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Upprustning av boulebanan på Sämshov
Efter att ha varit eftersatt i många år har nu äntligen boulebanan på Sämshov fått sig en
rejäl ansiktslyftning. Åren hade satt sina tydliga spår, och underhållet hade väl i
ärlighetens namn blivit rejält eftersatt. Detta är troligen något som alltid kommer
komme att
drabba någon del i klubbens verksamhet då penningkistan ju tyvärr inte är outtömlig.
Fram tills nu hade prioritering lagts på annat underhåll av Sämshov. Frågan lyftes på ett
styrelsemöte och denna gång så kändes det som att med god hjälp från medlemmar
medlem
och
ansökan om en del bidrag, så borde det fungera. Kontakt togs med några äldre
medlemmar, som ju faktiskt är de som mestadels nyttjar denna sport, även om åldern
inte på något vis är en förutsättning. Denna kontakt utmynnade i att ett studiebesök
gjordes
rdes av de nya banorna i Ulricehamn. Efter detta så bestämdes vilken sorts grus som
skulle kunna användas som bärlager samt topplager. Uträkning av mängd, transporter,
ideella arbetstimmar m.m. resulterade i en ansökan till kommun, som i sin tur kom med
ett
tt positivt förhandsbesked. Med positivt menas att man var beredd att ställa upp med
hälften av den totala kostnaden som belastar klubben. Maximalt bidrag är 50 % av
20.000. Alltså hade vi här fått de ekonomiska ramar som vi sedan kunde arbeta efter.
Kontakt
kt togs nu även med Nords Åkeri, som lovade att ställa både transportfordon samt
hjullastare till förfogande mot självkostnadspris. Till detta behövdes en chaufför som
kunde ställa upp på sin fritid. VSK-medlemmen
medlemmen Torbjörn Andersson tillfrågades och
ställdee villigt sina tjänster till förfogande. Nu var det ”bara” att samla de ideella
krafterna för att bestämma och beställa dagar för arbete. När väl spaden satts i jorden så
gick det undan värre, inom en månad så var banorna i nyskick och spelbara. Redan nu
såå kastas det klot ett par fastställda dagar i veckan, och förhoppningen är att detta
fortsätter så att banorna inte gror igen på nytt. Ett stort tack till alla som gjort det möjligt
med iordningställandet. Ingen nämnd, men heller ingen glömd.

Ulf, Ove, Gustav
och Sune inför
bultning av
boulebanan

Samarbete ger en perfekt matta
Det var cirka fem år sedan gräsmattan på Sämshov toppdressades sist och behovet av
detta fanns i år igen. Inte så att planen skulle förbli obrukbar ifall att dressning inte
utfördes, men vi har ju blivit bortskämda med en i våra kretsar oerhört välvårdad plan
och idrottsplats. Detta vill man ju gärna att så skall förbli. Sist det begav sig så köptes
s.k. Baskarpsand som därefter kördes ut med traktor och spridare som lånades från
Nords Åkeri. Eftersom dessa hjälpmedel inte längre fanns i bolagets ägo, behövdes ett
annat alternativ. Brallis kom med förslaget att höra med proffsen på Åsundsholms
Golfklubb. Dessa sysslar ju dagligen med dressning av sina greener och banor, och vet
exakt vad som bör och behöver göras. Efter ett telefonsamtal med Martin Gunnardo så
hade det löst sig med special- maskiner samt även någon som kunde sköta dessa.
När sista bollen före semesterledigheten hade sparkats så mötte Martin upp med både
traktor och spridare, för att under en heldag hjälpa Brallis och Frank med att sprida ut
fyrtiotusen kilo fint grus på A-plan. Gissa om dessa båda vaktmästare och deras
kiropraktor, idag är väldigt glada över att Martin och Åsundsholms Golfklubb ställde
upp med både maskiner och kunskap. Givetvis tackar även klubben, och hoppas att
några av våra fotbollsungdomar även känner sig för på golfbanan framöver.

Lastmaskin, traktor och spridare.

Frank, Brallis och Martin.

Grillkväll vid jordkulan
Vegbyortens hembygdsförening har anordnat många grillkvällar vid jordkulan under
årens lopp men aldrig med så många deltagare som i år.
Vädret var ju det bästa tänkbara denna junikväll så det var väl en bidragande orsak till
att det kom 41 personer. Att sedan Månstads hembygdsförening var inbjuden bidrog ju
också till att vi blev så pass många. Som brukligt inleds kvällen med en tipspromenad
och av den framgick att det var en samling av mycket intelligenta personer som samlats

Tisdagen den 21/7 kl 18.00 drog 110 glada fiskare ut på Sämsjön. Alla på jakt efter den
tyngsta gäddan. Det var en solig och skön kväll som gjorde det behagligt att sitta i en
båt och hoppas.
Vid tiotiden samlades alla för att se vad de hade fått för fångst. Gäddorna blev allt
tyngre för varje gädda som vägdes. Spänningen blev inte mindre av att Per Karlsson och
Mikael Andersson vägde in var sin gädda på exakt 5,6 kg. Enligt regelverket blir det
längden som fick avgöra och Per Karlssons gädda var lite längre. Därmed blev han
segrare i årets ”Sämsjödraget”. Trea blev Vilhelm Rhodin på 3,5 kg. 56 stycken var med
och gissade vikten på vinnaren och den
en tävlingen
tävl
vanns av Claes-Erik Sjölin.

Sune ser ut att vara väldigt belåten med musiken
vilket resulterade i nästan bara tolvor och elvor. Ändå var det mycket svåra frågor. De
som hade 12 rätt var Ingvar Pettersson, Gunn-Britt
Britt Larsson, Vilhelm Josefsson, Sune
Frilander och Eva Grahn. En stor överraskning var att Ingvar Pe
Pettersson och Eva Grahn
hade hittat dit och även tagit med sig sina instrument. Musik och sång lättar alltid upp
stämningen. Så mycken sång, musik och glada skratt har man nog aldrig hört på Skogås
förut. Efter att musiken tystnat och myggen och knotten tagit
it över begav sig alla hemåt.
Välkomna igen nästa år.

Per Karlsson, Mikael Andersson och Vilhelm Rhodin

Utställningar i Hembygdsparken.

Sämsjödraget 2010

Vinnande gädda 2010, 5,6 kg

En kopp kaffe och en våffla smakar bra ute i det fria.

Så var då den här periodvis varma sommaren tillända och med den de årligen
återkommande utställningarna med våffelservering i Hembygds-parken. De två första
söndagarna i juli kallades utställningarna för ”Kyrkan vid ån och kapellet på ängen”
som tilldrog sig stor uppmärk-samhet och lockade många besökare. De båda dagarnas
utställning handlade i ord och bild om utgrävningarna av S. Säms båda f.d. kyrkor.
Dessutom fanns en monter med funna föremål samt en modell på kyrkan i skala 1:40.
Första söndagen fanns också Lisa Chementis ikoner att beskåda i utställningslokalen.
Den 18 och 25 juli hade man bytt ämne och gått över till små gårdar i socknarna Säm
och Finnekumla. Många byggnader hade fotograferats, både sådana som var väl
underhållna och sådana som mer eller mindre lämnats åt sitt öde. Även detaljer, som
dörrlås och dylikt fanns på foto.
Ägarna till gårdarna intervjuades också och gavs då tillfälle att berätta vad de visste om
sina gårdar och dess byggnader.
Söndagarna den 1 och 8 augusti kom utställningarna att handla om jordkällare och
brygghus, Att det fanns så många brygghus och jordkällare kvar i de båda socknarna var
det nog inte många som visste.
Att jordkällare används än i dag för förvaring av rotfrukter och dyl. är kanske inte så
konstigt men att någon tvättar sin tvätt i ett brygghus nu för tiden hör nog till
ovanligheterna. De brygghus som finns kvar används numera mest till förvaring av
diverse föremål.
I utställningslokalen kunde man också beskåda gamla handrivna ”tvättmaskiner” som
t.ex. en tvättvagga tillverkad av Erik Rosenqvist.
Sista utställningssöndagen den 15 augusti ägnades helt och hållet åt
hembygdsföreningens 40-åriga historia. Både i ord och bild kunde man hitta många
milstolpar under åren mellan 1970 och fram till 2010.
Vegbybladet visar här ett litet axplock om vad som hänt under dessa år.
Vid bildandet av Hembygdsföreningen 1970 valdes följande personer till styrelse: Gösta
Neuman tillika ordförande, Märta Palm, Anne-Maj Sjölin, Astrid Bårdh, Gunnar
Magnusson, Gustav Johansson och Nils Larsson. Till suppleanter valdes Evert
Gustavsson och Göran Axelsson. Det beslutades att föreningen skulle heta Vegbyortens
hembygdsförening.
1972 överlämnades filmen ”Bygden vid sjöarna” till hembygdsföreningen av Vegby
samhällsförening. Annandag pingst 1973 invigs Finas stuga.
1975 byggdes ett uthus söder om Finas stuga som 1979 flyttades till sin nuvarande plats
och är dessutom ombyggt till museum.
1976 avgår Gösta Neuman som ordförande och Göran Axelsson blir
hembygdsföreningens nye ordförande. Vid Hembygdens år 1984 vandrade en budkavle
mellan Sveriges hembygdsföreningar. Den 15 juli mottog Vegbyortens
hembygdsförening budkavlen från Marbäcks hembygdsförening och överlämnade
densamma till Brunns hembygdsförening dagen efter. Liljas stuga invigs den 2 sept.
samma år.
Hembygdsboken ges ut 1986. Ett 60-tal Vegbybor åker 1988 med sista persontåget
mellan Ulricehamn och Sjötofta. Samma år påbörjas flyttningen av Nylyckans ladugård
och är färdig den 4 augusti 1999.
Museet byggs till med en affärsdel 1990. Dialektordsboken ges ut 1992.

Den 3 september 1995 invigs jordkulan av Genoveva Pettersson.
1997 utökas byggnadsbeståndet i Hembygdsparken med ett hantverkshus.
Våffelsöndagarna med utställningar startar 2001. Den omtalade ”Prästa-vägen” mellan
Gårdö och kyrkoruinen i Säm rustas upp 2004 av Arne Johansson.
Efter försäljning av Vegby församlingshem flyttas klockstapeln till Hembygdsparken
2009 och ägaren till Vegby kvarn skänker en kvarnsten som sätts upp som bord mellan
stugorna.

1940 startades Vegby Brandkårssoldaters Kamratförening genom initiativ av Claes A
Claeson.
När man började få betalt var det dåvarande Åsundens kommun som var arbetsgivare.
Då fanns det kårer även i Rånnaväg och Marbäck. När vi 1974 gick upp i Ulricehamns
kommun försvann dessa. I Ulricehamns kommun fanns då deltidskårer i Ulricehamn,
Trädet, Hökerum och Vegby. Hökerum omvandlades på 90-talet till räddningsvärn.
1995 bildades Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Detta består idag av
kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och från i år även
Marks kommun.
Det finns i förbundet idag 2 heltidsstationer, 17 deltidsstationer och 6 värn.
Vad är då den största skillnaden på heltid, deltid och värn?
På en heltidsstation som endast finns i Borås och Skene har man som namnet säger
brandmansyrket på heltid. Man har en anspänningstid på 90 sekunder. (tid från larm till
första bil går ut är 90 sekunder).
På en deltidsstation (Vegby) har fem man jour dygnet runt alla årets dagar och
anspänningstiden är sex eller sju minuter.
På ett värn har man ingen jourplikt utan de som är tillgängliga vid larm kommer.
I Ulricehamns kommun är Ulricehamn, Vegby och Trädet deltidsstationer. Hökerum
och Liared har värn. I Tranemo kommun är Tranemo/Limmared och Dalstorp deltid
medan Länghem har värn.

Iris Johansson, hembygdsföreningens kassör, tackar Margareta Svedberg
Sista utställningsdagen var det tre medlemmar som uppvaktades med en gåva för
förtjänstfulla insatser inom föreningen. De som var föremål för uppvaktningarna var
Gustav Johansson för att ha varit med i hembygds-föreningens styrelse under alla 40
åren. Göran Axelsson som varit styrelsesuppleant från starten fram till 1976 varefter han
övertog ordförandeskapet. Det sistnämnda uppdraget har han alltså innehaft i trettiofyra
år. Han är ju fortfarande föreningens ordförande.
Margareta Svedberg för fotografering och framtagning av bilder och allt annat arbete
som hon lagt ned inför varje utställningsdag. Det måste röra sig om en väldig massa
timmar, inte bara bakom kameran och framför datorn, utan även i utställningslokalen.
En grupp som också är värda ett stort tack är alla de som bakat våfflor och serverat
kaffe m.m.

Räddningstjänsten i Vegby
Brandkåren, eller som det numera heter, Räddningstjänsten i Vegby har genom åren fått
uppleva många organisationsförändringar som kanske påverkat andra kårer mer än oss
själva.
I oktober 1936 bildades Vegbyortens Brandkårsförening. Föreningen omfattade även
Finnekumla och Tvärred.

Vegbys nuvarande primärområde innefattar ungefär området Vegby, Tvärred, Gällstad,
Påbo och Grönahög samt området norr om Länghem. Vi blir dessutom alltid larmade
vid brand i byggnad i Dalstorp och Ulricehamn som förstärkning.
Att vi ingår i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund innebär också att vi kan bli
larmade i princip till platser i hela förbundet. Vi har sedan juni i år även IVPA (i väntan
på ambulans) samt även en ledningsbil som åker på större larm i hela förbundet.
Således har larmfrekvensen för kåren i Vegby ökat markant. För inte så många år sedan
låg larmen per år på 15 – 20 larm. De senaste åren har det varit cirka 50 larm per år, och
i år har vi i skrivande stund haft cirka 80 larm.
Mera från förr ...
Den första styrelsen för Vegbyortens Brandkårsförening innefattade följande namn: K
Fridell ordf, patron G Jönsson vice ordf, fabrikör Sune Anell brandchef, styckjunkare G
Svensson vice brandchef.
Inte förrän 1941 anskaffades något material för brandsläckning. Då införskaffades en ny
Albin motorspruta. Något år senare anskaffades en lastbil vilken byggdes om till att bli
mera ändamålsenlig för sin nya uppgift.
1947 beslutades att inköpa material till föreningen, såsom hjälmar, overaller, stövlar,
bälten mm.
1948 omfattade kåren 20 man: Erik Lorentzon, Bertil Karlsson, Enar Claesson, Manne
Claesson, Gunnar Svedberg, Erik Karlsson, Hugo Larsson, Bertil Vegborn, Folke

Vegborn, Erland Claesson, Erland Ferdinand, Henrik Larsson, Knut Berggren, Gösta
Josefsson, Olle
le Claesson, Stig Ivarsson, Olle Nilsson, Göte Hellstrand, Lars
Lars-Ola
Andersson och Sixten Malm.
1948 beslutades att övningar skulle hållas första lördagen varje månad.
Beredskapsbodar för skogsbrandmaterial satte upp på 40-talet.
talet. De placerades i Götåkra,
Navstocka
vstocka och Kvarnagården. Där placerades material som hinkar, spadar och sågar för
skogsbrandbekämpning.

Larmet går

Räddningstjänsten
Vegby övar
rökdykning/livräddning

Räddningstjänsten Vegby övar
akutsjukvård

Sommarkyrkan i Finnekumla
Under de två första veckorna i augusti var det åter dags för Sommarkyrka i Finnekumla.
Varje dag var kyrkan öppen för besökare under eftermiddagen och sex kvällar
arrangerades klockringning med musikstund. Omkring 500 besökare hi
hittade till
Finnekumla under de här veckorna.
På kyrkogården finns tavlor med information om bygdens och kyrkans historia. Inne i
vapenhuset bjuds det på lite förtäring – uppskattat av många, främst cyklister som hittat
till Finnekumla via banvallen. Kyrkan
an är vackert smyckad med blommor, stilla musik
ljuder och många besökare tänder ljus i ljusbäraren och unnar sig en stunds stillhet.
De tre utställningarna var också mycket uppskattade. Lasse Isakson och Morgan
Andersson ställde ut tavlor och i ”grevabänken”
ken” fanns Birgit Larssons modell av
Finnekumla by omkring 1848. Tänk att det har funnits så många hus i byn vid kyrkan
och att Finnekumla var så tätt befolkat! Där det nu nära kyrkan bor sju personer levde
då ca 200 invånare.
Birgit Larsson är född i Finnekumla
nnekumla men är sedan många år bosatt i Solna. När hon
började släktforska upptäckte hon att båda föräldrarna, Sven och Gunhild Larsson,
härstammade från Bosgården. Med hjälp av lantmätarens protokoll från 1848 inför laga
skiftet i Finnekumla by hittade honn gården. I protokollet är varje hus beskrivet: storlek,
skick, takbeläggning mm för boningshus, ladugårdar, stall och alla andra byggnader
som behövdes på en gård. Birgit Larsson har gjort sin modell i papper – om det finns
intresse och medel för det kanske
ke vi kan få den tillverkad i ett mer beständigt material.

många och Dick Harrison kan säkert svara på en del och entusiasmera till att forska
vidare i vår bygds spännande historia. Arrangemanget genomförs av Vegbyortens
hembygdsförening och Lokala Rådet i Finnekumla-Vegby
Finnekumla
med stöd av Studieförbundet
Vuxenskolan och Ulricehamns kommun.

Ungdomsgolf på Åsundsholm
Tidpunkten är en måndagskväll i mitten av augusti. Regnmolnen tronar upp sig på
kvällshimmelen, men hittills håller sig regnet borta. Platsen är parkeringen utanför
Åsundsholms Golfklubb. Hit anländer den ena ynglingen efter den andra, och till slut
kan instruktörerna räknaa in hela femton ungdomar som skall gå ett träningspass på
banan. Alla har de gemensamt att de är mer eller mindre nybörjare och har nappat på
satsningen som Åsundsholms Golfklubb har sjösatt denna säsong. Ett par av de
drivande i denna satsning är Stefan Fält och Krister Emanuelsson.
Båda har lyckats att engagera både fru och egna barn i den ädla sporten och försöker nu
även att entusiasmera andra ungdomar att bli en ny Tiger. D.v.s. det han gjort på
golfbanorna runt om i världen. Varje måndag kväll försöker
försök dessa herrar att frilägga ett
par timmar på ungdomarna. Förutom detta så kommer även golfpro Charlotte
Nordenhaug ut och undervisar varannan vecka. Med denna satsning på unga nybörjare
så har man sått ett frö som förhoppningsvis gror och så småningom blommar
bl
ut.

Anna-Lena
Lena Hultman berättar om släktforskning
Måndagen den 25 oktober kl. 19.00 kommer Anna-Lena
Lena Hultman från Hössna och
berättar och ger tips om hur man kan släktforska. Samlingen äger rum i
församlingshemmet
samlingshemmet i Finnekumla och är öppen för alla intresserade. Om det finns
tillräckligt intresse kommer en nybörjarkurs i släktforskning under Anna
Anna-Lena
Hultmans ledning att starta. Studieförbundet Vuxenskolan är arrangör.

Dick Harrison kommer till Vegby den 13 april 2011
Boka reda nu kvällen den 13 april! Då kommer historieprofessorn Dick Harrison från
Lund till Bygdegården Vega. Vad hände i våra trakter runt Sämsjön och Åsunden för
800-900
900 år sedan? Hur levde och tänkte människorna? Vilka impulser fick de från
resande som kom längs vägarna och vattnen från västkusten? Vilka byggde den
nyupptäcka ”pilgrimskyrkan” i S Säm? Vilka tog initiativ till stenkyrkorna? Frågorna är

Stefan & Krister, finns även i Vegby

Kvällens träning är tänkt att bedrivas på hålen 4 till 9, därför skjutsas alla till den stora
f.d. ladugården som numera innehåller maskinhall, kontor, omklädningsrum m.m. Väl
här delas ungdomarna in i fyra grupper, som i sin tur startar på var sitt hål. Tanken är att
man skall spela hålen och efterhand få olika förutsättningar från tränarna som kan
påverka på spelet och psyket. Dessa förutsättningar är just fingerade, men kan mycket
mycke
väl uppstå längre fram i livet på både tävling och träning.
En av förutsättningarna är att man ”råkat” slå sönder sin putter på ett tidigare hål,
antingen av misstag eller av någon annan anledning. Att plocka fram en ny från
klubbhuset eller bilen låter sig inte göras, utan man ”tager vad man haver” ur bagen.
Detta förstår man ju kan sätta de flesta psyken ur spel, och det är precis det som är
meningen med denna mentala bit av träning. På ett annat hål får man psyka sin
motståndare med att t.ex. hosta, prata,
ata, sjunga, vissla eller vad som helst för att få denne
ur balans, däremot inte vara taskig eller förlöjliga. Tredje förutsättningen som
uppkommer är att domaren anser att ”bollen” spelas för långsamt, och dömer till
snabbare spel, och snabbare förflyttning
ng mellan hålen. Detta kan ju lätt stressa upp även
den mest kolugne personen. Efter 1 ½ timma har alla grupper spelat sina hål med
diverse nya förutsättningar och återsamlas därefter för utvärdering. Instruktörerna
förklarar att man lagt in de olika förutsättningarna
sättningarna i träningen både för att tillföra en ny
medvetenhet hos spelarna och att detta faktiskt kan uppstå någon gång framöver. Lagom
till gruppfoto öppnar sig himmelen och fotografen är glad att kvällens träning är över.

Finns det möjligen någon oslipad diamant bland dessa ungdomar tro?

Vegbymästerskapet i golf
Det årliga Vegbymästerskapet i golf gick av stapeln på Åsundsholm den 25:e
september. 28 spelare deltog och kämpade väl. Tävlingen vanns av Gabriel Frilander
tätt följt av Leif Reinholdsson
on och Hans Johansson från Kalmar.

Vegbyortens hembygdsförening firar kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen är någonting som firas i hela Europa under september månad. I Sverige
firas dagen andra söndagen i september varje år.
Från och med i år har dagen döpts om till Kulturarvsdagen från att tidigare har hetat
Kulturhusens dag. Temat för i år är ”Kulturens vägar”
Vem som helst som har något att tillföra i temat ges möjlighet att stå som anordnare för
ett arrangemang. Vem skulle vara lämpligare att ordna med
ed firandet av kulturarvsdagen
med årets tema än just Vegbyortens hembygdsförening?

Många passade på att ta en fika under tiden som Rolf Sjölin och Lennart
Lindhagen berättar om våra förfäder.

Tack vare Arne Johansson har kulturens vägar blivit ettt känt begrepp även utanför
Södra Säm. Den s.k. Prästavägen är ett av objekten som blivit en turistattraktion och
klart och tydligt kan räknas till en ”kulturens väg”. Dessutom har en grupp bestående av
Arne Johansson, Margaretha Swedberg, Lennart Lindhagen,
n, Rolf Sjölin och Liss
Larsson börjat leta och kartlägga ridvägar genom Marbäck, Säm, Gällstad och Månstad.
Själva firandet av kulturarvsdagen kom att ske i en tom industrilokal på gården Lunden
i Säm, en mycket lämplig lokal för ändamålet.
Här serverades kaffe till omkring 130 personer varav närmare hundratalet
av dessa vandrat mellan Gårdö och kyrkoruinerna i Säm.
Guider vid de båda vandringarna var Arne Johansson och Gun Ohlsson.
Firandet var upplagt som en utställning och handlade inte bara om kulturvägar. Även
utgrävningarna av de båda kyrkoruinerna fanns med i form av bilder och texter. Här
fanns också inslag av vackra naturbilder och bilder av mera lokal karaktär. På två stora
skärmar var uppsatt kartor där Lennart Lindhagen beskrev hur ”r
”ridvägskommittén”
arbetar och hur ridvägarna användes. Av Rolf Sjölin får vi veta hur man tror att
invandringen till våra trakter gått till för så där 7000 år sedan.
För den som ville koppla av en stund kunde sätta sig framför en skärm och se på ett
bildspel med många vackra bilder med intressanta texter till.

Ombyggnad av Vegatorget

Ombyggnaden börjar med att lägga dagvattenledning. Här är Anders Lindgren på väg
ner i gropen för att prova om rörböjen passar.

Efter lång väntan har då äntligen ombyggnaden av vegatorget och parkeringsplatserna
norr och väster om Vega kommit igång.
Byggnadsföreningen Vega begärde, för flera år sedan, av kommunen att få torget
tillrättat. Begäran hörsammades så till vida att ett förslag på ritning togs fram och
översändes till styrelsen för Byggnadsföreningen Vega för yttrande. Vad som sedan
hände är oklart men ingenting hände förrän förra året då Vegbyy vägförening och
Byalaget Vega enades om ett eget upprättat förslag som kommunen fick att ta ställning
till. Någon eller några på kommunen fick i uppdrag att upprätta arbetsritningar och
kostnadsberäkna förslaget och vipps hade kommunen beviljat en millio
million kronor.

Arbetet startade den 29 juni med att anlägga dagvattenledning från Nygatan fram till
Vega samt byta ut den 49 år gamla vattenledningen till Vega. Byalaget Vega passade
samtidigt på att byta ledningen inom sitt ansvarsområde in till vattenmätaren.
Sammanlagt tre dagvattenbrunnar har anlagts på norra och östra sidan av Vega för
omhändertagande av allt regnvatten. Takvattenledningarna
kvattenledningarna på samma sida blev också
inkopplade. På västra sidan av byggnaden fick parkeringen också en dagvattenbrunn
ansluten till en nyanlagd stenkista.
Här har lagts ut 850 kvm. marksten av betong och sats 250 m. kantsten av granit. En
uteplats, tillgänglig med gångvägar från 4 olika håll finns också och här kommer att
placeras 2 soffor. Man har också försett torget med nya lyktstolpar med nya kablar samt
en anordning för en ev. julgran och en stolpe med eluttag för julgransbelysningen.
Övriga ytor
or är besådda med gräsfrö och börjar redan grönska. En toppbeläggning med
asfalt är utförd på befintliga asfaltytor norr om Vega samt på parkeringen väster om
Vega. På torget är parkeringsplatserna, 19 stycken plus 2 handikapplatser, markerade
med sten i ljusare
jusare färg. Parkeringsplatser på asfalt, 40 stycken, kommer att markeras
med färg. Platserna utmed norra gränsen är, enligt ett gammalt avtal mellan dåvarande
Byggnadsföreningen Vega och Åsundens kommun, avsedda för hyresgäster i Stubos
fastighet vid Nygatan.
tan. Alla övriga parkeringsplatser är avsedda för besökande. Återstår
också plantering av buskar utmed väggen samt något träd i gräsytorna. För övrigt kan
konstateras att grabbarna på Ulricehamns energi samt Tony Carlsson och Christer
Ivarson åstadkommit ett bra resultat.

Bill Ferm är en av dem som gör fint runt Vega

Valdagen 19 september
Återigen har alla med rösträtt i Sverige fått chansen att rösta på det parti
som han eller hon tycker är bäst lämpad att styra landets riksdag, landsting och
kommuner. För den som tänker rösta finns två möjligheter, antingen förtidsrösta redan
från 18 dagar före valdagen eller direkt i vallokalen på valdagen. Landets kommuner är
indelade
ndelade i valkretsar där varje krets har sin vallokal. I Vegby var vallokalen förlagd till
skolan och valkretsen bestod av S.Säm, Finnekumla och Tvärred med 1540
röstberättigade personer. Av dessa 1540 personer var det 1235 som röstade vilket
betyder att 305
05 stycken låg hemma på sofflocket och tog igen sig. Av de 1235 röster
som avlämnats var 447 förtidsröster.
Tvärred: M 219 röster 18,4%. C 327
Så här röstade man i kretsen Säm-Finnekumla-Tvärred:
röster 27,5 %. F 64 röster 5,4 %. KD 56 röster 4,7 %.
S 321 röster 27,0
7,0 %. V 53 röster 4,5 %. MP 58 röster 4,9 %. SD 86 röster 7,2 %. SPI 5
röster 0,4 %. Blankröster 27 2,2 %. Ogiltiga röster 19
1,5 %. Valdeltagandet i kretsen var 81,5%.

De här fyra valförrättarna
skötte valet klockan
14,38 enligt vägg
vägg-klockan.
Fr. v. Britt Pettersson,
Gunn
Gunn-Britt Andersson,
Carl
Carl-Olof Levinsson och
Nils Göran Johansson.

Utöver dem på bilden består laget av ytterligare fyra valförrättare som är hemma för
tillfället. Man jobbar nämligen i skift. De övriga fyra är: Jan Gotting, Per
Per-Erik Frilander,
Anneli Emanuelsson och Lea Lidén. Bland dessa åtta skall finnas en ordförande. Carl
CarlOlof Levinsson är ordförande och det uppdraget
get har han haft vid alla val sedan 1988.

Hänt på VEGA
Det händer en hel del i vår bygdegård. Visste ni till exempel att antalet
uthyrningstillfällen är 130-140
140 per år. Det firas bröllop, dansas, lagas mat, anordnas

kurser och mycket annat. Vid några tillfällen anlitas föreningen för att driva puben och
några tillfällen anordnar föreningen egna arrangemang.
Senast anordnades ett pubquize (frågesport) i samband med Vegbymästerskapen i golf.
Vem som ville var naturligtvis välkommen. Det gissades och diskuterades
di
och
stämningen var på topp.
Vid den årliga Cykelmiddagen

Fullt ös med Roger & Ulf
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Stötta våra föreningar med ditt
medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på
respektive konto. 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

