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Tomten kom tidigt till Räddningstjänsten i år 
 

 
 
På bilden ovan ser vi den brandbil som varit längst i bruk, från 50, 60 och in på 70-
talet. Fr.v. Erik Lorentzon, Bertil Karlsson, Bertil Johansson, Eric Karlsson, Lars-Ola 
Andersson och Sixten Malm. 
 
På 70-talet fick vi en Chevrolet, därefter på 80-talet en Volvojeep, sedan en Man, på 90-
talet en Volvo. Med den senaste bilen är vi inne på den sjätte släckbilen, alla med olika 
utseende och utrustning. 
 

 
 
Den 1:a december levererade tomten en fräsch och modern släckbil, en Scania av 
årsmodell -99. Fr.v. Keijo Lukkonen, Jörgen Landström, Lars-Åke Frilander och Anton 
Gustafsson. 



 
 

Ljuset på eljusspåret… 
 
… kommer framöver att regleras från en tidsstyrd timer som är uppsatt på södra gaveln 
på klubbstugan. Det innebär att de som vill nyttja spåret under dygnets mörka timmar 
utan att svamla i blindo, först får ”köpa” sig tid genom att starta denna.  Instruktioner 
om hur man går till väga kommer att finnas på en skylt i angränsning till timern. 
 

Några datum att lägga på minnet 
 
Måndagen 4 mars, Vegby Sportklubb årsmöte. Pingstafton 18 maj, loppmarknad, 
Sämshov. 13 februari Årsmöte i Vegbyortens Hembygdsförening, 18.30 på Sämshov. 
 

TV FC tipset avgjort 
 
Vi gratulerar pristagarna i årets TV FC-tips som var otroligt jämt. Skiljefrågan fick 
avgöra pallplaceringen. TV FC gjorde denna säsong 57 mål. Stort grattis önskar vi från 
tipskommittén. 
1. David Axéll 14 rätt och 54 mål, 2. Jacob Claesson 14 rätt och 67 mål, 3. Emelie 
Andersson 14 rätt och 44 mål. 
 

Resultatet från På banvallen 17 november 
 
Hela 35 lag deltog, och som vanligt var stämningen god. Martin och Peter hade återigen 
lyckats att få ihop ett gäng resor och frågor med många gånger ett överraskande svar. En 
del klagade på för hög svårighetsgrad, medan andra tyckte att den var lagom. Som alltid 
är känns det ju lätt om man vet svaren. Vinnande lag, Ola Nilsson, lyckades skarpa ihop 
61 poäng, tätt följt av tvåan på 58 och trean på 57 poäng.  
TV FC vill tacka alla resenärer för en mycket trevlig utflykt där samtliga visade prov på 
god TÅGa.  
Förhoppningsvis ses i mars igen. 

  

 
 
Bernt och Brallis verkar 
ha god koll på läget. 
 
 
 
 



 
 
Vänd dem inte ryggen. Bredaxlad servicepersonal redo för kvällens resa. 
 

 
 
Så här glada och nöjda såg discopersonalen ut. Förlåt, diskpersonalen skall det vara. 
Göran Carlström, Martin Svärd i köksutstyrsel. Peo och Mathias Axell klädda lite mer 
för första klass. 
 
 
  

 



VSK snart 90 år 
 

    Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid 

Det spelades bättre boll på gårdsplanen hemmavid  
Tankarna går tillbaka i tiden. Har det funnits ett framgångsrikare lag i VSK någon 
gång? 
 

 
Det framgångsrika fotbollslaget.  
 
Stående från vänster samt senare bostadsort. Lagledare Olle Hansson  
Norrköping, Svante Bergström Säffle, Gösta Malm Vegby. Sven-Gunnar Löngård 
Borås, Boris Målberg Lerum, Alf Andersson Vegby, Vigo Petersson Ulricehamn, Nils 
Larsson Vegby linjeman. Sittande fr. v. Sten Johansson Falköping, Mårgan Målberg 
Grimsås, Olle Söder Göteborg, Arne Nygren Skåne, Arne Johansson Säm. Nedtecknat 
av ytterhalven Arne J. 
Före detta spelarna i det här laget närmar sig nu 75 år. Det var 1953 och 1954 som 
VSK;s pojklag vann serien 2 år i rad med 17 vinster och 1 oavgjord match, ingen 
förlust. På den tiden spelade man i pojklag som  15 och 16-åringar. Sedan junior som 17 
och 18-åringar. Hemmaplan var Ekvallen där fotot är taget. Varmvatten och elektriskt 
ljus fanns ej. 
Sämshov kom först 1959. Med en handpump pumpade vi upp kallvatten i en tunna på 
vinden som, med självtryck, fungerade som dusch. Privatbilar var ännu ganska ovanligt 
så till bortamatcherna fick man använda cykel. Någon gång Sandells Taxi, ibland tåget. 
Fotbollsskor fick man använda först i juniorlaget, så vi spelade med gymnastikskor som 

vi betalade själva. Samma spelare i laget båda åren 1953 och 1954. Högst ovanligt att 
någon spelare uteblev från någon träning eller match. Endast begravning godkändes vid 
frånvaro.  

 
 

Byvandring i Gamlebyn 
 
Sista lördagen i september ansåg hembygdsföreningen vara en lämplig dag för att 
genomföra en vandring i den nordöstra delen av Vegby.  
Från början var det tänkt att rundan skulle gå Gamlebyvägen norrut till Ekedal och 
därifrån över Ekvallen ner till landsvägen och så närmaste vägen tillbaka till 
utgångspunkten utanför fabriken mittemot badplatsen.  
Gänget, som bestod av inte mindre än 31 personer, hälsades välkomna av Rolf ”Dapen” 
Johansson som var den som höll i tåtarna. Förutom några av deltagarna som är bosatta i 
Gamlebyn fanns också ett stort antal som på ett eller annat sätt har anknytning till just 
den här byn.  

 
Här görs ett stopp utanför Marielund där Gösta Malm berättar om stället där han vuxit 
upp. Gösta längst till höger. 



 

Det blev många stopp på vägen då alltid någon hade något att berätta om varje hus. Det 
allra äldsta huset som passerades är, utan tvekan, bostaden  tillhörande gården som ägs 
av syskonen Neuman. Folke Vegborn hade en hel del att berätta om den här gården 
eftersom han bott i huset under största delen av sin uppväxt. Hans far, Birger Claeson, 
köpte nämligen gården när Folke var fem år gammal och ägde den till fram till 1940. 
Folke berättar att första fröet till Bröderna Vegborns konfektion såddes här i ett rum på 
vinden då flera av syskonen, när det var dags att tänka på egen försörjning, började med 
lönsömnad. I byn har också funnits en bleckslagare som hette Carl Johansson med eget 
bleckslageri. Alla maskiner, verktyg, en del material och färdiga alster finns numera i 
hembygdsföreningens samlingar skänkta av Carl Johanssons barnbarn. 
När vandringsgruppen var framme vid ”Svedbergs” och det var dags att vika av mot 
Ekvallen konstaterades att den avverkade sträckan tagit så lång tid att det skulle bli 
alldeles för sent att gå den tilltänkta rundan så därför kom man överens om att avbryta 
vandringen här. Det var ju lite synd att vandringen fick avbrytas men, vis av den här 
eftermiddagen, säkert skulle många kunna tänka sig att offra ytterligare en 
lördagseftermiddag för resten av sträckan. Det är kanske läge att starta på morgonen och 
ta med picknickkorgen. Enligt ryktet har byvandringarna i Sämbyn tagit upp till tolv 
timmar, för en del, kan tilläggas. 
 
 

Dåligt intresse för samtalskvällen i Liljasstugan 
 
Årets samtalskväll samlade endast sex personer förutom kyrkoherden. 
Förr om åren när den här sammankomsten kallades för husförhör kunde det i alla fall 
komma tre gånger så många. Har Vegbyborna blivit sura för att de inte får gå på 
”husförhör” eller har det andra orsaker. Programmässigt är det ju ändå samma sak. Men 
trots få besökare så kom i alla fall samtalet igång så som var tänkt med avbrott då och 
då för psalmsång.  
Kvällens samtal kom att kretsa kring ämnet ödet, slumpen.  
När vi råkar ut för händelser i våra liv, vilket vi ofta gör, så frågar vi oss om detta beror 
på slumpen eller om det är förutbestämt. Att ödets lotter faller olika är ju inte svårt att 
hitta bevis på då vi ser att den ena individen klarar sig från obehagliga händelser medan 
en annan individ råkar ut för än det ena och än det andra och kanske dras med 
sjukdomar genom hela livet. Här nämndes händelser som tsunamin 2004 som tog 225 
000 liv och Estoniakatastrofen 1994 där 852 människor omkom. Frågan ställdes också 
vad man ska tro efter en sådan händelse, är det ödet, är det förutbestämt eller är det 
andra orsaker. Om Gud finns varför låter han då detta ske är också en fråga som säkert 
många ställer sig. Efter att ha avslutat med kaffe beger sig alla hemåt var och en med sin 
egen tro. 
 
 
 
 
 
 



Ny krubba i kyrkan 
 

 
 
För en tid sedan kom en fråga om Finnekumla kyrka skulle behöva en ny krubba? Den 
som har funnits i kyrkan har varit svår att se eftersom den inte är så stor. Kanske skulle 
Morgan Andersson, som bl. a. sjunger och spelar i D`artz och är slöjdlärare i Tvärred, 
kunna ta emot en beställning? Frågan ställdes till Morgan trots att det var ont om tid. 
Morgan svarade JA men kunde inte garantera att han skull hinna bli helt färdig i tid. 
Eftersom en annan beställare också hade tänkt sig en ny krubba i år, men inte skulle 
inviga den förrän senare, så har vi i Finnekumla fått låna en del figurer. 
Finnekumlakören har varit med och dekorerat. 
De har även ordnat så att den gamla krubban numera pryder församlingshemmet. Den 
krubban har fått ett nytt stall som Gustav Johansson har gjort.  
Den nya krubban fanns på plats till skolans Adventssamling och när vi firade första 
Advent den 2/12. Alla är varmt välkomna att besöka våra gudstjänster under Advent och 
Jul för att själva få se detta fantastiska verk. 
Stort tack till Lena och Leif Reinholdsson för denna fina gåva!  
 
 

Skolan på adventssamling  
 
Den 30 november kom Vegby skola till Finnekumla kyrka. Kyrkan ordnade med en 
buss som hämtade eleverna och kl 09.00 gick vi in och satte oss i kyrkan. Per Jonstoij, 
präst, Marina Andersson, vaktmästare och Monica Johansson, kantor presenterade sig 
och berättade vad de har för arbetsuppgifter. Vi sjöng några välkända psalmer och Per 
berättade om att Advent betyder ankomst. Vi väntar på Herren som ska komma. Vi fick 
också höra att i kyrkan börjar året den första Advent till skillnad från kalenderåret som 

 
 
börjar den första januari. När samlingen var slut  fanns det möjlighet att gå fram och 
titta på den nya fina krubban som står framme i kyrkan.  
 

 

Vad händer i Finnekumla kyrka under julhelgerna? 
 
Julavslutning för Kyrkans barngrupper den 16 december kl. 11. Barn och syskon, 
föräldrar, mor- och farföräldrar – alla är välkomna till Kyrkan! Det blir luciatåg och 
därefter bjuds det på fika i församlingshemmet. 
 
Den fjärde söndagen i Advent, 23 december, infaller dagen före julafton. Då firas mässa 
kl.11.00 och på julafton har vi julbön kl. 17.00. Sedan några år tillbaka har julbönen 
blivit ett uppskattat inslag för många. I år medverkar kantor Monica Johansson och 
hennes tre döttrar Sofia, Sandra och Matilda med sång tillsammans med Maria och Isac 
Börjeson. Unna dig ett helgfint avbrott i julfirandet efter Kalle Anka och innan 
julaftonkvällens begivenheter! Alla ljus i kyrkan är tända, på kyrkogården lyser 
gravlyktor och marschaller, och inne i kyrkan serveras varm glögg. 
 
Trettondedag Jul, söndagen den 6 januari, är det musikgudstjänst kl. 18.00.  Då får vi 
sjunga alla julens sånger tillsammans med Finnekumla- och Tvärredskörerna. 
Välkomna!   
 
Marina Andersson, Birgit Andersson 
 
 

Diplomutdelning i Liljasstugan  
 
Det har blivit tradition att samlas i Liljasstugan i november varje år för att äta 
risgrynsgröt. Redan den sjunde november var det dags för årets grötfest. I den händelse 
att gästerna inte hade något att prata om, vilket inte brukar vara fallet, så hade 



Margaretha Swedberg tagit med sig en bandspelare och två band inspelade av Evald 
Johansson Skrivaregården när han varit och intervjuat Ellen Klasson på Kyrkås och 
Artur Andersson, ”väghövlarn” i Gamlebyn och fått dem att berätta om vad de upplevt 
under sin levnad. Enligt deras berättelser är det mycket som har förändrats bara under 
tiden från deras barndom och fram tills nu.  
Kvällen till ära fanns också Hugo Isaksson, i egenskap av styrelse-ledamot (kassör) i 
Västergötlands Hembygdsförbund, på plats för att dela ut diplom. Det är nämligen Arne 
och Iris Johansson som styrelsen i Hembygdsföreningen anser gjort sig förtjänta av en 
utmärkelse. 
 

 
 
Här läser Hugo Isaksson upp motiveringen till utmärkelsen. 
Folke Vegborn är intresserad åhörare. 
 
Tyvärr så avsade sig både Arne och Iris sina uppdrag i styrelsen vid årets årsmöte då de 
ansåg att det var dags för yngre krafter att ta vid. Fast känner vi dem rätt så kommer de 
att offra många timmar åt hembygdsför-eningen även i fortsättningen. Motiveringen till 
utmärkelsen som hembygdsföreningens styrelse skickat till Sveriges Hembygdsförbund 
lyder enligt följande: Arne har varit ledamot i Hembygdsföreningens styrelse i 23 år. 
Ingår i kommitté för forskning av ridvägar. Rustat upp och gjort en gammal ”prästväg” 
till en turistattraktion. Satt Södra Säm på kartan genom att ta initiativ till en utgrävning 
av två kyrkoruiner tillsammans med forskaren Claes Theliander. Många ideella tider har 
gjorts av Arne. Iris har varit hembygdsföreningens kassör i 14 år och varit ledamot i 15 
år. Varit en drivande kraft under sommarutställningarna i Hembygdsparken. Hållit flera 
”vårtal” vid Valborgsmässofirande samt mycket ideellt praktiskt arbete. 
Ordförande Göran Axelsson tackar för en lyckad kväll och alla kan, mätta och belåtna, 
bege sig hemåt 
 



Adventspromenad 
 

 
 
Affären höll öppet för köp av startkort och lotter. Här köper Albin Fälth och Leo 
Tingström lotter 
 
Minus 10 grader och  snö, en fin dag för tipspromenad. 54 vuxna och 16 barn passade 
på att gå rundan genom byn och svarade på frågor. Bland de vuxna vann Anna Frilander 
och barn, Tea Landström. 
 

 
 
 
 
 
Efteråt var det 
många som tog 
en välförtjänt 
fika 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ett särskilt tack till: Mat jouren i Borås, Ica Vegby och Ica Gällstad som skänkt 
priserna. 
  

 



Nostalgi när Vega firade 50 år 
 
En kväll full av minnen skulle man kunna sammanfatta Vegas 50-årsfirande, men också 
god mat och dans. 
 

 
 
Kvällen inleddes med lite mingel. Baren var 
öppen och stämningen var god. Över 100 
personer hade samlats. Ett bildspel med foton 
ur Vegbys historia rullade i bakgrunden. Så 
småningom serverades en underbar måltid. 
Därpå följde en powerpointpresentation med 
bilder, där Tomas Karlsson berättade om 
Vegas tillkomst och historia. Kvällen till ära 
delades också ut ett jubileumshäfte med Vegas 
historia. 
Efter en krämig vaniljpannacotta toppad 
med en hallonkompott, som satt där den 
skulle, visades en film av Folke Vegborn. 
Filmen var från en bjudning, där företagen 

bjöd sina anställda 1963. Ett quiz med vegbyanknutna frågor blev det också. 
Så småningom plockades en del bord bort för att bereda plats för dans till duon, Ulf och 
Roger, som anpassade musiken allt eftersom för att passa alla. 
 

 
 
Malin Andersson och Elin Hjalmarsson  Jeanette Karlsson försöker fånga upp 
serverar efterrätten. De går på   gamla minnen från Folke Vegborn 
restaurangskolan i Borås och hade och Gustav Johansson 
komponerat och lagat den goda maten. 

 
 
 
 
 
Ulf och Roger bjuder på 
dansant musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Baren var öppen hela kvällen för 
den som var törstig. 
Göran Sjölin beställer 
 
 
 
 
 
Jubileumshäftet, bildspelet och filmen finns att hämta på www.vegby.se. 



 
 

Tomtebostad över julen 
 
Det måste ju finnas en förfärlig massa tomtar som arbetar på julafton för 
en enda tomte kan ju inte hinna dela ut julklappar till alla snälla barn i 
hela landet på så kort tid. Vegbybladet kan avslöja att det kommer att 
finnas en tomte i Vegby även i år. Det har nämligen kommit in tips om 
var han kommer att hålla till när han slår in alla julklapparna men vi fick 
lova att inte avslöja platsen. Utrymmet är nedminskat till ett minimum. 
Byggnaden har nämligen varit större förut men det finns i alla fall 
tillgång till toalett. Mat behöver han ju inte tänka på för det står ju fat 
med risgrynsgröt utställda på trapporna där det finn snälla barn. 
 

 
 
Spår i snön på trappan och en tänd elljusstake i fönstret avslöjar att 
jultomten redan är på plats 
 

 
 



The Cadillac Band 
 
Den 27 oktober var det fullt ös på Vega med ”The Cadillac band”. Runt 120 
förväntansfulla personer bänkade sig och de fick valuta för pengarna. 
Bandet består av Börje Hallberg, bas och sång, Ulf Nilsson, trummor och diverse 
rytminstrument, Janne ”Lucas” Persson, piano, dragspel och körsång, Lasse Hanzén, 
lead/kompgitarr, OA Larsson lead/kompgitarr sång. Sången sköter Tommy Blom, Gert 
Lengstrand, Little Gerhard, Edward C Johansson, Alicia Helgesson och Ida Kjellberg, 
de sköter också körsången. 
Säga vad man vill, men rocka loss det kan de. När Little Gerhard, 78, drog igång några 
av sina gamla godingar insåg man varför han slog igenom. Ingen hade heller glömt 
”Växeln hallå hallå” med Janne ”Lucas” Person. 
En livekonsert är ändå något speciellt. Visserligen var majoriteten i publiken 
medelålders och uppåt, men nog såg det ut som de yngre också hade en kanonkväll. 
 

  
 
Gert Lengstrand, sångare i Streaplers Janne ”Lucas” Persson 
 

 

 
 
En trollbunden publik 
 

 
 
I pausen serverades kaffe och macka 
 
Efteråt minglade bandet runt bland de kvarvarande. Medlemmarna i bandet var så nöjda 
med lokalen och publiken att de troligen kommer tillbaka i december nästa år. Och då 
får vi se vilka gästartister som dyker upp. 

 
 



VEGA 50 år 
 
Byalaget VEGA, som äger och förvaltar 
Vega, är resultatet av en sammanslagning 
av Byggnadsföreningen Vega och 
Vegbyortens byalag. I och med ett vikande 
intresse för föreningsliv och ideellt arbete 
beslutades att slå samman föreningarna vid 
de båda föreningarnas årsmöte 2005-03-09. 
Föreningen är sedan många år politiskt och 
religiöst obunden. 

Egentligen börjar historien den 1 juni 1932 då Vegby arbetarekommun bildades. I takt 
med att arbetarekommunen fick fler medlemmar växte behovet av en samlingslokal 
fram. Den 25 oktober 1934 föreslog Ivan Svensson att frågan om ett föreningshus skulle 
utredas. Frågan bordlades, men tanken var redan väckt. Den 11 februari, året efter, 
beslutade man att en kommitté skulle tillsättas. Kommittén hade till uppgift att 
sammankalla till ett möte för att bilda en byggnadsförening. 
29 juli 1935 registrerades Byggnadsföreningen Vega, som då hade som målsättning att 
ge Vegby en samlingslokal. Protokollen och verifikationerna från föreningens tidiga 
möten saknas, så föreningens styrelsesammansättning är inte helt klar. Kassaboken 
finns kvar och det första bokslutet skrevs under av Elof Johansson och reviderades av 
Sven Ad. Löngårdh, Gunnar Davidsson och Ivan Svensson. Andra personer som 
figurerar i sammanhanget (kostnadssidan) var Runette Nilsson (Drev fiket i gamla 
Konsum), Olof Claesson, David Karlsson, Gunnar Johansson och S Rådström. Om 
dessa personer var med i föreningen eller inte är svårt att säga, men någon av dem bör 
ha varit med i alla fall. Första året fick man in ”frivilliga bidrag” på totalt 27.50. Vegby 
Fredsförening, Vegby arbetar kommun och Vegby Textil arb. Fackförening bidrog med 
50 kr var. Alltså fick man in 177,50. Utgifterna bestod främst av trycksaker och då en 
betalning till Nya Tryckeriet. Vad som trycktes framgår inte. Andra året får man inte in 
några pengar utan man spenderar lite till. Främst handlar det om en resa som Albert 
Nord gjorde till en kostnad av 12 kr. Det var ganska mycket på den tiden. Det framgår 
inte vart resan gick, men han bör ha kommit en bra bit. Man kan anta att det gällde 
efterforskning på hur ett föreningshus skulle kunna se ut. Gunnar Claesson (Vegborn) 
dyker också upp. Dessa båda var säkert också med från början. Behållningen efter de 
första två åren var 78,45. 
Frågan om samlingslokalens utformning stöttes och blöttes. Hur stor, sluttande golv för 
biograf eller inte osv. Ekonomiskt hände ingenting förrän 1942. Enligt bokföringen var 
Elof Johansson fortfarande kassör vilket han, enligt handstilen, var fram till och med 
1953. 1942 blev betydlig fler människor engagerade i föreningen. Man drog i gång 
försäljningar av andelar för 10 kr styck. Andelsförsäljningen gick bra och man fick sålt 
288 andelar och fick därmed in 2880 kr. En ”Friluftsfäst” inbringade 401,53. För dessa 
pengar köptes en tomt av Oskar Larsson (Smen) för 3 000 kr i ”Smens hage”, innanför 
Parkvägen 1. Efter detta köp och lite annat var föreningens behållning 163,66. 
De följande åren fram till 1949 hände inte så mycket mer än att man diskuterade och 

höll verksamheten vid liv. Några andelar 
såldes, några övriga bidrag, man fick ett anslag 
från Södra Säms kommun på 50 kr, ersättning 
för Sämsjöns regl. 755,50 och man hade 
naturligtvis en del utgifter. 1947 togs en ritning 
fram till ett föreningshus med biograf i Vegby. 
Arbetet beställdes av Gunnar Johansson 
Arkitekt, Ulricehamn, och var inte helt olikt 
dagens byggnad. 

 
Hade dagens Vega byggts redan 1947 hade det 
förmodligen sett ut så här 
 

28 september 1949 beslutade föreningen att köpa Gustav Johanssons gamla boningshus  
på Svedjorna, för avflyttning till den inköpta tomten i ”Smens hage”. Bygglov söktes 
och beviljades redan i oktober.  Vid årets början hade föreningen bara 296,50. För att 
finansiera köpet tecknade Södra Säms kommun andelar för 5 000 och ett lån på 4 000 
togs i Svenska Handelsbanken. Nu kunde man köpa huset och arbetet med husbygget 
sattes igång. En dansbana anlades men redan vid planeringen stötte man på patrull. En 
stubbe måste sprängas bort och den flög all värdens väg. En halvtimma senare kom 
”smen” Oskar Larsson: ”Vad i all världen tar i er till pöjkar? I har fördärvat mitt tak”. 
Oskar var ganska arg, för en bit av stubben hade flugit iväg ett par hundra meter och 
landat på hans tak. Värre blev det på måndagen efter när en lantbrukare skulle ta av sin 

klöver med 
slåttermaskin. Hela 
åkern var fylld av 
splitter från stubben så 
knivarna på maskinen 
blev totalförstörda. 
Husköpet och en del 
kringkostnader 
uppgick till 8 243,94. 
Fram på vårkanten 
stod huset färdigt och 
Dalstorps Elektriska 
betalades 686 kr för 
elarbetet. 



1950 såldes ett par andelar och föreningen fick in 251 kr för hyror. Förutom div utgifter 
betalades fastighetsskatten som var 17 kr och man amorterade på lånet med 130 kr. 
Intäkterna de närmsta åren bestod av vedförsäljning och uthyrning av lokalen. 
Utgifterna rullade på som i vilken verksamhet som helst. Brandförsäkringen kostade 16 
kr per år. 1955 betalades ut ett arvode till en vaktmästare, 78 kr. 
Parallellt med utvecklingen i Vegby grundades Finnekumla arbetarkommun 1945. De 
brukade samlas i Risastugan som brann upp under mystiska omständigheter. Därefter 
brukade man samlas på ett ställe som hette Rydal. Även i denna förening föddes tanken 
på ett eget föreningshus. Den 26 juli 1951 bildades Byggnadsföreningen Fästredssund. 
1956 köpte man loss två tomter, en på 1118 m2 från Sven Vegemar genom John och 
Anna Nilsson (Vegby Yttergården 44)och en på 1401 m2 från Carl och Elin Johansson 
(Vegby Yttergården 4100). Den förstnämnda kostade 2 795 kr medan den andra kostade 
3 500 kr.  

Av någon anledning kom inte 
bygget i gång. Förmodligen hängde 
det ihop med att Finnekumla 
arbetarekommun året efter uppgick i 
Vegby arbetarekommun, och 
verksamheten i Byggnadsföreningen 
Fästredssund också fasades ut.  
Byggnadsföreningen Vega köpte 
tomterna 1956 för samma pris som 
Byggnadsföreningen Fästresund 
skulle ha gett. Enligt ett 
protokollsutdrag från 
Byggnadsföreningen Fästresunds 
årsmöte 27 mars 1956 överlät man 
betalningsansvaret för lämnade 
reverser till Byggnadsföreningen 
Vega. Tomterna slogs ihop och fick 
beteckningen Vegby Yttergården 
4132. Lagfarten kostade 62 kr. 
Tomtens taxeringsvärde värderades 
till 1 600 kr 1956 och steg till 2 500 
kr vid 1957 års allmänna 
fastighetstaxering. För att finansiera 
köpet av tomterna sålde man 
ytterligare ett stort antal andelar till 
ett värde av 6 940 kr. Uthyrning av 
”Gamla Vega” gav också ett gott 
tillskott till ekonomin, vilket 
behövdes för att täcka övriga 
utgifter. 
1956 års styrelse för 
Byggnadsföreningen Vega bestod av 
5 ledamöter och 3 suppleanter. 

Ledamöterna var Gunnar Vegborn, Arthur Andersson, Elof Johansson, Harald Bård och 
Olof Vegborn medan suppleanterna var Karl Gustav Nilsson, David Karlsson samt Klas 
Erik Pettersson. 
Vid den här tiden byggdes många bygdegårdar runt om i Sverige. Landsbygdens 
Byggnadsförening (LBF) hade specialiserat sig på att rita bygdegårdar. De fick också 
uppdraget att rita det som skulle bli Bygdegården Vega. De första ritningarna togs fram 
1955, förmodligen av Byggnadsföreningen Fästresund, som sedan lämnade över 
ritningarna vid tomtförsäljningen till Byggnadsföreningen Vega som sedan lät 
färdigställa de slutliga ritningarna fram till 1961. 1957 var man ivrig att samla in 
pengar. En fisketävling anordnades som gav 2620 kr, lotterier, varmkorvs- och 
drickaförsäljning mm som också gav en slant. Målet var naturligtvis att kunna finansiera 
en bygdegård. 
För att säkerställa driften skrev ett stort antal vegbybor på en garantiförbindelse där man 
förband sig att bidra med sin andel om föreningen skulle få ett underskott någon gång 

under de första 10 åren 
efter invigningen av 
lokalen. Detta 
förbereddes 1960. 
 
Så här såg Garanti-
förbindelsen ut som ett 
stort antal vegbybor 
skrev på 1960 för att 
garantera Vegas framtid 
10 år framåt 
 
20 juni 1961 såldes 
”Gamla Vega” till 
Handelsbolaget Bröderna 
Vegborns Syfabrik för 10 
500 kr. I kontraktet 
undantogs en utstakad, ej 
ännu avstyckad, del av 
marken som såldes till 
Harry Olausson för 1 
865,50. Därmed var en 
epok till ända. 
Nu var det klart. Nya 
Vega skulle byggas. 
Ansökan om bygglov 
lämnades in och 
dåvarande Åsundens 
byggnadsnämnd 
beviljade bygglov 12 
april. Hela styrelsen gick 
i borgen för att ta ett 



byggnadskreditiv på 175 000 kr. Ett stort antal anbud togs in och det skilde en hel del 
mellan de olika anbuden. Byggnads AB Martin Karlsson i Limmared fick byggnationen 
medan Berglunds Smides- & Rörledningsverkstad AB och Sexdrega Installationsaffär 
fick VVS respektive elinstallationen. 
Styrelsens sammansättning 1961. Ledamöter: Gunnar Vegborn, Kristian Kristenssen, 
Gustav Johansson, Folke Vegborn och Ulf Holm. Suppleanter: Olof Holm, Knut 
Berggren och Olof Nilsson 
Det gamla lånet på Handelsbanken löstes in och ytterligar ett lån på 125 000 togs. 
Massor av aktiviteter anordnades för att få in pengar. Danser, lotterier, 
gissningstävlingar, fisketävlingar och ytterligare andelar såldes. Den gamla bioduken 
från Sagabiografen såldes. 
 

 
 

Pengarna behövdes. Bygget var ju inte gratis. Här följer en del av utgifterna för bygget 
och inventarierna: Byggnads AB Martin Karlsson: 185 845,87, Lastbilscentralen:  5 
041,12, Tranemo Grus: 161,00, LBF: 16 673,45, Berglunds Smides- & 
Rörledningsverkstad AB: 45 000,00, Sexdrega Installationsaffär: 13 600,00, Borås 
Kommunaltekniska Borås: 2 109,05, Vägförvaltningen: 52,80, Anells Järnhandel: 
38,37, Stenbecks: 24,43, Målerifirman Pettersson o Karlsson: 417,00, Vegby Såg: 
42,42, Borås skylt o reklam: 760,00, Vegby Bosättning: 425,45, Bröderna Vegborn: 
506,50, Bröderna Claesson: 12 000,00, Träspecialen: 383,75, Vegstrands: 10,99, Stål o 
Metall: 1 344,22, Aga Philip: 825,00, Waidele: 8,50. 
Den totala kostnaden för bygdegården Vega: 
 
Tomt, Ritningar o resekostn 32 488,20 
Väg, parkering  17 328,33 
Kontroll  2 039,95 
Byggnadskostnader 253 630,00 
Diverse byggkostnader 2 682,68 
Inventarier  22 566,49 
Bankkostnader inkl ränta 
och kostn. byggnagskreditiv 9 977,25 
Totalt  340 712,90 
 

  
 
Därmed hade Vegby fått en ändamålsenlig bygdegård. Samtidigt flyttade också 
Sagabiografen från Folkets hus, Sagagränden till Vega. I bottenvåningen flyttade 
Älvsborgs läns Försäkringskassa, eller Sjukkassan som man oftast sa, in och var en 
trogen hyresgäst fram till 31 januari 1985, då verksamheten lades ner och flyttade till  



 

 



Ulricehamn. Hyran betalades dock till och med 31 mars.  Anledningen var 
neddragningar.  Hyran för lokalerna var från början 3 600 kr per år och vid 
uppsägningen var årshyran uppe i 15 240 kr. Efter att lokalerna stått tomma en liten 
period flyttade Ingengörsfirman Elektroteknik in som hyresgäst den 1 juni 1985. Strax 
efter, 1985-07-01, fick, det då lilla, företaget sällskap av Ulricehamns Finska förening, 
som fortfarande är hyresgäst. Elektroteknik var en trogen hyresgäst fram tom mars 
1996, då företaget hade vuxit ur lokalerna och flyttade ut. Första hyran var 125 
kr/månad och när företaget flyttade hade den stigit till 3000. Finska föreningen lever en 
tynande tillvaro. Finnarna som flyttade hit en gång börjar bli gamla och deras barn och 
barnbarn har slukats upp av det svenska samhället.  
En försäkring hos Folksam togs 1962 och premien var då 236 kr och årsavgiften till 
Bygdegårdarnas riksförbund var 25 kr. 2012 är dessa avgifter tillsammans 9 498 kr. 
Uthyrningen av lokalen var god. Vegby hade många föreningar som behövde 
någonstans att vara liksom det anordnades många privata familjefester. 
Intresset för den nya bygdegården var naturligt vis stort. På den första dansen som 
anordnades spelade Hacke Björkstens Orkester. Styrelsen fick då höra att det var 
vansinne att ordna dans med en så dyr orkester, men man sålde 700 biljetter. Så mycket 
folk har aldrig varit i Vega samtidigt, varken före eller efter den här danskvällen. Och 
tur är väl det. Dagens brandmyndighet godkänner bara 300 personer i stora salen. Detta 
fastställdes redan 1969 av brandchefen i Åsundens kommun. Dessutom anmodade han 
föreningen att inomhusbrandposter skulle anordnas och utmärkas med standardskyltar. 
Samma år meddelade länsstyrelsen i Älvsborgs Län att fastigheten kommer att tas i 
anspråk vid krig eller krigsfara. 
 

 
De flesta vegbybor har nog, någon gång, köpt en sådan här biljett på Vega 
 
5 augusti var det premiär för första filmen, ”Pärlemor”, och ”Raggarkärlek” visades den 
8:e. Bio var populärt. Det visades tre filmer i veckan. Vid den här tiden hade inte alla 
TV och de som hade fick nöja sig med en kanal. Det var naturligtvis ett populärt nöje att 
gå på bio. Vi den här tiden gjordes många filmer, både svenska och utländska. En del 
filmer visades flera gånger. Den film som vid ett och samma tillfälle dragit flest 
besökare, 102 personer, var en Åsa-Nisse film. Andra filmer som dragit mycket folk var 
Kanonerna på Navarone och Nils Holgersson. Varje enskild film gav inte så stort 

överskott, men eftersom det visades många filmer var det ändå en god affär i det 
längsta. 1995 inköptes en ny projektor som installerades. 1998 lades biovisningen ner. 
Det blev inte lönsamt på slutet. Konkurrensen från städernas biografer blev för stor. 
Spice Girl blev den sita filmen och den visades den 13 april. Den sista matinén var Den 
Lilla Sjöljungfrun som visades 29 mars. Den första filmduken var en anordning på hjul, 
tillverkad av Vegstrands mekaniska. Senare tillverkade Gustav och Evald Johansson 
den nuvarande filmduken som är upphängd i taket på scenen. 
1970 överlät dåvarande Åsundens kommun 193 m2 mark norr om Vega. Villkoret var 
att hyresgästerna i det angränsande hyreshuset fick använda parkeringsplatserna. 
En uppfräschning av Vega gjordes 1983, efter att ha beviljats ett bidrag från kommunen 
på drygt 10 tusen kr samt beviljats ett lån på 35 tusen. Slutnotan var på drygt 41 tusen, 
men då var en ny textiltapet, bröstpanel, tätningslister och gardiner uppsatta. Fönstren 
fick också en ansiktslyftning.  
Kostnaden för uppvärmning ökade alltjämt och 1984 söktes och beviljades bidrag för 
energibesparande projekt från både Länsstyrelsen och kommunen. Den statliga delen 
50% var 88 800 kr och kommunen bidrog med 20 %, 53 265 kr, och bankfinansierat. 
Totalt kostade det 169 419 kr. Dessa pengar användes till borrning av brunnar och 2 
värmepumpar samt isolering i takbjälklaget över samlingslokalen. 
1984 bestod styrelsen av Gustav Johansson, Evald Johansson, Gunnar Sämmerby, 
Kristian Christenssen och Håkan Torstensson. 
1992 fick föreningen bidrag av Boverket till installation av hörsling som installerades 
året efter. 
1990 söktes bidrag för upprustning av Vegas lokaler, vilket avslogs av Fritidsnämnden. 
Föreningen fortsatte att ansöka, men fick avslag. 1996 ansökte föreningen, åter igen, om 
bidrag för kostnadskrävande projekt, hos Ulricehamns kommun, för att rusta upp 
lokalerna. Dessa bidrag kan täcka upp till 30 % av kostnaden. Byggnadsföreningen 
Vega fick avslag eftersom föreningen inte kunde bidra med några egna medel. 1996 
redovisades en vinst på ca 5600, men då hade man leverantörsskulder på i runda slängar 
9300 kr, vilket i praktiken innebar ett förlustår. Ett kraftigt inkomstbortfall hade uppstått 
i och med att Elektroteknik hade flyttat ut. 
När styrelsen konstituerade sig efter årsmötet valdes ordföranden också till kassör. 1997 
liksom 1998 blev tuffa år. Bl a pubaftnar anordnades för att försöka rädda ekonomin, 
men det räckte inte. Redan på årsmötet 1998 fanns en del förbehåll för godkännande av 
redovisningen. På årsmötet 1999-03-17 visade det sig att mycket var obetalt, bl a 
brandförsäkringen. Frågan om ansvarsfrihet sköts upp och ett extra årsmöte skulle 
utlysas 99-04-07. Ordföranden avgick och ett förslag på nya ledamöter lades fram. 
Dessa var inte närvarande så man beslutade att dessa skulle tillfrågas. Vegbyortens 
byalag visade sig vara villiga att låna ut pengar för att omedelbart lösa den akuta 
penningkrisen.  
Det Extra Årsmötet hölls, och den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet trots vissa 
brister. Med en ny styrelse sköt verksamheten fart. Styrelsen bestod nu av Lars 
Isaksson, Jan-Olov Johansson, Roland Johansson, Maritha Wegstrand, Mikael 
Johansson och Robert Hjertén. Ekonomiskt blev 1999 ett bra år. Pubaftnar anordnades 
och Vegbydagen arrangerades ihop med andra föreningar. Föreningen lyckades vända 
trenden. Över 28 000 kr plus.  



Hösten 99, 6 oktober, kallades vegbyborna till stormöte på Vega. Syftet var att sätta 
Vegas vara eller inte vara på sin spets. De 41 personer som var närvarande delades upp i 
diskussionsgrupper och många idéer framkom och sammanställdes av styrelsen. Detta 
blev startskottet till upprustning av Vegas interiör samt en del utvändigt. Arbetet med 
att färdigställa en pub på övervåningen påbörjades. Listor där vegbybor antecknat sig 
för att utföra olika arbetsuppgifter hade sammanställts. Det målades och snickrades. 
Vegbydagen anordnades ännu en gång. Teater och pubaftnar. För att möta kraven från 
hyrestagare investerades i en diskmaskin. Ett stort millenniefyrverkeri arrangerades med 
hjälp av insamlade pengar. 
2003 söktes och beviljades bidrag på 160 600 kr från Boverket för handikappanpassning 
av Vega. Efter många frivilliga arbetstimmar, skänkt material och 178 430 kr senare var 
Vega handikappanpassat med bl a hiss och handikapptoalett för att möta framtidens 
behov. 
Samma år påbörjades också installation av ett brandlarm. Brandmyndigheterna har vid 
ett flertal tillfällen jagat bygdegårdar (offentliga lokaler) angående brandsäkerheten. 
Brandposter byttes ut. Två branddörrar installerades En trappa ner från puben 
tillverkades och sattes dit för att tillfredsställa brandmyndigheten och det blev en riktigt 
fin lösning. 2007 gjordes en genomgång av Systematiskt Brandskyddsarbete som 
utmynnade i en sammanställning och ett uppföljningsprogram. Hemvändardag 2004 
arrangerades tillsammans med andra föreningar. Bl a kunde man få se Vegby från ovan 
tack vare en lyftkran som skickade upp en korg som man kunde åka med upp i luften. 
2005 blev man tvungen att byta ut de båda värmepumparna från -84 till en rejäl 
värmepump. Läget blev så akut att det inte fanns tid för att söka bidrag. 30 000 kostade 
kalaset.  2006 byggdes en ventilationsanläggning till en kostnad av dryga 15 000. Vid 
årsmötet 2004 beslutade medlemmarna att de gamla andelarna skulle efterskänkas. De 
flesta andelsbevisen var ändå, förmodligen, försvunna. 
Under många år hade Vega en fin tradition med en Julbasar/luciafirande. Det firades 
den första advent och det var som regel Ulricehamns lucia och hennes följes första 
uppträdande. 2006 blev sista gången på grund av vikande intresse och därmed litet antal 
besökare. 
2005, 70 år efter bildandet, slogs Byggnadsföreningen Vega ihop med Vegbyortens 
Byalag och föreningens nya namn blev Byalaget Vega. I och med ett vikande intresse 
för föreningsliv och ideellt arbete beslutades att slå samman föreningarna vid de båda 
föreningarnas årsmöte 2005-03-09. Detta innebar att man hade ansvar för både Vega 
och, den av byalaget byggda, Sjöparken som invigdes den 6 juni (nationaldagen) samma 
år. Föreningen har dock, sedan 2010, lagt ansvaret för skötsel av parken på Vegby 
vägförening. En bättre lösning eftersom det är vägföreningen som är berättigad till de 
bidrag som kan fås för ändamålet. 
Efter sammanslagningen av föreningarna hade den nya föreningen en god ekonomi 
eftersom byalaget just sålt den sk Pensionärslängan på Nygatan. Vid föreningens första 
möte antogs nya stadgar och man avskaffade kravet på en kommunal representant i 
styrelsen som tidigare varit kravet från Bygdegårdarnas Riksförbund. Det är också detta 
år som föreningen haft som flest medlemmar, 415 st. Byalaget hade varit förutseende 
och lagt beslag på en hemsideadress, www.vegby.se som lanserades och kunde  
 

redovisas till årsmötet i mars 2006. Denna sida delas med Vegby Sportklubb och 
Vegbyortens Hembygdsförening. 
2009 samlades de tre föreningarna Vegby Sportklubb Vegbyortens Hembygdsförening 
och Byalaget Vega för att diskutera om man kunde slå sig ihop och väcka liv i VSK-
bladet. Eftersom bladet ofta benämndes Vegby-bladet sedan tidigare fick det bli det nya 
namnet och första numret kom ut i mars 2010. 
  

 
 
Efter en tids kämpande lyckades förening få kommunen att göra i ordning det, vid det 
här laget, slitna Vegatorget 2010. Kostnaden för det var på ca en miljon. 
Under åren har föreningen kämpat med olika lån och jagat bidrag. Styrelsen har gått i 
personlig borgen och trott på verksamheten. Många har varit involverade i 
verksamheten genom åren. Ett stort antal teaterföreställningar, visade biofilmer, 
musikuppträdanden, fester, föreläsningar och möten har hållits i lokalerna. Det har gått 
både uppåt och nedåt, men än så länge står Vega kvar och har nu uppnått sitt 50-
årsjubileum. 
Styrelsen som hälsar dig välkommen till 50-årsjubileet består av: 
Ordförande: Mikael Petersson, V. ordförande: Leif Karlsson, Sekreterare: Roland 
Johansson, Kassör: Tomas Karlsson, Ledamöter: Bo Lorenzon, Jorma Laitinen och Lars 
Hjalmarsson, Suppleanter: Henrik Rylander och Roger Gustavsson, Revisorer: Gun-
Britt Andersson och Carl-Olof Levinsson, Revisorssuppleant: Marita Simring. 
Må VEGA leva uti hundrade år 
Hipp Hipp! 
 
Källor:  
Historisk överblick, Vegby arbetarekommun 50 år 1932-1982, sammanställd av Göran 
Karlsson 
Södra Säm och Finnekumla, Bygden vid sjöarna Åsunden och Sämsjön, Vegbyortens 
Hembygdsförening 
Kassaböcker, bokföring, protokoll och annat föreningsmaterial, Byggnadsföreningen 
Vega 
Tidningsurklipp, Gösta Malm 

 



Från förr 
 

 
 
Albert Nords Buss 
 
 

 
 
Vegby telefonstation 

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 


