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Rolf på Lyckoberget har fyllt 70
Rolf ”Löckebergarn” är en man som, under sina 70 år, hunnit med att pröva på en hel
del olika yrken. Efter att ha gått ut grundskolan i Finnekumla, Säm och Gällstad började
han redan som 14-åring med att gräva diken och dylikt och då givetvis för hand.
Grävmaskiner var ju inte så vanligt på den tiden. Hur många vet t.ex. att kommunens
vatten – och avloppsledning i Boråsvägen från Parkliden och väster ut till Boråsvägen
19 är grävd för hand av ett arbetslag där Rolf ingick. Skogsavverkning var också något
som Rolf sysslat med i unga år och givetvis även senare, inte minst på sin egen gård.
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kommer från
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tvåmanssåg
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Rolf berättar också att det första motorsåg han varit med om att använda var en tvåmans
motorsåg. Efter att ha varit med och grävt grunden till Vegstrands Mekaniska fick Rolf
senare jobb där som svarvare. Rolf har även varit med om en hel del byggnadsarbete
och då mest som murare och betongarbetare. 1967 anställdes Rolf som
kommunalarbetare i dåvarande Åsundens kommun där arbetet till stor del bestod i att
anlägga VA-ledningar och gator och sådant går ofta inte utföra utan att ha någon som
kan spränga berg så det blev han som fick ta hand om den biten efter att ha genomgått
de kurser som krävs för att få utföra dylika jobb.
Efter att Rolf slutat på kommunen fortsatte han spränga berg, i form av egen firma, åt
bl.a. televerket och vägverket.
För att underlätta det slitsamma arbetet med en handhållen borrmaskin tillverkade han
själv en borrkrabba som fungerade bra berättar Rolf.
Senare inköptes en begagnad borrkrabba och en annan kompressor med större kapacitet
vilket gjorde att han kunde borra större hål och på så vis få i mer sprängämne och inte
behövde borra så tätt mellan hålen.

Som pensionär ägnar Rolf sig mest åt konstsmide där han tillverkar saker som
ljuskronor, ljusstakar krokar och alla möjliga olika prydnadsföremål.

Här håller Rolf på med
att tillverka ett antal exakt
lika dana krokar

Han smider inte bara själv utan ordnar även kurser för sådana som vill lära sig att själva
tillverka sina saker. Är du intresserad av en kurs kan du anmäla dig till Rolf så får du tio
lektioner för 600 kronor.

På gården finns även det gamla bostadshuset kvar och används numera som
utställnings- och försäljningslokal för tillverkat smide. Men det är inte bara smide som
visas i lokalen för Rolfs hustru Anita har sin egen hobby nämligen porslinsmålning.
Rolf berättar att på sommaren är det många turistbussar som letar sig hit och
passagerarna får då tillfälle att se på tillverkningen samt också passa att köpa en present
eller en minnessak. Men många av besökarna är också intresserade av hans samlingar av
motorsågar och båtmotorer av olika årgångar. I hans samling på 20 utombordare finns
en motor från 1912, alltså 100 år, som han köpt av skomakare Wärnersson i Vegby. Ett

antal inombordare finns också att beskåda. Förutom de 32 motorsågen av olika fabrikat
och ålder finns också en gammal stationär tändkulemotor på 12 hästkrafter.
Rolf har i alla tider varit mycket intresserad av jakt och fiske och berättar att han, på
senare tid, skjutit en hel del vildsvin på sin egen mark.
I stället för vakthund har Rolf och Anita en ”vaktkatt” som får hålla till i köket på
nätterna och som gör dem uppmärksamma på om något otillbörligt rör sig utanför på
nätterna. Tack vare katten fick Rolf tillfälle att skjuta en stor vildsvinsgalt utanför
knuten. Vid ett annat tillfälle var det tjuvar som letat sig fram till husen men även den
gången var katten på sin vakt och varnade Rolf så att han kunde springa ut och be dem
försvinna och det gjorde dom illa kvickt så dom slapp ju i alla fall gå samma öde till
mötes som vildsvinsgalten.
Som nämnts har ju Rolf, Magnusson som han heter i efternamn, fyllt 70 år. Det gjorde
han den andre mars men valde att fira på lördagen dagen efter med öppet hus för alla
som ville komma med en blomma eller något annat. Redan halvåtta på morgonen
började det med att en kompis, med tillgång till material som smäller, riggat och tänt en
serie smällare ända från landsvägen fram till dammen som fick fönsterrutorna att skallra
inte bara hos Rolf utan vida omkring. Vegbybladet grattar, om något i efterhand, och
hoppas att du kan hålla på i många år ännu.

VM i pimpel 2012
I det längsta var det svårt att tro att det skulle kunna bli något pimpelfiske på Sämsjön i
år. Efter två kalla vintrar såg det länge ut att bli en mycket mild vinter, men till slut slog
kylan till och vi fick en fantastisk is.
den 11 februari trotsade 21 fiskare kylan och snålblåsten och gav sig ut på isen för att
försöka vinna tävlingen.

Mikael Petersson väger
Urban Holms fisk

Biljetter à 100 kr säljes i ICA-affärerna i Vegby och Gällstad samt på
Pastorsexpeditionen, Skolgatan 24, Gällstad, telefon 0321-53 13 40.

Påsken i Finnekumla kyrka

Årets pristagare: 1:a Mikael Johansson (1938 g), 2:a Roland Johansson (1567 g), 3:a
Alexander Larsson (1180 g), 4:a Jörgen Landström, 5:a Tore Lindqvist. Tore lyckades
dessutom få upp den största abborren som vägde 332 g.

Skärtorsdagen den 5 april kl. 18.00 Veckomässa. Skärtorsdagen firas till minne av
hur Jesus instiftar nattvarden. I slutet av gudstjänsten plockas alla saker på altaret bort
och alla ljus i kyrkan släcks medan psaltarpsalmen läses som börjar med orden ”Gud,
min Gud, varför har du övergivit mig”. Detta görs som en förberedelse inför
Långfredagens händelser. Finnekumlakören medverkar med sånger från Taizé, korta
körsånger med fina texter.
Påskdagen söndagen den 8 april kl. 09.00 OBS tiden! Då firar vi Jesu uppståndelse.
Kyrkan är klädd i vita färger och där finns fullt med blommor och ljus. Påskdagen är ju
en glädjedag, och det märks i psalmer och texter.

Sommarkyrkan i Finnekumla
Nu pågår förberedelserna för sommarkyrkan i Finnekumla. 23 juli – 5 augusti är kyrkan
öppen. Planering av musik i sommarkväll pågår för fullt. Hör av dig till Gun-Britt
Andersson (tel. 723 15) om du har tips på program eller vill hjälpa till med att ta emot
besökare i kyrkan under eftermiddagarna.

Årsmöte i Vegby vägförening
Eftersnacket är nog så viktigt som själva fisket

Dick Harrison kommer tillbaka!
Reservera onsdag den 18 april 2012 kl. 18.30 för en helafton på
Vega – då kommer historieprofessor Dick Harrison tillbaka.
Temat för kvällen blir Digerdöden. Vad hände egentligen när den
Den Stora Döden drog fram över Europa? Hur startade pesten?
Hur spreds den? Hur drabbades invånarna i 1300-talets Sverige
och Västergötland?
Föreläsningen är ett gemensamt arrangemang av Vegbyortens
hembygdsförening, Kyrkliga syföreningen i Finnekumla och
Lokala Rådet i Finnekumla-Vegby samt Kulturförvaltningen i
Ulricehamn.

Vägföreningen och Byalaget gör som vanligt och genomför sina årsmöten på samma
dag. Trots att två föreningar slagit ihop sina årsmöten så var trängseln på Vega inte allt
för stor. Först ut var vägföreningen där Per-Ola Johansson utsågs till mötesledare med
Enar Hemmings som sekreterare.
Enar Hemmings till vänster och Per-Ola
Johansson håller i pennan respektive
ordförandeklubban

Av årsrapporten framgår att styrelsen, förutom ledarna för dagens möte,
i övrigt bestått av Carl-Olof Levinsson, Mikael Petersson och Henrik Haraldsson. Av
rapporten framgår också att Enar Hemmings svarat för snöröjning och halkbekämpning.
Föreningen har under sommaren haft en anställd för att ta hand om skötseln av grönytor
m.m. Badhytten har målats om. Gustav, Bosse och Gösta får ett omnämnande för
tillkomsten av miniatyrkvarnen i Sjöparken och Gösta för att blommor och buskar i
samma park hållits i vårdat skick. Bord och bänkar har setts över och en del lekredskap
på lekplatserna har bytts ut. Enligt kassörens redogörelse har skötseln av grönområden
och lekplatser kostat 67046:-, badplatsen 11522 :-, administration 2177 :-, julgranen
2250 :- och arvodet till styrelsen 5000 kronor. Den totala kostnaden uppgår således till
87995 kronor. Föreningens inkomster består till 100 procent av kommunalt bidrag som
räknas fram efter särskilda grunder. Bidraget som erhölls för år 2011 var 89000 kronor
så föreningen hade alltså ett litet överskott på dryga tusenlappen så man kan väl säga att
styrelsen skött sina åtaganden väl så revisorerna hade inget att anmärka på och därmed
kunde styrelsen beviljas ansvarighet. Vid efterföljande val fick Per-Ola Johansson nytt
förtroende som föreningens ordförande. Som ordinarie styrelseledamot väljs Jörgen
Landström in i Henrik Haraldssons ställe som avsagt sig uppdraget. I övrigt ingen
förändring. Som ersättare i styrelsen fortsätter Urban Holm och Tomas Karlsson.
Magnus Carlsson och Sonny Vegborn kvarstår som revisorer. Efter en hel del
diskussion om den påbörjade bryggan nedanför campingen, hotet om den
nedläggningshotade skolan m.m. tackar ordföranden för visat intresse och avslutar
mötet för att alla ska hinna med en kopp kaffe innan nästa möte.

Årsmöte Byalaget VEGA
Som vanligt följdes Vägföreningens möte av Byalagets. Till mötesordförande valdes
Mikael Petersson och till sekreterare Tomas Karlsson. Efter de obligatoriska punkterna
med godkännande av kallelse och dagordning och val av styrelse mm, gled diskussionen
in på kommande möte angående hotet om nedläggning av Vegby Skola. Vi hoppas få
med en separat artikel om stormötet den 20 mars.
Vegby-bladet kom ut 4 gånger 2011 i samarbete med Vegby Sportklubb och
Vegbyortens Hembygdsförening.
Frågan om Piren och parken togs upp. Ärendet ligger fortfarande på kommunens bord.

Gamla trotjänare slutar i hembygdsföreningens styrelse
Vegbyortens hembygdsförening har hållit sitt årsmöte i klubblokalen på Sämshov där
dryga tjugotalet medlemmar slöt upp. Efter att ordf. Göran Axelsson hälsat välkommen
kungörs namnen på de medlemmar som avlidit under året samt pålyses en stunds
tystnad. De medlemmar som avlidit är Iris Axelsson, Olof Andersson, Olof Nilsson,
Nils Carlsson och Bengt Nord. Till ordförande för mötet utses Sune Frilander och Iris

Johansson som sekreterare. Av verksamhetsberättelsen för förra året framgår att
föreningen ökat medlemsantalet med 12 personer till 217.
Näst efter årsmötet var det Valborgsfirandet som stod på tur med sång av Tvärred –
Finnekumla sångkörer och vårtal av Ingrid Saarva. Den 13 april ordnade
hembygdsföreningen och lokala rådet Finnekumla/Vegby tillsammans en föreläsning på
Vega där professor Dick Harrisson berättade om ”Makt och kultur på 1100-talet” för
drygt 150 personer.
Gökotta på Kummeliberg med tipspromenad. Kyrkans barntimme var i
Hembygdsparken. Birgitta Kumpumäki, Arne och Iris johansson representerade
föreningen vid Västergötlands hembygdsförbunds årsstämma på Kinnekulle. En
grillkväll med tipspromenad vid jordkulan där Månstads hembygdsförening bjudits in
samlade 40 personer. Ingvar och Eva hade tagit med sina musikinstrument vilket var
mycket uppskattat. Nationaldagen firades i Sjöparken tillsammans med VSK och
Byalaget Vega. Lars Sjölin höll talet och Cristina Larsson invigde en nyuppförd
miniatyrkvarn. Friluftsgudstjänst i Säms kyrkoruin. Ny bro över Sämån på Prästavägen.
Byvandring i Sämbyn. 6 söndagar under sommaren hölls hembygdsstugorna öppna för
servering av kaffe med våfflor samt med utställning av skiftande slag. Friluftsgudstjänst
vid klockstapeln. Byvandring i Vegby samlade 12 personer i dåligt väder.
Slåtter i Hembygdsparken. Samtalskväll med Kyrkoherde Ulf Johnsson.
Trivselkväll med gröt. Första advent firas i Hembygdsparken tillsammans med Byalaget
Vega. 397 frivilliga arbetstimmar har lagts ner på omläggningen av spåntaket på
ladugården. Klockstapeln har fått fasadbelysning. Föreningen har tillsammans med
VSK och Byalaget Vega gett ut Vegbybladet fyra gånger under året.
Den ekonomiska redovisningen visar att föreningen haft en omsättning på 126 920
kronor. De största inkomsterna kommer från bidrag. Ett statligt bidrag på 50 000 kr.
beviljades till omläggningen av ladugårdstaket och det var ungefär vad taket kostade.
Ett bidrag på 45 000 kr. har landsbygdsalliansen beviljat till arbete vid Prästavägen som
ännu inte är utfört så dessa pengar finns fortfarande kvar. Övriga inkomster kommer
från medlemsavgifter, lotterier, servering försäljning m.m. Kostnaderna slutar på 99 844
kr.

Vid årets val av styrelse kom stora förändringar att ske då tre gamla trotjänare valt att
avgå Gustav Johansson efter 42 år samt Arne och Iris Johansson, inte riktigt så många
år.
De tre som valdes i de avgåendes ställe är Marita Wegstrand, Jan Johansson och Birgitta
Kumpumäki. De kvarvarande i styrelsen är Göran Axelsson. Rolf Johansson, Wilhelm
Josefsson och Gunnar Lundgren.
Göran Axelsson fick förnyat förtroende som föreningsordförande.
Till ersättare i styrelsen nyvaldes Börje Wegstrand. Revisorer är Sonny Vegborn och
Sune Frilander. Sex st. stugvärdinnor omvaldes och består då av Birgitta Kumpumäki,
Margaretha Swedberg, Gun-Britt Johansson, Åsa Asplund, Gun-Britt Vegborn och
Mona Rohdin.
I den här föreningen såväl som i de flesta andra föreningar gick det inte att hitta någon
som ställer upp i valberedningen. Som ombud till Västergötlands hembygdsförbunds
årsstämma valdes Iris Johansson, Siv Karlsson och Helvi Frilander. Arne Johansson
som är invald i hembygds-förbundets valberedning finns också på plats. Stämman hålls
i Tidaholm.
Styrelsens förslag till årets verksamhet godkändes. Under punkten ”övriga frågor”
överlämnar Folke Vegborn, till föreningen, två gamla papper som är 100 år gamla. De
avgående styrelseledamöterna avtackas med en gåva samt en blombukett. Sune
Frilander får också en blombukett för att han skött klubban under mötet. Så var det dags
för det obligatoriska kaffet och under tiden kan man njuta av Margaretha Swedbergs
fantastiskt fina bilder som hon lagt upp som ett bildspel och visar på en stor medhavd
TV. Arne Johansson berättar om en folkskollärare och kantor som hette Amandus
Svensson, född och uppvuxen på Nordlyckan i Finnekumla 1848.

Här hade fått plats några fler
De avgående styrelseledamöterna. Från vänster Iris, Gustav och Arne

Ny vy i Vegby
Ni som haft vägarna förbi Sämshov på senare tid har väl inte kunnat undgå se att det har
blivit betydligt glesare mellan träden på området. Under några års tid har en diskussion
förts inom styrelsen, att det snart vore dags att gallra mellan träden på hovet. Under
vintern fanns tid och möjlighet att genomföra dessa planer. Det blev Roger Gustafsson,
med hjälp av Robin Andersson som tog sig an denna uppgift. Lördagen 4 februari skred
de till verket, och innan dagen var slut var uppgiften utförd. När Vegbybladets utsände
var på plats, så styrde Roger skördaren medan Robin höll ett vakande öga från markplan
med motorsågen i full beredskap. Härifrån var han redo att manuellt fullfölja de sista
bitarna som inte var möjligt med den stora maskinen. Väldigt mycket klarar dessa
gigantiska maskiner av, men än så länge behövs det fortfarande lite mänskligt handlag
för att få till den allra sista pusselbiten.

Batman, Robin och Ponsse gallrar på Sämshov.

Resultatet efter ett väl genomfört dagsverke

Irländskt på Vega
Äntligen blev den då av, vad då? Jo den Irländske aftonen som redan i fjol var planerad
till Vega. Pga. omständigheter som inte arrangörerna kunde styra över fick
tillställningen skjutas upp en tid. Men så i slutet av februari kunde drygt 200 personer
bänka sig på Vega och inta en god lasagne i väntan på kvällens irländska inslag. Att
maten var italienskt inspirerad hade nog de flesta översyn med då denna var otroligt
god. Ett stort tack för mathjälpen skickas till berörda i sammanhanget. Efter att väldigt
många kommit fram och lovordat maten så lägger vi upp receptet, men istället för att det
är till för 200 så nöjer vi oss med 4 personer.
Det irländska inslaget då, fanns det? Jodå, Peter och Martin i gruppen ”Dun Aengus”
vet hur man skall få fart på oss lagomsvenskar. Efter endast ett par låtar var det många
som tyckte att stolarna var ett onödigt redskap. Det dansades och klappades och sjöngs
med i de flesta låtar. Säga vad man vill, men just irländsk musik har en konstig förmåga
att rycka med även det mest tondöva personen. I det stora hela var kvällen lyckad, även
om det säkert går att ytterligare justera en del detaljer. Vi får väl se ifall intresset håller i
sig så att en upprepning kan ske till hösten.

Kökspersonal i full action.

Fullsatt, festligt,
fartfyllt på Vega till
tonerna av ”Dun
Aengus”

Martin

Peter

Lasagne

Förr i tiden

Ingredienser 4-6 port
500 g köttfärs
2 st gula lökar
4 st vitlöksklyftor
smör
1 burk krossade tomater ca 400 g
4 msk tomatpuré
oregano, basilika, timjan
svartpeppar,paprikapulver,cayennepappar,salt & färsk riven ingefära
1 grönsaksbuljongtärning eller köttbuljong
9 lasagneplattor

Det har kommit lite gamla bilder från en Vegbybladsläsare. Alla personer som syns på
bilderna kan vi tyvärr inte återge här av utrymmessjäl, men en del kanske känner igen
sig själva eller känner igen någon annan.

Bechamelsås
100 gr smör
ca 3 msk vetemjöl
7 dl standard mjölk
2 dl grädde
1-2 dl creme fraiche
3 dl riven präst ost
salt & peppar
Gör så här
Sätt ugnen på 225°. Skala och hacka löken och vitlöken. Fräs mjuk i smör i en
stekpanna. Lägg i köttfärsen och stek den under omrörning så att den smular sig. Tillsätt
krossade tomater, tomatpuré, kryddor och buljongtärning. Låt såsen koka ca 5 min.

VSK 25-årsjubileum 1950 på lingåsen i gympahallen. Fram syns bla. Erland Claesson,
Knut Sandell, 3th, Gösta Josefsson, 4th, Enar Claesson. Bakom KS är Bertil Johansson
och Olle Claesson, Tv om Erland sitter Valter Rosenqvist. Längst bak långt till höger
skymtas Lars-Ola Andersson. Stående i 3e ledet Arnold Johansson. Hängande i
ribbstolarna. Ingemar Claesson, Åke Andersson och Georg Josefsson.

Bechamelsås
Smält smöret i en kastrull och pudra över mjölet. Rör om med en visp så att mjölet
löser sig i smöret ordenligt. Häll i mjölken & grädden och låt det koka upp under
vispning. Låt såsen koka ca 3 min. Rör ner creme fraichen och smaksätt med salt &
peppar .Varva köttfärssås, bechamelsåsen, osten och lasagneplattor i en smord
ugnssäker form. Avsluta med sås samt osten. Grädda i nedre delen av ugnen ca 30 min.

Årsmöten

Smaklig måltid!

Ahrensbergs flyg

Februari och mars brukar av tradition innehålla en mängd årsmöten. Även i år har
flertalet av våra föreningar genomgått denna procedur.
VSK – styrelse 2012: Ordf. Per-Erik Frilander, Vice ordf. Lars Rosenqvist, Kassör.
Erika Nordh, Sekr. Carina Gustafsson, Ledamöter. Claes-Erik Sjölin, Christer
Johansson, Rainer Eskilsson.

Från 1930 fram till 1955 var det väldigt få människor i vår bygd som rest med flygplan.
Ahrensberg flyg var från Stockholm och utförde passageruppstigningar. Sämsjön var
stort nog som start – och landningsplats med ett flygplan med pantomer. Med affischer
och annons i UT meddelades vilken dag som planet skulle komma hit, oftast vid

bryggan nedanför stationen. Ibland vid Lingåsen. Jag vill minnas att priset var 10-15
kronor för cirka 10 minuter. Den summan var för hög för mig som 12-åring. Mycket
folk samlades vid sjön även som åskådare. Ja kan minnas det var väldiga motorvrål vid
starten som hördes i hela bygden. En gång blev jag bjuden av en granne på avgiften.
Men strax innan starten började åskan gå ut över sjön. Flygturen blev inställd och vi
fick stiga av planet. En känd Vegbybor torkade svetten ur pannan och uttryckte ” Det
var väl för väl att det inte blev nåt ”. Berättat av Arne i Säm.

Fotot Ahrenberg vid Sämsjön 1932-09-16

Vegby skolas vara eller inte vara
Onsdagen den 20 mars hölls ett möte på Vega som arrangerades av Andreas Hell,
Helena Wyssbrod - Sterner och Malin Allansson, som bjudit in politiker från samtliga
partier för att kunna fråga och ge synpunkter. Totalt hade närmare 100 personer samlats
och tidvis blev stämningen något hätsk när känslor för skola och hembygd började
svalla.
Bakgrunden till mötet är att Ulricehamns kommuns beredning för lärande presenterat ett
förslag på att lägga ned skolorna i Vegby, Marbäck och Dalum. Motivet var bland annat
att skolorna har för få elever för att kunna uppnå de kvalitetskrav som framtidens skola
ställer.
Ett par utdrag ur förslaget:
*Gör nya skolor i Blidsberg, Hökerum och Timmele, Tvärred, Gällstad och Hössna,
som tar hand om alla barn i respektive område. Lägg ner skolorna i Vegby, Marbäck
och Dalum, vilket påverkar runt 230 elever.
* Mer resurser till lärare, bland annat ska de få tid till vidareutbildning. Extra
administrativ personal kan anställas för att lärarnas kompetenser ska tas tillvara på bästa
sätt.

Andreas Hell

Andreas Hell agerade moderator och styrde mötet med de frågeställningar som Helena
sammanställt inför mötet för att ha ett utgångsmaterial för diskussion. Maria Larsson
gick runt med mikrofon för att publiken skulle kunna ställa frågor.
Syftet med mötet var att politikerna skulle få med sig en del synpunkter när det väl är
dags för dem att fatta beslut i frågan. De fick med sig en hel del synpunkter och ett
konkret alternativ, men framför allt fick de svara på frågor från publiken. Nämnas kan
att kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) satt i publiken.

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.
Panelen bestod av : Arne Fransson (MP), Kristina Bernevång (KD), Anders Andersson
(C), Gulli Håkansson (FP), Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S),
Arne Sjögren (V)

Medlemsavgifterna 2012 för respektive förening enligt nedan:

Sämsjökarnevalen på Lingåsen

Huvudbyggnaden
på Lingåsen är i
dag ett vackert
beläget
bostadshus

Då jag håller på med få fram historik om Sämsjökarnevalen med början år 1956 så
saknar jag information från ett antal år. Saknade år är: 1965, 1967, 1970, 1971, 1972,
1973 och 1974. Alltså 7 år. Om ni kanske har några gamla tidningar, reportage, kort,
eller annan information så hör gärna av er till mig på telefon 722 88.
Gösta Malm.

-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,
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf
Johansson, Gustav Johansson.
Kontakt: Kontakta redaktionen enklast
via mail, vegbybladet@vegby.se
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För
annonsering, maila in till redaktionen eller
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 0705572343
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar
med lokal anknytning. Texter och bilder
mailas eller lämnas in i digitalt format.
Nästa nummer: v 25. 2012. Deadline för
artiklar: 4 juni

Stötta våra föreningar med ditt
medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på
respektive konto. Glöm inte att skriva
namn på dem som betalningen omfattar.
Medlemsavgifterna för resp förening::
Vegbyortens hembygdsförening 60 kr
per person på Bankgiro 216-1826
Byalaget Vega 100kr/person eller
200kr/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

