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Byavandring i Sämbyn 
 
Ett 25-tal personer hade samlats på gårdsplanen hos Göran Carlsson i Sjögården för 
ytterligare en vandring i Sämbyn. Liksom förra året är det Arne och Rolf Johansson som 
svarar för upplägget. Den här gången kom vandringen att ske i de södra delarna av 
samhället i en slinga förbi Lunden där Arne berättar att Lunden är en av de gårdar i 
Sämbyn som aldrig flyttats. Han berättar också om en del tragiska händelser som 
inträffat på gården.  
 

 
Här görs ett 
uppehåll vid 
Lunden där Arne 
har en del att 
berätta 
 

 
Vandringen går vidare över ån upp till ”Prästavägen” och söder ut till Stomsdal där 
gårdsplanen, efter att bostadshuset rivits, användes till fotbollsträning. Det berättades att 
några av dem som tränat här kom ända upp i allsvenskan medan andra inte ens platsade 
i gärdsgårdserien.  
Man stannade också till vid nya ”Prästavägsbron” och fick veta att här funnits 
vadarställe innan här fanns någon bro. På ”Finekullen” stannade man till och fick reda 
på att byns potatisodlare förvarade sin potatis här i särskilda ”petätegravar” som var och 
en fick gräva här. Kullen består av sand, var lätt att gräva i och potatisen låg torrt och 
frostfritt. Kyrkoruinen vid före detta länsmansbostället Bosgården gick ju häller inte att 
gå förbi utan att stanna till så att Arne och Rolf fick berätta om vad som tilldrog sig 
under tiden som kyrkan fanns. Det berättades att en del av de nuvarande gårdarna i byn 
låg samlade här runt kyrkan. Återstår bara att ta sig tillbaka till utgångspunkten via 
landsvägen och Eslons framfartsväg där var och en fick berätta om vad han eller hon 
viste om de tre Sjögårdarna. Liksom förra året var det ordnat med grillning nere vid 
stranden där kryddade korvar och köttstycken snabbt hamnade på grillarna och senare 
på borden tillsammans med diverse drycker. Ett härligare väder för en sådan festlighet 
får man sannerligen leta efter så bevisligen var det inte alla som sprang benen av sig för 
att komma hem så fort som möjligt.  
 



 
 

Kvigor på lördagsutflykt 
 
Även nötkreatur kan tycka att det kan bli lite långtråkigt att vistas lite för länge på 
samma plats så varför inte passa på att ge sig ut på en liten lördagsutflykt för att se sig 
omkring i samhället. Hembygdsparken hade djuren tydligen bestämt sig för att besöka 
trots att det inte var öppet. 
Om dom bara väntat en dag till så hade dom kunnat beställa kaffe med en våffla till och 
även tittat på utställningen. 
 

 
 
På väg till Hembygdsparken över grönområdet vid Parkvägen 
 
Friheten varade dock inte länge för strax efter besöket i Hembygdsparken blev 
besättningen infångad då någon tydligen talat om för ägaren vad som var på gång. 
 
 

Höhässjan lever kvar i Vegby 
 
Att få sitt hö torrt en så regnig sommar som i år kan inte vara det lättaste för den som 
måste ha torrt hö för utfodring av sina djur. Därför har Lars-Göran Claesson i 
Finnekumla prövat på den gamla metoden att hässja sitt hö. 
 



  
 
Den som haft ärende till Vattenfalls ställverk någon gång i mitten på juli kan inte ha 
missat den här idyllen 
 
Under den tid som hässjemetoden användes som mest kunde man se att nästan alla 
hässjor var, i stort sett, lika höga och lika långa vem som än hade satt upp dem. Hässjan 
skulle nämligen bestå av nio stakar nedsatta i marken plus två stakar att användas som 
stöttor mot ändstakarna.  
Hässjelinan som bestod av ett tjärat rep skulle vara av en viss längd lagom att dra fyra 
gånger mellan ytterstakarna. En del bönder föredrog att använda järntråd istället för rep. 
Även slanor kunde användas i stället för rep fast det var nog mest 
vanligt i norra Sverige. Att det blev många svettiga timmar innan höt var inne kan man 
lätt förstå men kvalitén var det nog inget fel på. 
 
 

Dick Harrison åter i Vegby 
 
I mitten av april kom historieprofessorn Dick Harrison tillbaka till bygdegården Vega. 
Liksom förra året drog föreläsningen en fulltalig publik. I år var temat Digerdöden  – 
den värsta farsot som drabbat Västergötland. Med stor inlevelse redogjorde Dick 
Harrison för pestens framfart i Europa och Sverige under mitten av 1300-talet.  

 



Västergötland var det landskap som drabbades hårdast i vårt land, ca 66% av 
befolkningen dog.  
Föreläsningen handlade inte enbart om de yttringar som pesten hade för flera 
århundraden sedan utan även om hur vi människor reagerar än idag när katastrofer 
inträffar. Varför händer detta? Varför drabbar det just oss? Harrison redogjorde för 
mängder av svar som producerades under 1300-talet: Kosmiska konstellationer? Statens 
styrande personer begått fel? Den heliga Birgitta såg det nya djärva klädmodet och den 
kvinnliga fåfängan som orsaker.  
Det dröjde inte heller länge innan ett starkt syndabockstänkande växte fram – någon 
eller några personer måste vara skyldiga till att allt detta hemska drabbade så många. De 
skyldiga måste fångas in och röjas ur vägen för att inte eländet skulle bli ännu värre. 
Vilka var syndabockarna? Främlingen som man inte kände, dominikanbröder i svart och 
vitt, judar, föräldralösa barn? – ja, listan kunde göras lång över dem som oskyldiga 
drabbades av omvärldens förföljelser.  
Ska vi fortsätta historieresan till 1400-talet? Föreläsningarna med Dick Harrison har 
arrangerats av Vegbyortens hembygdsförening och Lokala Rådet i Finnekumla – Vegby 
i samverkan med Ulricehamns kommun. Hör av dig till någon av arrangörerna och 
framför dina synpunkter och kom gärna med tips om andra arrangemang.  
 
 

Våffelsöndagarna i Hembygdsparken 
 
Hembygdsparken har även den här sommaren hållits öppen alla söndagar i juli samt 
första söndagen i augusti för servering av kaffe med våfflor. Utställningar av något slag, 
under öppethållandet, har ju också blivit något av en tradition och så även i år. De första 
fyra söndagarna handlade om arbetarrörelsen och konsum. Arbetarrörelsen sägs ha haft 
ett starkt fäste i Vegby genom åren. På skärmarna kunde man i ord och bild ta del om 
vad som hänt i de båda föreningarna under årens lopp. 
De två sista söndagarna kallades utställningen för ”hälsningar från” och visade då 
vykort som skickades pr post som en hälsning till nära och kära. I dag är det mest SMS 
som gäller. 
De båda sista söndagarna fanns också möjlighet att sätta sig på en bänk 
framför TV-skärm och titta på ett bildspel där man kunde njuta av en  
hel serie vackra bilder och då mest naturbilder. Margaretha är en mästare på att hitta 
sådant som är värt att fotografera. 
Näst sista utställningsdagen fick hembygdsföreningen besök av Tore Johansson från 
Ljungsarp. Många undrar kanske vem Tore Johansson är men om man säger ”Tore på 
Solhem” så vet säkert alla hans gamla bekanta vem han är. Tore är nämligen född i 
Vegby men uppvuxen på Solhem i Säm. Han berättar att han är född i det hus där 
”Abrahamssons blommor” i dag är beläget men flyttade senare, tillsammans med sina 
föräldrar Sven och Ingeborg och tre syskon, till Solhem i Säm. Orsaken till besöket var 
att han fortfarande gärna besöker sin gamla hembygd men också för att han ville sälja 
en nyligen inspelad skiva där han själv svarar för sången till musik av Allan Tholin. 
 
 

 
 



 
 
Här håller Margaretha Swedberg på med att byta bilder mellan utställningarna med Siv 
Karlsson som medhjälpare 
 
Detta låter kanske inte så konstigt men med tanke på att han är nästan 94 år innan han 
sjunger in sin första skiva hör nog inte till vanligheterna.  
 

 
Här sjunger 
Tore live till  
sin egen skiva 

 

Om man ser tillbaka på årets våffelsöndagar kan man konstatera att besökarantalet gärna 
hade varit lite bättre men ändå någorlunda som tidigare år trots den regniga sommaren. 
Om sommaren för övrigt varit blöt så har vädret, under dessa söndagar, varit ganska 
hyfsat.  
 
 

Slåtter i Hembygdsparken 
 
Även i år är slåttern avklarad på den ängsmark inom området som hembygdsföreningen 
har ansvaret för. Förr i tiden kallade man dylika områden för hackeslåtta där man slog 
av gräset med lie en gång om året för att sedan använda det som foder åt djuren. I den 
här föreningen har arbetet moderniserats ganska radikalt då det kom endast en man med 
lie och fyra stycken med trimmer. Och vem skulle mannen med lien vara om inte Arne 
Johansson. Tack vare dessa fem personer samt tre gubbar med 
räfsor var slåttern över på en och en halv timme. 

 
Tre av gubbarna 
med utbildning på 
olika redskap 
Fr.v. Arne (lie) 
Paavo (trimmer) 
Gunnar (räfsa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det hör också till traditionen att föreningen bjuder på kaffe och ostkaka så därför fanns 
Gun-Britt Johansson i köket för att ordna med detta. Vid kaffebordet diskuterades 
bortforsling av gräset fast ingenting bestämdes. 
När Wille Josefsson, veckan efter, gjorde en inspektion på området visade det sig att 
gräset var borta och ingen viste hur. Man gissade på att det måste vara Gösta Malm som 
svarat för bortforslingen och det visade sig också stämma. Alla övriga som var med är 
givetvis mycket tacksamma för detta. Tack Gösta! 
 
 
 
 



Populär Sommarkyrka i Finnekumla 
 
Under eftermiddagarna två sommarveckor i juli och augusti var Finnekumla kyrka 
öppen för besökande. Många tog chansen att titta in i kyrkan, tända ett ljus i ljusbäraren 
och se på alla föremål i kyrkan. Rolf på Lyckobergets utställning med smide och Anitas 
målade porslin rönte stor uppskattning. 
Musikkvällarna var mer välbesökta än under tidigare år och programmet var mycket 
varierat: 
Här fanns tillfälle att lyssna till allt från klassisk fiolmusik med Christine Tuomisto och 
Maria Wernberg, orgelmusik med Johan Gollnik, körsång med Cantona från Länghem, 
visor med Lars Isaksson och Jan Croona, väckelsesånger med Ulricehamns 
dragspelsklubb till gamla skolsånger med Ingvar Pettersson och Eva Grahn. Flera av de 
medverkande kommer från eller bor i Finnekumla eller Vegby; andra har en anknytning 
till vår bygd. 
Nästa sommar hoppas vi kunna hålla kyrkan öppen under en längre tid. Då har projektet 
”Kyrkan som besöksmål”, som många av Sjuhäradsbygdens kyrkor anslutit sig till, 
kommit igång. Vill du ha en trevlig sysselsättning att vara värd i kyrkan under några 
sommartimmar nästa år? Kontakta Gun-Britt Andersson telefon 723 15. 
 

 
 
Efter sommarkyrkans slut samlades alla som på olika sätt  bidragit till genomförandet 
till ett litet samkväm i Finnekumla församlingshem. Här informerar Anna Theander om 
planerna för projektet Kyrkan som besöksmål. 

 
 

Det är långt till jul 
 
Det är långt kvar till jul, men den 2 december är det Första söndagen i Advent!  
Till dess har Finnekumlakören ställt i ordning julkrubban i koret i Finnekumla kyrka. 
Då är det dags för både gamla och nya adventssånger.  
Missa inte tillfället att sjunga med!  
Mer information kommer i församlingsbladet i slutet av november. 
 
 

Finnekumla kyrka är öppen under Alla Helgon 
 
Den 2:a och 3:e november är Finnekumla kyrka öppen mellan 15.00 och 19.00. Vi 
bjuder på kaffe, och i kyrkan, som vi har smyckat med blommor, spelar vi lugn musik. 
Kom gärna och sitt ner en stund. Vi försöker även att besvara eventuella frågor. Detta är 
en av de gånger under året som många besöker kyrkogården och kyrkan. På lördagen 
avslutar vi med en minnesgudstjänst, klockan 18.00, där kören medverkar. Då tänker vi 
på dem som inte finns med oss längre och tänder ljus för dem som har gått bort under 
året. Alla är varmt välkomna! 
Med vänlig hälsning, Lokala rådet Vegby/Finnekumla och vaktmästare Marina 
 
 

Sämsjödraget 24 juli 2012 
 
101 laddade fiskare drog ut på Sämsjön med sina spön i högsta hugg. En fin dag för en 
tur på sjön. Kanske inte det bästa vädret för fiskelyckan, men visst nappade det. 
Som vanligt samlades en hel del folk för att se invägning och det gick att kora en 
vinnare. 
 

Prisutdelningen blev enligt 
följande: 
  
1. Andreas Johansson - 3050 
gram 
 
2. Erik Johansson - 2430 
gram 
 
3. Fredrik Skattberg - 2270 
gram 
 



 
 

Minijärnväg i storformat 
 
7-9 september var det full fart på VEGA. En modelljärnväg som fyllde hela lokalen 
hade byggts upp av ett gäng modelljärnvägsfantaster. Ett tydligt bevis på att barnasinnet 
kan finnas kvar även i vuxen ålder.  
År 2007 bildades en förening, som kallar sig Modul Syd. Föreningen har ett ca 70 
medlemmar och har helt enkelt intresset för modelljärnväg tillsammans. Ett 20-tal av 
dessa medlemmar, som kom från olika landsändar, byggde upp ett järnvägsnät i 
storformat och körde sina tåg. 
 

 
 

 
 



Kräftfisket i Sämsjön 
 
Helgen den 10-12 augusti provfiskades det kräftor på Säms vatten i Sämsjön.  Vi la ut 
burarna vid Månstadsgränsen och hade väl ingen större förhoppning att det skulle bli 
några mängder av kräftor. Ryktet har kommit till Sämbyn att det blev knappt några 
kräftor i Vegbys vatten om det nu blev någon alls åtminnestående var de lätträknade. 
När vi summerade fångsten som vi fått på Bagaregårdens kräftfiskeställe vid 
Månstadsgränsen så blev det 12 stycken, både stora och små fanns. Lite bättre var det i 
burarna som var längs in vid strandkanten. I burarna som vi la längst ut fanns det inga i. 
Nu var man ju inte ensam om att provfiska, utan det var cirka 10 andra båtar som var 
ute samtidigt.  Några eldar syntes utmed strandkanten där familjerna satt och grillade. 
De flesta var glada att det fanns kräftor, men det var mycket bättre förr. Då lyste eldarna 
över hela strandkanten och kräftorna slogs om att komma in i burarna. Vi får hoppas att 
dessa dagar kommer åter. 
 

 
 
Något som många anser hör ihop 
 
 
 
 
 
 
 

Tvärred/Vegby FC 
 
Kära fotbollsvänner, yterliggare en säsong går mot sitt slut. I skrivande stund ligger vi 
på en fjärde plats en poäng efter Södra Ving och Tranemo, till ledande Mariedal finns 
inget att göra då de redan säkrat seriesegern sedan en tid tillbaka.  
Efter en trög start på våren jobbade killarna hårt på de detaljer som inte fungerade, man 
bytte även spelsystem och det var också en bidragande orsak till vändningen.  Under 
hösten har laget gått som tåget, efter förlusten i första höstmatchen mot Tranemo så har 
det bara rullat på, seger mot Ving och Hössna följdes upp med en riktig skalp när vi 
slog serieledarna Mariedal. Detta hade dom inte räknat med för de hade tänkt fira 
seriesegern vid en seger mot bonnpajka från landet. Men icke sa nicke, seger med 2-0 
till bönnera. 
Plumpen under hösten var hemma mot Högvad. Vi fick spela ca 70 minuter med en man 
mer och hade även ledningen med 1-0, men tyvärr så stämde det inte för dagen och de 
kunde lugga oss på en poäng. Seger där så hade vi redan haft andraplatsen. Men killarna 
har lovat varandra att de skall göra allt för att knipa silverpengen.  
Tränare Micke har gjort ett fantastiskt bra jobb under året, han har axlat Martins fem år 
på bästa sätt. Det ser ut som vi kommer att göra vårt näst bästa resultat någonsin i TV 
FCs historia, bara seriesegern toppar detta som är på väg att hända. Men bollen är rund 
och vi skall inte ropa hej ännu. 
Vi har även ett andralag som tuffar på, laget har gått igenom en föryngring i år. Tack 
vare att vi inte valde att ha ett P16 eller J-lag så har vi haft det gott förspänt, laget har 
bestått av killar från födda 97 och uppåt har gjort så här långt en fantastisk serie.  
B-laget som vi kallar det ligger på samma plats som a-laget, dock kan det vara svårt att 
nå en andraplats, det är fyra poäng upp till Marbäck som dessutom har en match mindre 
spelad.  
Hur som helst så har laget gjort en fantastiskt bra säsong, tänk på att flera av spelarna 
aldrig spelat seniorfotboll tidigare.  
På Banvallen! 
Men allt i TVFC handlar inte om fotboll, vi har ett par andra evenemang också som vi 
värnar om.  
Jag tänker främst på dundersuccén – På Banvallen! Frågeleken som vi gjort till vårt 
egna flaggskepp, det är lapp på luckan varje gång vi har anordnat detta evenemang.  Nu 
är det dags igen, 17 november är det avgång. Om du är intresserad av att delta med ett 
lag så ringer du och anmäler ett lag på minst fyra och max sex deltagare.  För endast 
150 kr per person så får du mat och en måltidsdryck och framför allt en riktigt rolig och 
underhållande kväll. Vi i TVFC lovar att du kommer att få en underhållande och trevlig 
kväll. Ps. Tänk på att senast det begav sig så var det fulltecknat redan en månad innan 
avgång. Så tveka inte, ifall du vill vara säker på platsbiljett.  
För anmälan ring:  
Martin Carlsson: 0706985190 
Per Levinsson: 0702675995 
Per-Ola Johansson: 0766435579 
Göran Carlström: 0766435390 

 



 

Sämsjö(l)yran!  
 
Vi har också en rolig händelse som vi kallar Sämsjö(l)yran, det är vår årliga 
brännbollsturnering. I år hade vi andra turneringen och det var en mycket lyckad dag på 
alla sätt. 12 lag gjorde upp om vårt stora pris och efter 5 timmars springande, kastande, 
slående och bränningar så stod lag Fingerfärra som segrare. Laget tog nu sin andra 
inteckning, vi får se om det finns någon som kan utmana dem på riktigt nästa år. 
Hur kan då en liten förening som Tvärred/Vegby klara av att ro dessa två saker i hamn? 
Jo, först har vi ett fantastiskt härligt fotbollsgäng som ställer upp och gör det hela 
möjligt, vi har en styrelse som håller i trådarna, till sist men absolut inte minst ett helt 
koppel av andra fantastiska människor som ställer upp och lagar mat osv. Ingen nämnd 
ingen glömd, men ni vet vilka ni är och ni är guld värda för oss. Utan er insats hade det 
inte gått så smärtfritt som det gjort så här långt. 
Vi kommer på ett eller annat sätt försöka tacka er på ett ordentligt och rättvist sätt, när 
tiden ger utrymme för det.  
Vi som är TVFC styrelse idag är: Ordförande: Mathias Axéll, Kassör: Martin Svärd 
Ledamöter: Göran Carlström, Stefan Carling, Mikael Wester, Per-Ola Johansson, Claes-
Erik Sjölin. 
Som vanligt så är det så att om du känner att du vill hjälpa till på något vis i TVFC, så 
tar du bara en kontakt med någon i styrelsen så skall vi med allra största säkerhet hitta 
någon meningsfull uppgift till dig i vår förening. 
Tack för ordet, vid tangenterna. 
Göran Carlström 
Tvärred/Vegby FC 2012-09-18 
 
 

Sämshov är ingen rastplats för hundar! 
 
Som väl alla vet så är Sämshov en underbar idrottsanläggning som sköts som ett 
hjärtebarn av vår vaktmästare. Men är det något han avskyr så är det att plocka upp 
hundskit på och omkring planerna. Våra fyrbenta vänner är ju inte alltid uppfostrade att 
själva plocka upp efter sina behov så därför vilar ett stort ansvar på deras hussar och 
mattar att detta verkligen blir gjort ifall nu olyckan varit framme.  
Detta gäller även när hunden rastas på vårt elljusspår. Bajset kanske ser ut att försvinna i 
det ibland lite höga gräset, men när spåret ett par gånger om året trimmas med röjsåg så 
kommer detta obönhörligen fram i dagsljuset. Trimmern gör att det blir finfördelat över 
hela vaktmästaren. Detta gäller även om husse/matte varit så ambitiös att skiten är 
upplockad i påse och därefter slängd på spåret. Plasten i påsen håller heller inte för 
trimmerns krafter. Så snälla, hjälp oss att hålla spåret fräscht genom att plocka med er 
bajset hem så att alla kan ha glädje av detta spår.  
VSK Styrelse 
 
 

 



2012 års Vegbymästare i golf, Robert Hjertén 
 
Lördagen den 8 september hölls Vegbymästerskap i golf på Åsundsholm G&CC. Till 
årets tävling kom det 30 förhoppningsfulla golfare vilket är nytt deltagarrekord. KUL!!!  
Roligt också att det var 10 juniorer som var med i år och vi hoppas att ni fortsätter så att 
det blir mästerskap i många år till. Efter uppvärmning så var det en puttningstävling på 
blivande hål 18 där det gällde att putta en boll närmast hål från två olika lägen. Närmast 
totalt på dessa två puttar vann tävlingen och det gjorde 10-åringen Albin Fälth som var 
130 cm ifrån. Efter denna extratävling så var det dags att ge sig ut i blåsten och försöka 
slå så få slag som möjligt eftersom det ger fler poäng och bäst på det var Robert Hjertén 
som blev årets vinnare. GRATTIS!!! 
Tack alla ni som ställde upp och välkomna åter nästa år. 
 

 
 
Vegbymästerskapet 2012 
 
1. Robert Hjertén Åsundsholm G&CC 25 poäng 
2. Kristoffer Johansson Åsundsholm G&CC 24 poäng 
3. Ulla Hansson Marks GK 22 poäng 
 
 
 

Roy Orbison Band 
 
Den 21 september var det tänkt att Roy Orbison Band skulle uppträtt på VEGA, men 
det blev för få anmälningar, vilket ledde till att det blev inställt. 
Den 27: oktober gör vi ett nytt försök, men då med The Cadillac Band m fl.  
 

 



 
 

Detta händer också 
 
Missa inte byavandringen i Gamlebyn, samling vid fd Br.Vegborns fabrik, lördagen den 
29:e september kl 15.00. Vi vandrar runt och tittar och pratar om det vi går förbi. En 
jättebra chans lära sig lite om bygden. 
 
Torsdagen den 18:e oktober kl 19.00 är det samtalskväll med Ulf Johnsson i Liljastugan 
i hembygdsparken. 
 
Onsdagen den 7:e november kl 18.30 är det trivselkväll i Liljastugan i hembygdsparken. 
Servering av risgrynsgröt. 
 
Tipspromenader på söndagar 23 september -28 oktober från Nyfiket. 
 
1:a advent kl 14.30 går vi tipspromenad från hembygdsparken. Adventsfika serveras. 
 

VEGA fyller 50 år, det ska vi fira 
 

 
 
Lördagen den 10 november firar vi att VEGA fyller 50 år. Till kostnad av 100 kronor 
per person bjuds ni på mat och underhållning. 

Varmrätt 
Ljummen fläskytterfilé serveras 

med ugnsrostade rotfrukter, 
rödvinssås och baconlindade haricoverts 

Dessert 
Krämig vaniljpannacotta toppad 

med en hallonkompott 
 

OBS! Anmälan görs senast fre 2 november till Micke: 0321-723 29, Lars: 0321-724 37, 
Roland: 070-516 53 12 eller mailas till vega@vegby.se                Välkomna 



 
 
 
 
 

 

Webmaster sökes 
 
Du som har lite tid och kan lite om websidor samt vill göra en liten insats för din bygd, 
kontakta någon av våra föreningar eller maila kontakt@vegby.se. Vi använder 
Frontpage 2003, som är ett enkelt klipp och klistra program som några av oss redan kan 
hjälpligt. Tanken är att fräscha upp sidan och hjälpa till att hålla den uppdaterad med 
information. Inget överdrivet, men ändå lite intressant. Ribban ska inte ligga för högt 
för att inte riskera att sidan dör ut. 
 

Redaktionen efterlyser 
Som ni redan vet består redaktionen av några ideellt arbetande skribenter. Vi har inte 
möjlighet att ”rycka ut” som reportrar normalt kan göra, utan vi skriver om händelser 
där vi själva varit närvarande. Med tiden kan det bli lite tjatigt eftersom vi ofta är med 
på vissa årliga evenemang. 
Vi efterlyser därför lite hjälp. Om någon sett, hört eller varit med om någonting i 
bygden som kan vara trevligt för andra att ta del av, skriv några rader, och gärna skicka 
in någon bild, till redaktionen. Det behöver inte vara så avancerat, men det behöver vara 
digitalt. Maila till vegbybladet@vegby.se eller lämna över till någon på redaktionen på 
någon form av datamedia, USB-minne, CD-skiva eller liknande. 
 
 
 
 

-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 resp förening:: 
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- 200kr/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 39. 2012. Deadline för Naturligtvis är andra bidrag också 
artiklar: 10 september välkomna 


