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Utgivet av Vegby Sportklubb, Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA 

Nu är det jul igen 
 
 
 
 
 
 
Så här ser granen i Vegby ut när det är riktigt 
mörkt. Har man tur kan man få se tomten susa 
förbi i sin släde. 
 
 
 
 
 
Tack vare Gösta Malm har vi, i Vegby, en av de största och vackraste julgranarna 
häromkring. Det var nämligen han som kom på idén att förse den största granen i 
samhället med belysning och använda den som julgran. Och har Gösta fått en idé så blir 
den ofta verklighet. Gösta berättar att han sålde lotterier och skaffade sponsorer och fick 
ihop ett belopp på ca 32 000 kronor. 
Ett företag anlitades till att borra under vägen till närmaste lyktstolpe för att få ström 
därifrån men företaget fick ge upp för det var för mycket sten under vägen. Istället fick 
man gräva ner en kabel utmed gångbanan ända fram till en lyktstolpe vid ICA
Wegstrands Mekaniska tillverkade och skänkte en anordning, med 6 st. taljor, att 
montera fast i toppen på granen. Med flagglinor, genom taljorna, kan man dra upp 
ljusslingorna när granen ska tändas och likaså ner när det är tjugondag Knut. 
För att komma upp i toppen och montera taljorna på den höga granen fordrades givetvis 
något högt att stå på och vem var då lämpligare att fråga än Sture Carlsson. Sture var 
inte sen att skicka hit en stor mobilkran från sitt företag i Borås. Och vad tror ni de
kostade? Jo ingenting. Som en extra bonus skickade han också med en rulle med 
flagglinor som täckte hela behovet. 
Lennart Jacobsson gjorde den elektriska installationen utan att ta ut en enda krona i 
arbetskostnad. 
Det visade sig, när allt var betalt, att alltsammans kostat mellan 21 och 22 tusen kronor. 
Alltså fanns ett överskott på dryga 10 000 konor att användas vid senare behov. 
Vägföreningen fick i uppdrag att förvalta pengarna. För några år sedan utökades antalet 
slingor från 6 till åtta och Wegstrands fick fixa en ny anordning
Simring ställde upp med mobilkran från det företag 
kommit från någon av dem. I och med utökningen av antalet slingor har väl en del av 
överskottet försvunnit. Lennart har hjälpt Gösta att ”klä” granen varje år utan ersättning 
och även bjudit på lamporna, men nu när han överlåtit sitt företag kommer nog resten av 
överskottet försvinna till inköp av lampor. Det var 1999 som Gösta startade projektet så 
i år är det alltså tolfte året som granen är 
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Grötfest i Liljasstugan    
 
Enligt årets program avslutar Hembygdsföreningen sin verksamhet med  
”Trivselkväll i Liljasstugan” och det var just vad ett antal personer gjorde den 10 
november. Förplägnaden var risgrynsgröt med smörgås samt kaffe med pepparkaka. 
Margaretha Swedberg, som alltid är på alerten, hade släpat med sig både dator och TV 
där hon körde ett bildspel med många vackra bilder. Efter att Margaretha stängt av sina 
apparater var det dags för Arne Johansson att berätta om en person som hette Amandus 
Svensson född 1848 på Nordlyckan i Finnekumla. Man kan förvåna sig över hur en 
ungdom, uppvuxen på ett litet torp, på den tiden hade råd och möjlighet att utbilda sig 
till både organist och folkskollärare. Det måste krävas uppoffringar från både föräldrar 
och från vederbörande. 
Arne kommer själv att teckna ned och låta Vegbybladets läsare ta del av vad han hade 
att berätta för gästerna på grötfesten. 
Ordförande Göran Axelsson avslutar med att tacka Margaretha, Arne och övriga som 
bidragit till en lyckad kväll. Man kan undra varför inte mer än femton av över tvåhundra 
medlemmar passar på att gå på en sån här trevlig tillställning.                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
Här berättar Arne 
om Amandus 
Svensson 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bygdens historia 
 
En intressant person från Finnekumla var Amandus Svensson född 1848 på Nordlyckan 
under Övrarp Östergård. Fadern Sven kom från södra  
Kind, var bonde och smed. Det påstods att han härstammade från vallonerna. Modern 
hette Catharina och kom från Finnekumla. 
Amandus utbildade sig, efter skolgång, till organist i Skara och därefter till 
folkskollärare i Göteborg. Hur hade han råd? 



Han fick den första tjänsten i S. Säm, Finnekumla, Gällstad skoldistrikt. Sedan flyttade 
Amandus 1874 till härlanda i Göteborg där han verkade till sin död 1913. Är begravd på 
Torslanda Kyrkogård under den ”1000-åriga linden”, graven finns kvar.  
Amandus gifte sig med sin tidigare elev bonddottern Eva Wessberg då hon fyllde 18 år. 
Eva och Amandus fick totalt 14 barn, varav 3 tvillingpar. 10 barn överlevde, det berättas 
att det gick bra för dem. 
Jag har fått överta en del originalhandlingar efter Amandus Svensson. 
Några uppsatser som han skrivit 1870 – 71 under sin seminarietid är intressanta. Han 
beskriver bl. a. hur vacker naturen i Finnekumla och Sämsjön är när han har sin 
sommarferie. Järnvägens eventuella faror med flera. En ättling som heter Ylva Weimar 
har lämnat de här uppgifterna. 
 
 

Uppsats av Amandus Svensson 
 
Sommarferie 1870 
 
Sedan den vanliga årsexamen vid seminarium var hållen begav jag mig. tillsammans 
med flera kamrater, redan den påföljande dagen, på väg till min hembygd. Under vägen 
uppåt sjöngo vi flera fosterländska sånger och hade det ganska muntert. Alla syntes 
livliga och glada och ju längre tåget rullade uppåt, desto gladare blev det. Var och en 
förklarade sitt välbehag över att nu åter komma i tillfälle att få inandas den friska, 
angenäma och tillika styrkande lantluften. 
Läsåret var nu slut och all dess mödor och besvärligheter lyckligen tillryggalagda. Allt 
som förr gjort ett obehagligt intryck på sinnena och som ännu kunde ligga kvar i 
minnet, bortjagades nu i ett ögonblick, ty överallt varest man blickade syntes naturen 
härlig och skön. Jorden var överallt beklädd med grönskande gräsmatta i vilken en 
mängd doftande vårblommor redan hade uppspirat och spridde sin njutningsfulla doft 
över nejden.  
Det var för oss såsom för en fågel, som en tid varit instängd i en bur och åter blivit 
lössläppt, han är då väldigt glad och söker på allt sätt begagna sig av friheten, så gjorde 
vi också. Andra dagen efter sedan jag lämnat Göteborg ankom jag till mitt föräldrahem 
och har nu nästan oavbrutet tillbringat hela fritiden.  
I närheten av mitt hem på östra sidan ligger Sämsjön, en sjö vars stränder runtomkring 
äro omgivna av stora lövskogsparker, i vilka fortfarande bäckar rinna fram och utgjuta 
sitt vatten i nämnda sjö. Under de ljuva morgnar och sommaraftnar erbjuda dessa platser 
en  angenäm tillflyktsort, ty rätt framför sig har man en av himlavarvets blåfärgade och 
spegelklara vattenyta, på vilken de lummiga trädkronorna kasta sin skugga och på 
trädens grenar stämma hundratals fåglar upp sina glädjefulla sånger mellan vilka en så 
god harmoni är rådande, allt detta i förening gör att vistandet i dessa lunder är 
fullkomligt tillfredsställande. Då höskörden började deltog jag i densamma och hjälpte 
till att slå av gräs samt vidare befordra det åt ladan, då det blivit torrt. Även under 
sädesskörden behjälpte jag mina föräldrar med att meja säd o.s.v.  Flera söndagar  
  



har jag skött organist- och klockartjänsten i Tvärreds kyrka för därvarande organists 
räkning. Emellanåt har jag sysselsatt mig med notskrivning samt läsning i mina 
läroböcker. Jag har även varit ute på åtskilliga lustturer, dels åt Småland och dels åt 
södra delen av Kind. Dessutom har jag hälsat på flera gamla kamrater som jag hade 
under den tid jag var i Gällstad och övade musik. 
 
 

Samtalskväll i Liljas stuga 
                                                                                                                                                                                             

                      
 
 
 
 
 
Efter avslutnings-
psalmen smakar det bra 
med en kopp kaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förr i tiden var man rädd för två saker, på sommarn var det åskan och på hösten var det 
husförhöret. Men så är det inte längre. Man kallar det inte ens för husförhör längre, i 
varje fall inte i Åsundens församling, utan har istället valt att kalla sammankomsterna 
för samtalskväll. Det lär dock finnas platser där man fortfarande håller på traditionen 
med husförhör. Från 1686 och fram till sekelskiftet 1900 hade Svenska kyrkans präster 
till uppgift att samla församlingsborna i de olika rotarna till husförhör. Prästen hade 
också till uppgift att kontrollera läskunnighet och kunnighet i kristendom och betygsätta 
dessa. Prästen skulle också gå igenom församlingsboken och kontrollera dess uppgifter 
samt anteckna vilka som var närvarande. Efter att Hembygdsföreningens ordförande 
Göran Axelsson hälsat välkommen överlämnades ansvaret åt kyrkoherde Ulf Johnsson 
som hade valt att ämnet för kvällens samtal skulle handla om rättvisa. Det visade sig 
inte vara någon svårighet att ägna en hel kväll åt att diskutera vad som kan vara rättvisa 
eller orättvisa i denna värld. Avbrott i samtalen görs också för psalmsång med Annika 
Persson vid synthen. En samtalskväll utan kaffe är givetvis en omöjlighet. Att antalet 
deltagare var lite mindre den här gången berodde kanske på att väderleksrapporten 
varnat för oväder. Det stämde bra för det gällde att hålla ordentligt i hattbrättet när man 
kom utanför stugdörren 
 

 
 



Adventspromenad 
 
Första advent trotsade ett trettiotal det lite bistra vädret och gav sig ut på tipspromenad. 
Starten var som vanligt från Nyfiket som hade öppet för fikasugna och det var flera som 
kände att det behövdes efter promenaden. Vi vill passa på att påpeka att om man inte 
vill gå rundan kan man tippa inne på fiket, med eller utan fika. Har man inte möjlighet 
att gå rundan kan man passa på att ha en trevlig stund medan man försöker komma på 
svaren på frågorna.  
Vinnare bland vuxna blev Louise Torstensson, tvåa kom Rainer Eskilsson och Mikael 
Johansson kom på tredje plats. Bland barnen vann Ellie Landström och Wilma 
Torstensson blev tvåa. 
 

 
 
Gustav Johanson, Irma Johansson 
och Evald Johansson sitter i värmen 
och ”klurar” på frågorna 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Mikael ”Örat” Johansson och Annelie 
Eklöf funderar på första frågan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotbollssäsongen 2010 
 
Här kommer en liten tillbakablick från vårens tillgivelser i våra ungdomslag. När man 
läser om alla positiva inslag i referaten som kommit till oss, från ledare i de olika lagen, 
förstår man att de positiva delarna i verksamheten övervinner de ibland tunga bitarna.  

Vi kan aldrig nog tacka alla Er ledare, föräldrar samt andra som lägger ner ett fantastiskt 
arbete och bjuder av er fritid för att verksamheten på Sämshov skall fungera. Dessa ord 
gäller givetvis även för Er som lägger ett lika stort engagemang för ungdomarna på 
vinterhalvåret. TACK  

Per-Erik Frilander, Ordförande, Vegby Sportklubb   
 
 

PF 5/6 
 
I år har vi startat en ny grupp för de allra minsta. Vi har varit mellan 10 och 15 st. Vi har 
tränat en gång i veckan på Sämshov. Ledare har varit Jan Johansson och Ola Claesson, 
samt fått hjälp av ett flertal föräldrar. 
 

 
 

En del av de unga lirarna, samt ett par något äldre ledare 
 
 

PF 8  
 
Det har varit full fart på barnen i åldersgrupp PF8 under årets fotbollssäsong, jättebra 
uppslutning på våra träningar och goda kämpatakter i våra matcher. 
Vi började inomhus i gymnastiksalen i mars månad med söndagsträning. De tränade vid 
sju tillfällen. 
 



Sedan kom vi äntligen ut på den gröna fina gräsmattan på Sämshov, där har vi tränat 
tretton gånger tillsammans. 
Vi har varit blandat flickor och pojkar med ett snitt på ca tio barn vid varje träning. 
Det har varit två poolspel som vi deltagit i, dels i Ulricehamn samt ett i Länghem, 
dessutom en söndagsträff med barn och föräldrar i Redväg där vi hade möjlighet att 
spela en pojk- och en tjejmatch. 
I början av oktober hade vi avslutning på Sämshov, där barnen hade utmanat föräldrarna 
på match. Barnen tog fram alla kunskaper som de lärt sig under säsongen och utklassade 
givetvis föräldrarna . 
Barnen fick även möjlighet att klå ledarna i dragkamp, vilket blev en mycket tuff 
uppgift för ledarna. 
Kvällen avslutades med grillat och prisutdelning på hovet. 
Det har varit en mycket rolig säsong med alla dessa unga fotbollslirare hälsar  Bengt-
Anders Kindlund och Torbjörn Nilsson 
 

 
 

Ett gäng förväntansfulla lirare i väntan på match 
 

 
 
 

 
 

 
 

Efter matchen tackar vi motståndarna för god match 
 
 

P10/P12 
 
P10 och P12 har tränat ihop under året, två gånger i veckan, söndagar i Tvärred 
och torsdagar i Vegby samt en match i veckan. Sammanlagt har vi varit 17 st. och 
uppslutningen har varit stor. Intresset för fotboll är mycket stort i gruppen och det har 
visat sig på resultaten då de vunnit dom flesta matcherna. 
P12 har varit med på en cup på Borås Arena, där fick de mäta sig med storlag som bl.a. 
IFK Göteborg. 
Ledare för 10 års har varit Ola Claesson Vegby, Urban Johansson och Magnus Eriksson 
från Tvärred. Ledare för 12 års var Jörgen Andersson Vegby, Per Jonstoj och Arne 
Johansson från Tvärred. 
Träningen har redan börjat för nästa års P12, söndagar i Tvärredshallen kl. 17-18.30. 
Ledare Ola Claesson och Magnus Eriksson.  



 

 
P10 samlade inför match 

 
 

 
P12 på cup på Borås Arena 

 

 

 
 



MTV F14 - 2010 
 
Säsongen 2010 är över och vi kan se tillbaka med en skön känsla. Vi har haft riktig kul 
och det har varit en fantastisk utveckling på våra tjejers fotbollskunskaper. Vi har spelat 
16 seriematcher och varit med i två inomhuscuper. 19 spelare har varit med från 
Marbäck/Tvärred/Vegby födda 1996 till 1998. 
Vi startade säsongen med Lager157 cupen i Stenbockshallen med 2 lag. Ett av lagen tog 
sig vidare från gruppspelet men åkte sedan ut direkt mot det laget som senare vann hela 
turneringen.  
Seriespelet började med att vi vann över Grönahög och även nästa match gick bra. 
Sedan fortsatte det i samma takt och även om det är kul att vinna så blev det lite väl bra. 
Efter vårsäsongen hade vi vunnit alla 8 matcher och hade 82-5 i målskillnad. Detta 
resulterade att vi sökte, och fick, byta serie inför höstens matcher till en högre division.  
De första matcherna blev tuffa men motståndet sporrade tjejerna och efterhand gick det 
bara bättre och bättre. Det blev 4 vinster, en oavgjord och 2 förluster. Vi fick ingen 
placering i serien eftersom vi inte spelade lika många matcher som de övriga men 
höjdpunkterna var helt klart när vi slog både Mariedal och Bergdalen/Brämhult med 2-1 
på Sämshov. De blev etta och tvåa i serien så det var riktigt sköna segrar som gjorde att 
självförtroendet steg rejält. 
Säsongen avslutades med Energicupen i Ulricehamns Fotbollshall. Inför sista matchen i 
gruppspelet räckte det med oavgjort mot UIFK för att andraplatsen i gruppen skulle vara 
säkrad och vidare spel i turneringen. 1-1 slutade matchen och därmed skulle det bli 
semifinal mot Nittorp. I en ganska jämn och tät match kunde MTV till slut trycka in ett 
mål i slutminuterna och i och med det var vi i final. Där väntade Falköping som hade 
krossat allt motstånd i gruppspelet och som vi hade förlorat med hela 3-0 emot. Det var 
nog inte många som trodde på MTV, men tjejerna hade spelat bättre och bättre 
efterhand och lärt läxan sen senaste mötet. Nu tilläts inte Falköping komma in på mål på 
samma sätt som tidigare och frustrationen hos motståndaren steg när de inte lyckades 
skapa några farligheter. När sedan MTV gjorde mål på ett långskott blev det än värre 
och desperat satsade man allt framåt. I slutminuten lyckades Falköping också få till ett 
öppet läge och ett bra avslut. De hade dock inte räknat med den fantomräddning som 
MTV-målvakten gjorde när hon slängde sig i ett tigersprång. Efter det gick luften ur 
Falköpingstjejerna och tiden rann ut. Segern var ett faktum och allt var som i 
amerikansk film med ett perfekt slut.  
Nu siktar vi mot nästa säsong och nya utmaningar med samma lag och hoppas att vi 
framför allt kommer att ha lika roligt både på och utanför planen samt får behålla 
samma entusiasm och härliga inställning som säsong 2010. 

 

 
 

MTV F-14 
 
 

PINGIS 
 
Årets upplaga av Sämsjöslaget gick av stapel, söndagen den 14 november. Efter en trög 
anmälningstid blev till slut intresset stort då 32 personer deltog. 
Sämsjöslaget är en handikappturnering där alla kan vara med oavsett hur duktig man är. 
Förlorar man första matchen kommer man vidare till tröstturneringen. 
Finalen i Sämsjöslaget spelades mellan Erik Hjalmarsson och Albin Thorstensson där 
Albin tog hem segern med 3-0 och fick då äran att ta hem den stora vandringsbucklan. 
Finalen i tröstturneringen spelades mellan Henrik Andersson och Pelle Frilander, där 
vann Henrik efter en jämn match med 3-2 i set. 
Förutom bra och rolig pingis kunde åskådarna roa sig med att köpa lotter och dricka 
kaffe. 
Inför nästa års tävling önskar vi att fler kommer och tittar. 
Vi vill tacka våra sponsorer för tävlingspriser och lotterivinster. Vi tackar även de 
föräldrar som bakade till kaffeförsäljningen. 
 



 
 

Prisutdelning för Albin, Erik och Henrik 
 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN i VEGBY 
 

RÅDIGT INGRIPANDE 
 
På eftermiddagen den 20 november skulle familjen Roland Johansson åka bort. När de 
passerade Sämsjön fick de se en tom båt på sjön vilket var märkligt. De tittade lite mer 
och upptäckte då någon som låg och höll sig bakom båten. 
De stannade bilen och ropade men fick ingen kontakt. Roland sprang då till badplatsen 
där det finns en liten räddningsbåt. Under tiden larmade fru Karin 112. 
Roland rodde ut till mannen och fick upp honom i båten. Efter en stund anlände också 
räddningstjänsten för att hjälpa till. 
Utan Rolands och hans frus rådiga ingripande hade kanske inte mannen varit vid liv 
idag. 
Deras insats är verkligen värd all heder och värt att uppmärksamma. 
 

 
 



Vad har hänt sen sist 
 
Vegbys grabbar har varit på ytterligare ett antal uppdrag, bl.a några IVPA-uppdrag. I 
skrivande stund har vi haft 96 larm totalt i år. Blir det 100? 
För övrigt kan nämnas att vi har fått två nya starka och duktiga killar i Anton 
Gustafsson och Stefan Fälth och därmed nu är fulltaliga (18 man). 

 

FÖR 50 ÅR SEDAN 
 

Vad hände 1960? 
Utdrag ur verksamhetsberättelsen: 
Under det gångna året har följande utryckningar förekommit. Den 1 april, takbrand hos 
Erik Pettersson, Ådala Tvärred som blev ringa skadegörelse, tack vare att branden 
upptäcktes på ett tidigt stadium. 25 juli, utryckning till John Petterson, Kalvshester 
Tvärred. Här var det ladugården som brann ned under pågående höbärgning vid 
granngården, där gårdens ägare befann sig. Kåren fick den 8 augusti larm från Gällstad 
brandkår till Prästgården i Gällstad där en ödesdiger brand uppstått i boningshuset. 
Kåren fick i uppdrag att skydda ladugården från det stora gnistregn som förekom från 
bostadshuset, vilket utfördes klanderfritt. Vid denna brand innebrändes Malte Olevall 
som befann sig ensam hemma. 
Två soteldar har förekommit under året den 17/9 hos Hans Kronlund Tvärred och den 
8/12 vid Attorp. 
Beträffande övningsverksamhet redovisas 283 timmar som i genomsnitt blir 14 timmar 
per man. 
På materialsidan kan nämnas att kåren fått som gåva från Tvärreds Röda Kors 1000 
kronor, Gällstads RK 1500 kronor och Finnekumla RK 1000 kronor till fullständig 
grodmans och rökdykarutrustning. 
Under 1960 har följande kårmedlemmar varit på rökdykarkurs och grodmanskurs i 
Borås. Erik Lorentzon, Bertil Vegborn, Bertil Johansson, Göte Hellstrand, Stig 
Ivarsson, Åke Andersson, Lars-Ola Andersson. 
Den 2 april hade kåren en kamratfest i gemytlig samvaro. 
Detta skrevs den 7 april 1961 och styrelsen bestod av Bertil Karlsson, Bertil Vegborn, 
Knut Berggren, Lars-Ola Andersson och Erik Karlsson. 
 
 

Viktiga datum att reservera för 2011 
 
Lördag 29 januari. ”På spåret” på Vega. 
Måndag 28 februari. VSK årsmöte på Sämshov.  
Lördag 9 april. Preliminärt: Irländsk afton på Vega. 
Lördag 14 maj. Loppmarknad på Sämshov. 
Lördag 11 juni. Cykelmiddag, i och omkring Vegby. 
 
 

Håll utkik efter mer information som eventuellt kommer i brevlådan eller på 
anslagstavlorna. 
 
 

Tvärred/Vegby FC presenterar stolt: På Banvallen 
 
En ”På spåret”-inspirerad tävling med fina priser till vinnande lag. 
 
När: Lör 29 Januari kl.19.00 
Var: Vega i Vegby 
Pris: 100 kr/person 
Sätt ihop ditt egna lag med 4-6 
medlemmar och anmäl er till vår 
prestigefyllda tävling. I priset ingår 
inträde och mat. Bar med generösa 
priser finns. Efter resorna blir det en 
färd på dansgolvet för den som så 
önskar.  
Anmälan görs till Martin Carlsson på 
Martin.Carlsson@ulricehamn.se eller 
070-6985190 
OBS! Begränsat antal  lag. 
 
 

Sjönära bebyggelse 
 
Torsdagen den 9 dec. hade kommunen inbjudit till ett möte för folk med intresse för 
sjönära bebyggelse. Ett 20-tal personer visade sig vara intresserade. Två tjänstemän från 
kommunen, arkitekt Leila Aalto och kommunekolog Peter Vredin, var de som hade 
uppdraget att ansvara för informationen. Anledningen till att man kallat till möte var att 
kommunen påbörjat upprättandet av en översiktsplan som skall ligga till grund för 
bedömning av sjönära bebyggelse utan att inkräkta på intresset för gällande 
strandskyddsområde. Mötet på Vega var avsett för södra delen av kommunen. Fler 
möten hålls på andra håll i kommunen.  
Laila informerade om det pågående planarbetet och att, om allt går som det skall, 
kommer planen att kunna fastställas i dec. 2011. 
Peter informerade om vad som gäller beträffande strandskyddet.  



 

 
 
Kommunens tjänstemän diskuterar med var sin grupp. Leila Aalto nr 4 från vänster 
längst bort. Peter Vredin blickar in i kameran. 
 
Efter informationen delades de närvarande upp i grupper som fick till uppgift att 
diskutera och anteckna gemensamma och enskilda intressen som planförfattaren lovade 
ta ställning till. Att få igång en diskussion  utan kaffe är näst intill otänkbart därför bjöd 
byalaget på nämnda förplägnad. 
 
 

Grannsamverkan 
 
I Finnekumla/Fästeredssund har det under året startat upp ett samarbete i projektet 
Grannsamverkan. Syftet är som på andra liknande platser att öka tryggheten genom en 
tätare samverkan mellan de boende i trakten. Projektet fick sig en flygande start i och 
med de stölder som skedde sommaren 2010, där tjuvar stal bensin och utrustning ur ett 
flertal båtar. Förhoppningsvis leder en ökad vaksamhet och kontakt mellan de boende 
till färre brott i framtiden. 
 
 

Tavellotteri 
 
Gösta Malm har i Hembygdsföreningens regi sålt lotter till förmån för belysning av 
församlingshemmets klockstapel som, numera, står i hembygdsparken i Vegby. Ett 
särskilt tack riktas till Ulla Vegborn, Hindås, som målat och skänkt en tavla som pris.  
 



Tack också till alla er som köpte lotter. Vinnare av tavlan blev Göte Kindlund, Vegby, 
med lottnummer 210. 
 
 

Hembygdsföreningens utställningar 
 
Utställningar av olika slag har alltid varit mottot för Vegbyortens Hembygdsförening. 
Redan 1974 började föreningen med de s.k. sommarfesterna som ordnades en söndag 
varje sommar och då i samband med utställningar av olika slag. På senare år har antalet 
utökats till en utställning varje söndag i hela juli och en till två söndagar i augusti, i år 
inte mindre än 7 stycken. I samband med dessa utställningar har det serverats kaffe med 
våfflor. Som alla förstår kan det i längden vara svårt att variera sig när det gäller att hitta 
ämnen för utställningarna. Någon gång i början av januari är det tänkt att starta en 
studiecirkel för att arbeta fram ett förslag till årets utställningar. Därför vädjar nu, den 
grupp som har hand om utställningarna, till honom eller henne som har idéer, eller 
kanske egna samlingar som kan vara trevligt att ha med på en utställning. Är du 
intresserad så hör av dig till Iris Johansson tel. 72 536 eller till Margaretha Swedberg 
tel. 72 065. 
 
 

 
 
 
 

Vegby Sportklubb säljer sin traktor: 
  
Traktor: Massey Fergusson 175 S, 1969 
Körtid: 5556 timmar 
Framdäck: Inköpta 2008 
Motorvärmare, kupevärmare, kraftuttag, hitchkrok 
Snöblad: Goliath, 260 cm, hydralstyrt i alla led 
Snöbroddar: Inköpta 2009, använda en vinter 
Konstgödselspridare: kan användas till salt/grus spridning 
  
Vid intresse kontakta  
Per-Erik Frilander 
070-6672570 
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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 2010: 
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr Vegbyortens hembygdsförening 50 kr 
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För per person på Bankgiro 216-1826 
annonsering, maila in till redaktionen eller Byalaget Vega 100kr/person eller 
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 070- 150kr/familj (Barn upp till 20 år) 
5572343 Bankgiro 5643-8567 
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med  lokal anknytning. Texter och bilder kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845 
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