David drar ifrån direkt i starten 
men när Bosse börjar närma sig 170 får David ge sig och kampen är avgjord. Hade dom 
båda nöjt sig med ett ”sprintlopp” hade David kanske vunnit.
 
 

VM i pimpel 2011 
 
Kl 12.30 den 22:a januari gick startskottet för 2011 års Vegbymästerskap i pimpelfiske. 
En riktigt skön dag. Soligt, runt nollan och nästan som en vårdag.23 glada fiskare gav 
sig ut och de flesta kom tillbaka med fisk.
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Anton har varit ute 
med skotern på en 
liten runda 
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Det är viktigt att ha rätt krok 
 
 
 
 
 

 

 
 

Junior 
1 Johan Ekman 592 g 
2 Erik Hjalmarsson 328 g 
3 Kristoffer Johansson 294 g 

 

 
 
Senior 
1 Mikael ”Örat” Johansson 4425 g 
2 Per ”Våge” Johansson 2587 g 
3 Roland Johansson 2385g 

 
 



Irländsk afton på VEGA 
 

 
 
 
 
Eileen 
 
 
 
 
 

Den 9 april ordnar Vegby Sportklubb tillsammans med Byalaget Vega en Irländsk afton 
med den populära guppen Eileen som är ett folkpopband från Lidköping som bildades 
2006. Redan från start var avsikten att Eileen skulle spela folkmusik med tyngdpunkt på 
musik från brittiska öarna. Bandet syftar till mer än att ha kul med musik och att ha 
roligt på scen, vilket är uppenbart för alla som vill lyssna. Eileen jobbar även för att 
sprida folkmusiken till en yngre generation och till alla som ännu inte förtrollats av de 
ofta magiska och känslosamma tongångar som hör genren till. Detta genomförs i en 
kombination av fast takt genom trummor och bas som bakgrund till soloinstrumenten 
samt genom att arrangera om stycken och göra folkmusiken ”tillgänglig” för så många 
som möjligt. Ett annat knep i den stora konspirationen att frälsa världen med folkmusik 
är att blanda känt med okänt och snabbt tempo med långsamt – ibland i samma låt. 
Eileen tar ofta ut svängarna och räds inte att blanda in andra genrer för att få rätt känsla 
och effekt. 
Förutom de otaliga pubar, restauranger, privatfester och årsmöten Eileen besökt har de 
även spelat under Skagen Festival i Danmark, Folkrockfestivalen i Segmon och på 
Dubliners i Göteborg. 
Det blir en helkväll med mat och passande dryck och härlig musik. Om ni inte anmält er 
redan så är det hög tid nu. Anmäl till irish@vegby.se eller ring 070-667 25 70.  
 
 

”På Banvallen” 
 
Tvärred/Vegby FC anordnade ”På Banvallen” den 29 januari. Med det populära TV-
programmet ”På spåret” som förebild, hade ”lokförarna” Martin Carlsson och Peter 
Skantze satt ihop klurigheterna och höll i frågorna. Man skulle kunna tro att Luuk och 
Lindström hämtat sin inspiration från dessa båda herrar, för så proffsigt var det. För att 
hålla ordning på de tävlande var fotbollsspelarna engagerade, och ett stort antal 
funktionärer såg till att alla blev mätta och belåtna. 
Man kan sammanfatta tillställningen med ett ord: Succé.  34 lag var anmälda, 170-180 
personer sammanlagt blev det. Vegbybladet kan som första tidning redan nu avslöja att 
en uppföljning av succén kan förväntas framåt september månad. Man kan hoppas på en 
liknade succé då.  
 

 
 



 
 
Vinnande laget:  
Kenneth Hansson, Jonny 
Halvarsson, Lena Claesson, 
Rainer Eskilsson, Peter 
Lindblom och Mikael Petersson 
 
 
 
 
 

När tävlingen var slut och vinnarna korats, rensades det undan för att man skulle kunna 
dansa eller sitta ner och ”tjöta” och dricka något läskande. 
 
 

Ansiktslyft av Sämshov 
 
Under februari-mars har det skett en rejäl uppfräschning av klubbstugan på Sämshov. 
Laminatgolv har ersatt den slitna plastmattan i alla rum. Nytt prisskåp har satts in, 
kontor - och konferensmöblerna har bytts ut, hela köket har rivits ut och ersatts med nya 
stommar, skåp, lådor och luckor. Ny spis och ny diskmaskin har också tillkommit. Larm 
och viss elinstallation har uppdaterats m.m. Lägg därtill att det mesta av porslinet har 
kompletterats eller helt enkelt bytts ut till nytt och fräscht. Denna förändring kommer 
alla som besöker Sämshov att märka av.  
Varför har då denna förändring gjorts undrar säkert många. Är det försvarbart att lägga 
pengar på detta istället för på våra ungdomar? JA, svarar vi direkt på denna fråga. 
Bakgrunden är, att frågan om uppfräschning av köket kom upp på årsmötet 2009. 
Ansökan om ett bidrag lämnades in till kommun. Denna beviljades 2010 till ett belopp 
på upp till 130.000:- Tidpunkten för detta var ju som många kanske kommer ihåg inte 
den bästa. Finanskrisen hade satt sina djupa spår även i klubbens ekonomi, så projektet 
lades på is. Frågan blev på nytt aktuell, när klubben fick förfrågan från bröderna 
Gustafsson, om man var intresserad av ett, visserligen begagnat golv, men fräscht och 
billigt. Golvet var detsamma som låg i f.d. Sportlagrets försäljningsdel. Efter en 
besiktning på plats beslutade styrelsen att man skulle slå till. En sådan chans dyker inte 
upp så ofta. När det sedan visade sig att det även fanns två fina montrar, specialbyggda 
av Månstads snickeri, som passade perfekt som prisskåp så var bollen i rullning. Det 
ena gav det andra. Sista mars flyttade Provanum sitt kontor från Boråsvägen i Vegby till 
Borås. I samband med flytten skänkte de en del av sina kontor - och konferensmöbler 
till klubben. Allt detta hade givetvis inte kunnat hanteras utan en väldigt god hjälp av 
medlemmar som ställt upp helt ideellt på sin fritid. Ett STORT tack till följande 
personer som varit drivande i projektet: Snickeri: Kenth Abrahamsson, Anton 
Gustafsson. El: Roland Johansson, Emil och Jonathan Frilander. VVS: Jonas Sundberg.  
 

Rivning, kök och övrigt: David och Roger Gustafsson, Agneta Frilander, Christian och 
Alexander Hultén, Gabriel Frilander samt VSK styrelse. Totalt har över 220 
arbetstimmar lagts ner på arbetet. Med denna renovering tror vi att det kan bli mer 
intressant för mindre sällskap att hyra klubbstugan som ett komplement till Vega. 
 
 

Årsmöte i Sportklubben 
 
Årsmötet hölls som brukligt på Sämshov i slutet av februari. Dörrarna sprängdes som 
tur var inte, när alla tolv (12) medlemmar slogs om de bästa platserna. Tyvärr, är det en 
tydlig trend de senaste åren, att det inte kommer många fler utöver de invalda 
personerna till våra årsmöten. Detta är i och för sig inget unikt för Vegby utan denna 
trend gäller i stor utsträckning för alla föreningar och samhällen runtomkring i vår bygd. 
Vi får ändå hoppas att vi kan bedriva ett aktivt föreningsarbete i klubbens anda även i 
framtiden.  Det är oerhört viktigt att ha ett fungerande föreningsliv i ett litet samhälle 
som detta. Antingen det gäller sport, byalag, hembygd, kyrka m.m, så behöver Vegby 
detta för att få behålla ett levande samhälle som blomstrar och andas morgonluft. De 
som ändå bevittnade mötet fick vara med om ett för VSK positivt möte. Till 
ungdomssektionen hade valberedningen, med hjälp av sektion och styrelse lyckats få 
ihop ett stort och spännande gäng. Som alla vet, så är det just bitarna kring våra 
ungdomar som är livsnerven för vår klubbs överlevnad på sikt. PRO finns ju redan som 
en annan förening att engagera sig i när den tiden är mogen. Vi hälsar följande 
medlemmar välkomna till en spännande säsong i ungdomssektionen: Mathias Axell, 
Karin Tingström, Anna Andersson, Viktoria Andersson, Jan Johansson, Jonas 
Sundberg, Jimmy Larsson och Leif Carlsson. På årsmötet meddelades även att Gustav 
Johansson skulle väljas in som ständig hedersmedlem. På övriga frågor kunde även 
meddelas att också i år, har klubben fått klart med en vaktmästare under högsäsong 
april-okt. Vi hälsar Frank Johansson välkommen till hovet den 11 april. 
 
 

Medlemsavgift  
 
 I samband med utdelningen av detta nummer medföljer ett inbetalningskort för 
medlemsavgiften 2011 till Vegby Sportklubb. Vi vädjar till alla att betala snarast 
möjligt. För personer som deltar i någon form aktivitet som anordnas av klubben är 
detta obligatoriskt, men även ”passiva” medlemmar är givetvis välkomna med bidrag. 
150 :-/person eller 350 :-/familj till bankgiro 564-8845 Vegby Sportklubb. Glöm ej att 
skriva namn på vem som skall vara medlem. Tänk på att medlemmar är 
grundförutsättningen för klubbens överlevnad. Som medlem har ni en rad förmåner och 
möjligheter i föreningen. Spela fotboll, tennis eller boule på vår fräscha anläggning 
Sämshov. Ni kan även hyra klubbstugan, dansbanan eller båda två samtidigt. Det finns 
även partytält, bänkar, bord, stolar, mobil grill m.m att hyra vid behov. All uthyrning 
sker genom kontakt med Claes-Eric Sjölin (Brallis) 070-5572343.  
 
 



Prislista vid uthyrning 2011:  
Klubbstugan    500:- 
Dansbanan    600:- 
Båda två ovan  1000:- 
Partytält 5x8 m    500:- 
inkl. upp och nedmontering 1000:- 
Fasta bänkar      50:- 
Partyset      50:- 
Träbord      20:- 
Stolar        5:- 
Mobil stor grill, kol/ved   100:- 
 

Årets Loppmarknad 
 
Boka redan nu in lördagen den 14 maj för ett besök på loppmarknaden på Sämshov. Vi 
vill redan nu uppmana våra medlemmar om er hjälp som vi behöver före, under och 
efter marknaden. Har ni saker att skänka, så kontakta Claes-Eric för att bestämma tid för 
leverans. Vi tar inte emot ”vitvaror”, däck eller fälgar, ej heller lump, smutsiga kläder 
eller underkläder. 
Ps. grindarna är oftast låsta så gör gärna upp om tid. 
 

 

Varken VSK-bladet eller Vegby-bladet var först i 
bygden 
 
Hur gammal den här är vet jag inte men Kurt Emanuelsson och Gunnar Larsson vann en 
frågetävling. Jan-Olof Berglund var ansvarig för frågorna. 
 

 



 
 

Vegby Ångsåg 
 

 
 
Här ser vi Sjöparken i Vegby omkring år 1910. Där låg Vegby Ångsåg till vänster om 
vägen. Till höger ser man bl a huset där Bo Lorentzon nu bor. Jämte cykelvägen vid 
vägövergången och på andra sidan cykelvägen fanns det en banvaktstuga. De sista som 
bodde i den var Familjen Westman. Fortfarande bor "barnen" Lennart och Gerd 
(Svensk) kvar i samhället. 
I huset längst till höger vet jag inte vem som bodde, men Lönngårdh hade sin affär där. 
Om man tittar längst upp på bilden är det åkermark, numera är det en hel del hus som 
ligger där. Det som ligger i vattnet är stockar som senare skall sågas upp. Vykortet är 
skickat från Vegby. 
 
 

 
 



Bevara vår bygd 
 
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 2011: 
 
Vegbyortens hembygdsförening 
 
60 kr per person på  
Bankgiro 216-1826 
 
Byalaget Vega 
 
100kr/person eller 150kr/familj (Barn upp till 20 år) 
Bankgiro 5643-8567 
 
Vegby Sportklubb 
 
150 kr/pers eller 350 kr/familj tom.20 år 
Bankgiro 564-8845 
 
Naturligtvis är andra bidrag också välkomna 
 
 

En berättelse från förr 
 
Jordkulan, Skogås i Säm - Skrivit av Edvin Johansson , Bagaregården Säm. Hur stor 
sannighalten är vet man inte. 
Men så här står det i anteckningarna. 
 
Backstugan på Skogås var i min barndom en stuga. Den låg mitt i åkerlyckan med grann 
utsikt över Sämsjön och Åsunden. Där bodde en som kallades  Skogelin med gumman 
Britta, men sämjan i äktenskapet var inte den bästa. Då gjorde Britta egenhändigt sig en 
stenhytta i sydöstra hörnet av åkerlyckan och flytta från gubben. Hyttan likna en vanlig 
källare, med ett rum 3x2 meter och en liten förstuga. I stugan gjorde hon en spis och ett 
litet fönster och där bodde hon sedan. Men gubben kom nog ibland och bad om 
förlåtelse, för de fick tre barn, Johanna, Augusta och Klaes. De fick vistas i fattighuset i 
min barndom. Vid fattighuset fanns en vattenkälla som de kalla för getakällan, där  

hämtade de sitt dricksvatten. Men sjön bölja i och ur källan och som korna betade vid. 
Men Johanna skröt av vattnet, det är lika bra som svagdricka, sade hon och färgen var 
nog densamma. 
 
 
 
Tycker ni det har varit kallt i vinter, nu när vi har haft under - 20? 
Under andra världskrigets beredskap 1940, 1942 var det ner till - 35 grader kallt i våra 
hemtrakter. Då gick det nog åt en hel del ved. 
 
 
 

Planera in Valborgsfirandet vid hembygdsstugorna redan nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-bladet   vegbybladet@vegby.se       www.vegby.se 
 
Vegby-bladet ges ut 4 ggr per år av de tre ideella föreningarna Vegby Sportklubb, 
Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA tillsammans. Bladet delas ut 
gratis till hushållen i Vegby med omnejd och publiceras på internet, www.vegby.se. 
 
Redaktionen består av: Tomas Karlsson, Stötta våra föreningar med ditt 
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på 
Johansson, Gustav Johansson. respektive konto. Glöm inte att skriva 
Kontakt:  Kontakta redaktionen enklast namn på dem som betalningen omfattar. 
via mail, vegbybladet@vegby.se Medlemsavgifterna för 2011: 
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr Vegbyortens hembygdsförening 60 kr 
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För per person på Bankgiro 216-1826 
annonsering, maila in till redaktionen eller Byalaget Vega 100kr/person eller 
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 070- 150kr/familj (Barn upp till 20 år) 
5572343 Bankgiro 5643-8567 
Artiklar:  Hjälp oss gärna med artiklar Vegby Sportklubb 150 kr/pers eller 350 
med  lokal anknytning. Texter och bilder kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845 
mailas eller lämnas in i digitalt format.  
Nästa nummer: v 25. 2011. Deadline för Naturligtvis är andra bidrag också 
artiklar: 7 juni välkomna 


