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Utgivet av Vegby Sportklubb, Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA 

Gevärsskyttebana vid Klevaberget
 

 
I den här gropen vistades markören under skjutningen för att visa skytten resultatet.
 
Att det funnits en skjutbana för gevärsskytte vid Klevaberget råder väl ingen tvekan om 
då det än idag finns tydliga lämningar i terrängen i form av en grop och en jordvall till 
skydd för den eller de som var avdelade till att sköta växlingen av tavlorna, klistra igen 
kulhål och markera resultatet. I gropen finns rester av stativet med vilken tavlan kunde 
svängas upp över skyddsvallen. Stativet bestod av en svängbar bom på en stolpe med 
tavla fastsatt i varje ända. När bommen stod i lodrätt läge kunde skytten använda sig av 
den medan markören klistrade igen kulhål på den andra. I terrängen på höger sida om 
vägen mot Ekvallen kan man också hitta skjutvallarna som skyttarna använt vid 
skjutning i liggande ställning. Skjutvallarna, tre till antalet
300 m. från tavlan. En skjutvall är en liten bakåtlutande platå uppbyggd av jord och sten 
med plats för ett par liggande skyttar. I början av 40
hemvärnet i Säm och Finnekumla. I samband med upprustningen byggdes också en 
mindre skyttepaviljong i närheten av trehundrametersvallen på en plan yta som ser ut att 
kunna varit en liten åkerlapp en gång i tiden. Hemvärnet bestod 
sexton år och upp till värnpliktsåldern samt av gubbar över 47 år som då var för gamla 
för att kallas  in till militärtjänst. Hemvärnschef, när skjutbanan rustades upp, var Claes 
Claesson i Vegby, känd i många andra sammanhang. Om du någon gång 
hur här ser ut kan du åka bil till Ekvallen, men inte längre. Härifrån måste du gå 750 
meter till en plats där gångstigen delar sig varav den till vänster går upp på Klevaberget 
och den till höger går nedanför berget mot Attorp. Mellan dess
berget bakom som kulfång, bara ett tjugotal meter från vilken stig du än väljer.
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ör den eller de som var avdelade till att sköta växlingen av tavlorna, klistra igen 
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jutning i liggande ställning. Skjutvallarna, tre till antalet, är placerade på 100, 200 och 
300 m. från tavlan. En skjutvall är en liten bakåtlutande platå uppbyggd av jord och sten 
med plats för ett par liggande skyttar. I början av 40-talet rustades skjutbanan upp av 
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in till militärtjänst. Hemvärnschef, när skjutbanan rustades upp, var Claes 
Claesson i Vegby, känd i många andra sammanhang. Om du någon gång skulle vilja se 
hur här ser ut kan du åka bil till Ekvallen, men inte längre. Härifrån måste du gå 750 
meter till en plats där gångstigen delar sig varav den till vänster går upp på Klevaberget 
och den till höger går nedanför berget mot Attorp. Mellan dessa stigar finns värnet, med 
berget bakom som kulfång, bara ett tjugotal meter från vilken stig du än väljer. 



Valborgsfirande i hembygdsparken                                
 

 
Monika Johansson leder Tvärred/Finnekumla sångkörer. 
 
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt i Hembygdsparken även i år. 
 Mitt på dagen regnade det och på kvällen regnade det men under tiden som 
arrangemanget pågick höll det i alla fall upp någorlunda.  
Programmet inleds, som vanligt, med körsång av Tvärred/Finnekumla sångk
ett avbrott för vårtalet som i år hölls av Birgit Anderson. 
Det var inte första gången hon höll vårtalet i Vegby Hembygdspark och 
förhoppningsvis inte sista gången heller. Alltid lika bra. Och körens vackra sång vill vi 
också höra mer av. Rolf stod i ”affären” och sålde varm korv och för övrigt såldes lotter 
för glatta livet. Brasan fick ske med ved i ett halvt oljefat av försiktighetsskäl då den 
gamla eldningsplatsen blockerats av klockstapelns placering. Fem minuter efter 
lotteridragningen var parken öde. 
 
 

Gökotta på Kummeliberg 
 
På Kristi himmelsfärdsdag hade Vegbyportens Hembygdsföreningen gökotta på 
Kummeliberg, gravfältet i Säm. Tyvärr hörde vi ingen gök, men många historier 
berättades. 
Var Säms gamla affär låg innan Bengtssons affär byggdes. Jo, den låg nedanför kullen 
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Fika i ottan vid lekplatsen i Säm 
 
mot öster, huset vi i byn kallar Kjellströms eftersom Runo bodde där. Hoppbacken, där 
rekordet var 6 meter, låg på genvägen mot gamla affären över gravfältet. Även en 
gammal boxningsring fanns nedanför gravfältet där Sämborna visade sina krafter mot 
varandra. Sämborna hade förresten en förening som hette Alphyddans Sportklubb och 
hade sin klubbstuga på andra sidan gravfältet mot söder. Några Vegbybor som inte varit 
här förut tyckte det var mycket vackert här med alla vitsippor  och en vacker utsikt åt 
alla håll. Tipspromenaden som anordnades vanns av Ing-Mari Eslon på Sjögården i 
Säm, tvåa blev hennes man Tomas och på tredje plats Rolf Johansson. 15-20 personer 
satt sedan vid lekplatsen och fikade i det något molniga vädret. 

 
 
 
Segraren i tipspromenaden Ing-
Mari, Flankerad av 2:an, Tomas, 
och trean, Rolf. 
 

 
 
 

 
Sommar i Hembygdsstugorna, Vegby 

 
Programmet för våffelsöndagar är nu klart med olika teman till utställningarna. Vi 
Håller öppet Söndagar från den 4 Juli till den 15 Augusti mellan 14.00-17.00. Servring 
av våfflor och kaffe. 

Söndagarna 4 och 11 Juli:  Kyrkan vid ån - Kapellet på ängen. Information och foton 
från utgrävningen. Lisa Chementis visar ikoner. 
 
Söndagarna 18 och 25 Juli:  Små gårdar från socknarna Säm - Finnekumla. Foton och 
dokumentation. 
 
Söndagen den 25 Juli och 1 Augusti. Brygghus och jordkällare. Foton, dokumentation, 
redskap och hjälpmedel. 
 
Söndagen den 15 Augusti: Vegbyortens hembygdsförening 1970-2010. Tillbakablickar 
på vad som hänt under 40 år. 
 
Söndagen den 12 September: Kulturarvsdagens tema är Kulturens vägar. Vandring 
Prästvägen Gällstad-Södra Säm.  
 
Ett intressant utflyktsmål med en kaffekorg är Jordkulan Skogås i Södra Säm. Åk mot 
Månstad från Säm. Längst ner vid sjön innan Säms väg börjar gå uppför så finns det en 
liten väg till höger som man ska ta. På vänster sida finns det en stuga som har varit en 
småskola. När ni har åkt sommarstugevägen 500 m så ta korset till vänster uppför en 
brant backe och sedan till höger. Efter 250 meter är Ni vid Jordkulan som finns till 
höger. Försök inte att åka buss dit, bil går bra, men cykla helst och njut av naturen. 
 
Vi i hembygdsförening vill att, Ni som har ett intresse för att bidraga med hjälp eller 
idéer för utställningarna kontaktar Margaretha tel. 72065 eller Iris tel. 72536. Vi 
behöver även hjälp med serveringen under Sommarsöndagar. Ju mer vi blir som ställer 
upp ju trevligare har vi. Du som vill vara med kontaktar Birgitta tel. 72333.  
 
Styrelsen Vegbyortens Hembygdsförening. 
 
 

Generationsbyte på Sämshov 
 
Den 1 juni går en epok om inte i graven, så i alla fall i pension. Brallis kommer fr.o.m. 
detta datum få sin lön från staten, och vaktmästeriets ansvar överlåts till Frank 
Johansson. Riktigt så drastiskt kommer det nu inte bli. Vi som känner Brallis vet 
mycket väl att han inte släpper sitt skötebarn Sämshov så vind för våg. Han kommer 
året ut att fungera som ”mentor” åt Frank, och lära denne allt inom vaktmästeriets ädla 
konst. Förhoppningsvis får vi även i fortsättningen Brallis ovärderliga hjälp med att 
hålla ordning på Sämshov. Sportklubben vill tacka Brallis för alla de tusentals timmar 
han hittills har lagt ner på anläggningen, både som anställd och som frivillig. Frank är 
säsongsanställd t o m oktober. Vem är då Frank Johansson? Många känner honom nog 
som Frank ”på tån”. Son till Arnold och Anna-Greta. Född 1961 och har alltså ännu inte 
hunnit bli gubbe, men nära är det. Han är numera stadsbo och pendlar till Vegby 
dagligen. Vi som känner honom vet att han är en glad skit som gärna slänger käft med 
både Brallis och andra som besöker hans arbetsplats. Ta gärna en sväng förbi hovet och 



kommentera hans klippning och linjering! I och med detta hälsar vi Frank vä
och hoppas att han vårdar Sämshov lika ömt som sin företrädare
 

 
Välkommen till Sämshov Frank 
 
 

Var färdades våra förfäder 

 
Efter förra årets utgrävningar av kyrkoruinen i Säm, som fick så mycket 
uppmärksamhet och intresse även utanför vår bygd, så planerar hembygdsföreningen att 
ordna en utställning under 2 Sommarsöndagar med början den 4 Juli. Den 12 September 
kommer vår hembygdsförening att deltaga i kulturarvsdagen som återk
hela Europa. Kulturförvaltningen i kommunen har valt att förlägga den dagen till våra 
bygder med Prästvägen och kyrkoplatsen som tyngdpunkter. Årets tema är Kulturens 
vägar - kultur och naturstigar, ridvägar, gamla landsvägar, farleder, jä
prästavägar, kyrkostigar, skolvägar, eriksgata, kungsleder m.m. Några personer från vår 
förening samt Marbäck , Gällstad och Månstad har under våren påbörjat att söka efter 
rester av ridvägar eller hålvägar. Vi har börjat vid Skottek och planerar 
Oppensten. Ridvägarna genom Ätradalen norr om Ulricehamn har fortsatt söder ut 
genom våra bygder men har inte uppmärksammats på samma vis. Du som känner till 
något om detta i våra marker. Ring Arne  72536 och tipsa om vad du sett. Vi tänker no
inte så mycket på att våra socknar Södra Säm och Finnekumla varit befolkade bland de 
tidigaste platserna i hela Ätradalen ner mot Falkenberg. Uppmärksamheten och intresset 
för vårt område i kommunen som hembygdsföreningen kan medverka till är för oss som
bor och lever här positivt. Vi lever ju i en fantastiskt vacker del av vår jord.
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Tipspromenad 
 
Den 28 mars gick den första av 5 tipspromenader av stapeln. I snitt gick 50 
rundan och de flesta gångerna var det riktigt hyggligt väder.
 

 
Yvonne, Kenneth, Kenth och Rainer funderar över en klurig fråga

 
 
 
 
 
 
 
 
Arkeolog Sonja Jefferey har tagit fram 
kapellets grundstenar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 28 mars gick den första av 5 tipspromenader av stapeln. I snitt gick 50 deltagare 
rundan och de flesta gångerna var det riktigt hyggligt väder. 

 

Yvonne, Kenneth, Kenth och Rainer funderar över en klurig fråga 



  

Pristagare: 
2010-03-28: VUXNA 1. Elin Johansson 2. Tommy Johansson 3. Alf Andersson BARN: 
1. Emil Claesson 2. Gabriel Andersson 
2010-04-05: VUXNA 1. Berit Sjölin 2. Gustav Johansson 3. Jörgen Frilander BARN 1. 
Julia Kallin 2. Marcus Karlsson 
2010-04-11: VUXNA 1. Bodil Josefsson 2. Jörgen Frilander 3. Mathilda Frilander 
BARN 1. Tea Landström 2. Henrik Andersson
2010-04-18: VUXNA 1. Gustav Johansson 2. Folke Vegborn 3. Heike
1. Jonatan Wyssbrod 2. Calle Andersson
2010-04-25: VUXNA 1. Kent Johansson 2. Yvonne Swärd 3. Mikael Johansson BARN 
1. Adam Tingström 2. Leo Tingström 
 

 

Pubafton  
 
Den 17 april anordnades en pubafton på Vega. Recover spelade och baren var öppen. En 
kanonkväll med dans och djupa diskussioner över en öl eller två.

28: VUXNA 1. Elin Johansson 2. Tommy Johansson 3. Alf Andersson BARN: 
 

05: VUXNA 1. Berit Sjölin 2. Gustav Johansson 3. Jörgen Frilander BARN 1. 

11: VUXNA 1. Bodil Josefsson 2. Jörgen Frilander 3. Mathilda Frilander 
BARN 1. Tea Landström 2. Henrik Andersson 

18: VUXNA 1. Gustav Johansson 2. Folke Vegborn 3. Heike Jonsson BARN 
 

25: VUXNA 1. Kent Johansson 2. Yvonne Swärd 3. Mikael Johansson BARN 

 
 
 
 
Levinsons kopplar av med en 
fika efter tipspromenaden 
 
 
 
 
 
 

Den 17 april anordnades en pubafton på Vega. Recover spelade och baren var öppen. En 
kanonkväll med dans och djupa diskussioner över en öl eller två. 

 
 
 
 
 
Recover, Peter och Janne 



  

Loppmarknaden på Sämshov 2010 
 
Loppisen hölls i år den 8 maj. Vädergudarna var inte på vår sida denna gång. 3-5 grader 
och ett regn som drog in strax före öppning var tråkiga förutsättningar. Som sig bör var 
det proppat med folk och bilar utanför portarna 09.00 men kanske inte lika många som 
vanligt. Trots detta såldes det oerhört bra inne på dansbanan. Vi kan aldrig nog så 
mycket tacka Sune och Helvi för arbetet de lägger ner för att sortera sakerna på 
dansbanan. Likaså var kommersen god även på järnandelsvaror samt i ståndet där det 
såldes fabriksnya skyddsskor. Även möbler, böcker, leksaker och våfflor hittade sina 
köpare. Detta tillsammans gjorde att det återigen sattes nytt försäljningsrekord. TACK 
ALLA ni som på något sätt hjälpte och hjälper oss, att år efter år göra det möjligt att 
hålla igång denna trevliga, och för klubben så livsviktiga inkomstkälla. 
 
 

Midsommarafton på Sämshov 
 
Även detta år kommer ungdomssektion med hjälp från fler se till att den numera vida 
berömda midsommartombolan kommer till sin rätt. Här vinner ju var och varannan 
människa och går sedan hem med mungiporna dragna upp över öronen. Dans kring 
stången, bollprickning, tipspromenad är givetvis också stående inslag. Klockan 15.00 på 
midsommarafton är alla välkomna till Sämshov. 
 
 

Elljuspåret  
 
Det kanske känns som fel säsong att nämna skidspåret nu. Men det är nog på sin plats 
att tacka Johan och Mia Folkesson för att vi även i fortsättningen får arrendera marken 
där elljusspåret är draget. För detta betalar klubben nada = inget. Så ett STORT TACK 
till fam. Folkesson känns som en inte allt för stor uppoffring. 
 
Ett lika STORT TACK skall bröderna Lennart och Rune Johansson på Svedjorna ha. 
Dessa låter oss att förlänga skidspåret ut på deras åkrar på vintern så att spåret får 
ytterligare några hundratal meter att åka på. 
 
 

Kyrkans barntimma i Hembygdsparken. 
 
Att Kyrkans barntimma har förmåga att engagera barn är ingen tvekan om. Det är inte 
bara de aktiviteter som försiggår inomhus utan man ger sig även ut i naturen. Den här 
kvällen i Hembygdsparken var det lite extra högtidligt eftersom det var våravslutning 
där även föräldrar och andra  hade möjlighet att delta. Först gällde att gå en 
tipspromenad med olika frågor för barn och vuxna. Efter detta var det dags att titta vad 
som fanns i fikakorgarna under tiden som deltagarna i tipspromenaden fick de rätta 



svaren på frågorna om dom nu inte kunde dem själva. Barngrupperna som även 
innefattar scouterna, sammanlagt ett 20-tal, var sedan fullt upptagna med vad Pernilla 
Wetterstrand och Sara Tholander hade att erbjuda. Även Per Jonstoij hade förmågan att 
få barnen att lyssna på vad han hade att säga. Totalt hade ett 50-
Medlemmar från hembygdsföreningen var också där och höll stugorna öppna för den 
som var intresserad. 

 
 
 
 
 
 
 
Per Jonstoij, 
Wetterstrand och Sara 
Tholander med alla barnen.

 
 
 
 

 

Konstrundan 
 

 
 
 
 
Peter och Lasse i baren där 
besökare kunde dricka en 
kopp kaffe
 
 
 
 
 

 
Lars Isaksson och Peter Schoder hade utställning på Ateljé Kul i Vegby under 
konsthelgen den 22-23 maj som gick i Ulricehamns kommun. Drygt 100 personer var 
där och tittade på konstverken. Man hade väl hoppats på lite fler besökare, men man har 
chansen nästa år igen, då det är ett återkommande projekt. Möjligheten att köpa några 
konstverk tog några av besökarna och de var mycket nöjda. 
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Ett fantastiskt utbud av konst 
 

 

 

 



 
 

IVPA i Vegby 
 

 
”126” används bl.a. till IVPA larm 

Vad står IVPA  för? Jo, I  Väntan På Ambulans.
 
Från den 1 juni i år är personalen hos Räddningstjänsten i Vegby utbildade för att åka 
på så kallade IVPA-larm. 
 
Eftersom Ulricehamnsambulansen ganska ofta är upptagen av allehanda uppdrag 
innebär det att det kan ta ganska avsevärd t
omnejd när man är i nödläge och har ringt 112.
 
En försöksverksamhet har pågått under några år på de stationer som ligger längst bort i 
vårt område (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) Trädet, Mjöbäck och Dalstorp.
Detta har upplevts bra av allmänheten och nu har detta utökats så att flera 
deltidsstationer ska åka på dessa larm. Därför har nu också Vegby fått detta uppdrag 
från den 1 juni. 
I första hand blir vi utlarmade på hjärtstopp, trauman och diverse andra akut
Personalen i Vegby är tidigare utbildade i akutsjukvård, men har nu även genomgått en 
utökad utbildning för detta uppdrag. 
Vi är nu utrustade med defibrillator, syrgas mm. i bilen 126.
Vi hoppas att detta skall innebära en ökad trygghet för al
omnejd.  
 
Om intresse finns kommer vi även i fortsättningen att berätta lite mer om vad 
Räddningstjänsten i Vegby gör, och har gjort under tidigare år och framåt. 
 

 

 
mbulans. 

Från den 1 juni i år är personalen hos Räddningstjänsten i Vegby utbildade för att åka 

Eftersom Ulricehamnsambulansen ganska ofta är upptagen av allehanda uppdrag 
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Vi är nu utrustade med defibrillator, syrgas mm. i bilen 126. 
Vi hoppas att detta skall innebära en ökad trygghet för alla som bor i vårt område med 

Om intresse finns kommer vi även i fortsättningen att berätta lite mer om vad 
Räddningstjänsten i Vegby gör, och har gjort under tidigare år och framåt.  



Lite sedan förr.  
 
Årsrapport brandkåren 1970 (40 år sedan) 
 
Utryckningar 
 
 20/2  Soteld, Gustav Johansson, Svedjorna  2  man 
 31/3  Uthusbrand, Folke Andersson, Stavared  9  man 
   2/4  Gräsbrand, Gösta Malm, Vegby    2  man 
   6/5  Gräsbrand, Brasons,  Hulu    7  man 
 11/6  Drunknad, efter dykning i Marbäck  4  man 
 11/6  Bostadbrand, Bodvard, Götåkra    8  man 
 12/6  Soteld, Bengt Johansson, Tvärred    5  man 
 23/6  Skogsbrand, Toarp Gällstad  10 man 
 10/8  Bilbrand, Lyckoberget    3 man 
 28/8  Soptippen, Grönahög    1 man 
10/11 Ladugårdsbrand Fornabo Tvärred  11 man 
 
 
 
 

 
 
 

Veteranbrandbilsrally genom Vegby 
 
Många i Vegby undrade nog vad det var frågan om på förmiddagen den 15 maj för då 
kunde man nämligen höra brandsignaler från både klockor och sirener. De flesta hade 
nog, i förväg, fått vetskap om vad som var på gång och begett sig till banvallen nedanför 
Vegby camping. Där stod nämligen uppställt inte mindre än 38 räddningsfordon av 
olika slag såsom brandbilar, ambulanser, sprutor m.m. Svenska Brandhistoriska 
Sällskapets årliga rally gick i år genom Ulricehamns kommun och då på rätt dag för att 
avsluta kommunens och räddningstjänstens brand-och säkerhetsdagar. Att åsynen av 
alla fordon var populärt kan ingen ta miste på då många hade begett sig till platsen för 
att beskåda och fotografera. Så säkert finns många fina bilder i Vegbybornas datorer. 
 

 
 
En gammal brandbil från Vollsjö brandkår med brandspruta på släp och trästege på 
taket 
 
 

T/V P15 
  
Här kommer en liten redogörelse för T/V P15-lag. Vi är ett härligt gäng grabbar födda 
95-97. Vi är en trupp på 17 killar som tränar hårt under Rainer och Stefans ledning. Vi 
tränar boll året om, på senhösten och vintern tränar vi i fotbollshallen. Vi drog igång 
utesäsongen med ett träningsläger i Valinge som ligger strax utanför Varberg. Vi åkte 
iväg en fredag förmiddag och kom hem på söndag kväll. På detta läger körde vi 4 st. 2-
timmarspass på konstgräs i Veddige. Jag vill härmed passa på att tacka alla föräldrar 
som hjälpte till och laga mat och baka till lägret. Vill också tacka de föräldrar som kom 
ner till Valinge och hjälpte oss ledare med utfodringen av de hungriga grabbarna... Tack 
även till David Axell och Marcus Berg som åkte med som hjälptränare och körde hårt 
med våra målvakter. I skrivande stund är vi inne i slutet av maj och serien har börjat. Vi 
valde medvetet en tuff serie i år. Vi började med en seger mot Bergdalen sedan har vi 4  
 



förluster efter det, men vi är med i varje match och spelar jämt med lagen. Grabbarna 
hänger inte med huvudena för det fastän det är lite tufft ibland. Det är kanonkillar!!! Nu 
knyter vi nävarna och fortsätter att jobba hårt så ska vi se att vi tar lite poäng i höst 
också. 
Ha nu en trevlig sommar alla så hörs vi till hösten igen!!! 
  
Lagledaren 
 
 

Tvärred/Vegby FC som egen förening 
 
Nu är vi inne på det andra året som egen förening. Pga, eller tack vare att vi vann 
division 5 år 2008 så var det tvunget att bildas en ny förening. Vi hade ju som bekant 
redan klubbnamnet klart då vi spelat två år under namnet Tvärred/Vegby. Så när vi 
bildade den nya föreningen la vi till FC efter Tvärred/Vegby. FC står för Football Club. 
Vi tänkte att det är lika bra att satsa på ett internationellt klubbnamn så vi är förberedda 
när resan mot Europa och de stora arenorna börjar.   
Hur har det då gått med den nya föreningen och hur märker man skillnaden mot innan? 
För spelare och ledare är det ingen större skillnad. Men för styrelsen är den stora grejen 
att man nu står på egna ben när det gäller den ekonomiska biten. Men det har fungerat 
bra tack vare det stöd vi får av våra sponsorer i form av företag och privatpersoner. 
Ifjol som var vårt första år i division 4 blev det till slut en åttonde plats. Inför de två 
sista matcherna hade vi klart häng på femteplatsen, men tyvärr så föll vi i båda 
matcherna och plats åtta får ändå ses som klart godkänt.  
I år har det till en början varit lite tyngre, de fyra första matcherna förlorade vi. Då var 
det tungt att vara ledare och spelare i TVFC, men vi har jobbat hårt, och mot topplaget 
IFK Örby kom första vinsten. 3-0 talar sitt tydliga språk, nu jobbade alla för varandra 
och visade att så dåliga som vi var i några av de första matcherna är vi egentligen inte. 
Tyvärr har det blivit ytterligare tre förluster efter segern mot Örby.  
För bilagan har situationen varit den helt omvända. Seriesegern i fjol, har i år följts upp 
med fyra vinster och två förluster på de sex första matcherna. Har ni möjlighet så 
rekommenderas att avsätta en stund för att syna B-laget. Det är långt ifrån förr i tidens 
”sparka och spring”-fotboll, då B-laget till mestadels bestod av rutinerade herrar som 
inte gärna tränade men som gärna ville vara med i gemenskapen och ställde upp på 
matcher. Nu är det seriöst engagemang som gäller med tanke på att truppen är bred och 
konkurrensen tuff för att ta en A-plats. I B-laget slussas även ”morgondagens” yngre 
förmågor in och får därigenom en gedigen plattform in i ett eventuell A-lag. 
När du läser detta har vi spelat några matcher till och vi hoppas att du varit uppe på 
Hovet eller på vallen i Tvärred och har full koll på hur det gått.  
Vi vill också göra lite reklam för matchen mot Limmared den 3 juli kl 14.00. Ett derby 
där vi hoppas att få vår revansch för förlusten på Glasvallen. Efter matchen blir det 
storbildsmatch på Sämshov från VM. Kvartsfinaler är det då dags för, vi kommer att ha 
det på dansbanan och där kan man läska sig med en kall dryck om man så vill. Mer 
information om detta kommer vid ett senare tillfälle. 
 

 
 



Jag hoppas nu att du kommer och stöttar oss under året, killarna älskar när det är mycket 
folk på våra matcher.  
Med fotbollshälsningar 
Göran Carlström 
 
Nedan följer resterande hemmamatcher för både A och B-lagen. 
 
Datum Tid  Lag  Spelplats 
 
27/6 18.00 TV FC –B –Sandhult Sämshov 
3/7 14.00 TV FC –A –Limmared Sämshov  
12/8 19.00 TV FC –A –Dalstorp Sämshov  
13/8 19.00 TV FC –B –Bollebygd Bergavallen 
13/8 18.45 TV FC –A –Byttorp Bergavallen  
29/8 17.00 TV FC –A –Äspered Bergavallen  
4/9 15.00 TV FC –A –Grimsås Sämshov  
9/9 18.45 TV FC –B –Sparsör Sämshov 
25/9 15.00 TV FC –A –TÄFF Bergavallen  
26/9 11.00 TV FC –B –Dannike Sämshov 
 

 
 
 

Div 4 Södra  

 
Sandared 9 6 2 1 20 

IFK Örby 9 6 1 2 19 

Hestrafors IF 8 6 0 2 18 

Gällstads FK 9 4 3 2 15 

Borås AIK 8 4 2 2 14 

Dalstorps IF 9 4 2 3 14 

Brämhults IK 8 3 2 3 11 

TÄFF 9 3 0 6 9 

Byttorps IF 7 3 0 4 9 

Limmared 7 2 1 4 7 

Grimsås IF 9 1 1 7 4 

TV FC 8 1 0 7 3 

Södra B-reserv  

 
TV FC 6 4 0 2 12 

Hestrafors IF 6 4 0 2 12 

Rångedala IK 6 4 0 2 12 

Dannike IK 6 4 0 2 12 

Sandhults SK 7 4 0 3 12 

Bollebygds IF 7 3 0 4 9 

Dalsjöfors 
GoIF 

5 3 0 2 9 

Svenljunga 
IK 

6 3 0 3 9 

Sparsörs AIK 6 2 0 4 6 

Äspereds IF 7 0 0 7 0 



Nationaldagsfirande i Sjöparken 
 
Den 6 juni firades traditionsenligt Sveriges nationaldag  i Sjöparken, med tipspromenad, 
sång och tal. 74 st deltog i tipspromenaden som vanns av Dennis Pettersson, 2:a Ann
Christin Levinsson och 3:a blev Madeleine Claesson. Bland barnen vann Ellen Hallner 
och Gabriel Andersson blev 2:a. 
 

 
Barnen på Fantasia underhöll de drygt 200 besökarna med sina underbara sånger 
under ledning av Lars Isaksson. Rolf Enander, årets talare, höll ett tänkvärt tal.
 

Den 6 juni firades traditionsenligt Sveriges nationaldag  i Sjöparken, med tipspromenad, 
sång och tal. 74 st deltog i tipspromenaden som vanns av Dennis Pettersson, 2:a Ann-

. Bland barnen vann Ellen Hallner 

 

 

Barnen på Fantasia underhöll de drygt 200 besökarna med sina underbara sånger 
under ledning av Lars Isaksson. Rolf Enander, årets talare, höll ett tänkvärt tal. 

Willa Stenhamra Hem & 
 
Inom kort kommer jag (Maria Fälth) att öppna en liten gårdsbutik på Storgatan 23 i 
Vegby. De som gått förbi har säkert sett att vi har snickrat på
butik heter Willa Stenhamra Hem & Interiör och kommer innehålla inrednings
den lantliga vita stilen. Kom gärna förbi!
fredagar mellan 14-19 samt lördag 10-15, Jag hälsar alla hjärtligt välkomna till Willa 
Stenhamra! 
 
 

Påminnelse, medlemsavgifter
 
Ni har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften till våra föreningar. Kolla en extra 
gång. Det är lätt att missa. Föreningarna behöver ditt stöd.
 
 
 
 
 
 
 

-bladet   vegbybladet@vegby.se

 
Vegby-bladet ges ut 4 ggr per år av de tre ideella föreningarna 
Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA
gratis till hushållen i Vegby med omnejd och publiceras på internet, www.vegby.se.
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Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf
Johansson, Gustav Johansson. 
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kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 070
5572343 
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mailas eller lämnas in i digitalt format. 
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 Interiör 

att öppna en liten gårdsbutik på Storgatan 23 i 
Vegby. De som gått förbi har säkert sett att vi har snickrat på ett litet gårdshus. Min 
butik heter Willa Stenhamra Hem & Interiör och kommer innehålla inredningsdetaljer i 
den lantliga vita stilen. Kom gärna förbi! Mina öppettider kommer vara torsdagar och 

15, Jag hälsar alla hjärtligt välkomna till Willa 

Påminnelse, medlemsavgifter 

a in medlemsavgiften till våra föreningar. Kolla en extra 
gång. Det är lätt att missa. Föreningarna behöver ditt stöd. 

vegbybladet@vegby.se       www.vegby.se 
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. 

Tomas Karlsson, Stötta våra föreningar med ditt 
Frilander, Mikael Petersson, Rolf medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på 

respektive konto. Glöm inte att skriva 
 namn på dem som betalningen omfattar. 

Medlemsavgifterna för 2010: 
är 1000 kr Vegbyortens hembygdsförening 50 kr 

 per person på Bankgiro 216-1826 
annonsering, maila in till redaktionen eller Byalaget Vega 100kr/person eller 

070- 150kr/familj (Barn upp till 20 år) 
Bankgiro 5643-8567 

 Vegby Sportklubb 100 kr/pers eller 250 
med  lokal anknytning. Texter och bilder kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845 

  
v 40. 2010. Deadline för Naturligtvis är andra bidrag också 

välkomna 


