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UNGDOMSFOTBOLL
Våra ungdomar, som spelar fotboll, bevisar genom fina resultat att fotbollen i Vegby är
långt ifrån död.
Antingen det spelas i egen regi eller tillsammans med andra lag hävdar våra ungdomar
sig mycket bra.
Serierna är inte riktigt avslutade ännu, men vi vill ändå förmedla höstomgångens resultat så långt det är möjligt. Resterande matcher kommer att redovisas i VSK-bladet som
utkommer strax före jul. Om det är möjligt skall vi försöka meddela vilka Vegbybor
som gjort målen.
Flickor 10 år
Vegby – Grönahög
Länghem – Vegby
UIFK – Vegby
Vegby – Redväg
Hillared – Vegby

7-3
3-0
0-7
2-1
0-10

Pojkar 10 år
Gällstad – Vegby
Vegby – Grimsås
Vegby – Äspered
Timmele – Vegby
Vegby – Tvärred

2-2
9-4
8-4
2-12
12-1

F 12
Södra Ving – Vegby
Vegby – UIFK Blå
Vegby – UIFK Svart
Grönahög – Vegby
Vegby – Dalstorp

6-5
3-4
7-2
0-7
1-1

P 12
Redväg/Timmele – Vegby
Vegby – UIFK Barcelona
Länghem./Limm – Vegby
Vegby – S Ving/Hällstad
Tranemo S – Vegby
Vegby – Tranemo Norra

1-7
6-2
3-3
3-1
3-2
spelas den 28/9
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P 14
Tranemo – Vegby
Vegby – Grimsås7Hestra
UIFK Juventus - Vegby
Vegby – Timmele
Vegby – Dalstorp Svart
Länghem – Vegby
Vegby – UIFK United

1-3
2-5
2-6
1-4
5-4
1-3
spelas 26/9

F 14
Grönahög – Vegby
Vegby – UIFK
Hössna – Vegby
Vegby – Nittorp
Tranemo Ö – Vegby
Södra Ving – Vegby
Vegby – Tranemo V
Vegby – Timmele
Vegby – Grönahög
UIFK – Vegby
Vegby – Hössna
Nittorp – Vegby
Vegby – Tranemo Ö
Vegby – Södra Ving
Tranemo V – Vegby
Timmele – Vegby

0-1
3-0
3-0
2-2
3-4
2-1
3-3
0-6
2-2
0-6
7-1
5-1
2-4
2-4
spelas 21/9
spelas 24/9

Vi vill så här på slutet meddela att en del av lagen spelar tillsammans med andra lag i
grannskapet.

7-MANNA PLANEN
Många läsare har säkerligen redan sett att det finns ganska många jordhögar norr om
gräsplanen på Sämshov.
Jorden har VSK fått dittransporterad i samban med att vägverket dikat utmed grusvägarna.
Detta blev ett mycket bra fyllnadsmaterial till 7-manna planen som VSK-bladet skrivit
om i tidigare nummer.
Om allt går som det är tänkt skall jorden planas ut snarast möjligt. Därefter skall
matjord läggas på och eventuellt besås med gräsfrö.
När sedan planen bär ordentligt är det meningen att ungdomslagen skall spela sina matcher där. Planen kommer troligen också att användas till träningsplan.
Grattis! Vegby Sportklubb.
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VM FOTBOLL
Tyvärr är det omöjligt att visa fotbollsmatcher i VSK-bladet. Men vi kan ju i alla fall
tala om att Vegby SK hyrde in sig på Vega och använde bioduken där till att visa
Sveriges matcher i VM- slutspelet på storbild. Dessutom visades VM-finalen på samma
sätt.
Intresset var mycket stort. Ett hundratal personer kom till varje match. De som var där
berättar att det blev en inramning kring matcherna nästan som om man satt runt arenan
där fotbollen spelades. Dels berodde det på den stora bilden där spelet nästan uppfattades att gå i Vegas stora salong och dels på att många levde med i spelet på ett helt
annat sätt än framför en liten TV-apparat i största ensamhet. Man nästan hetsade
varandra till att leva med i spelet.
VSK gjorde detta arrangemang för att dels tillfredsställa sina medlemmars och även
andras behov och dels för att tjäna en och annan krona till klubbkassan. Biljettpriset var
endast 100 kronor för en vuxen person. Enligt Sportklubbens ordförande var styrelsen
nöjd med resultatet.

Det blir svettigt att
vänta på att fotbollsmatchen skall starta.
Det är en smart idé att
lägga upp en vätskedepå
före avspark.
Alla vet väl vid det här laget hur det gick för Sverige. Man hamnade på andra plats i
sin grupp efter England och gick vidare i turneringen till nästa omgång. Där blev det
stopp mot hemmanationen Tyskland som utklassade Sverige. Tyskland slog sedan
Portugal med 3-1 i bronsmatchen. Förlusten mot den slutliga trean i turneringen var
alltså inget att skämmas över. Finalen spelades mellan Italien och Frankrike dagen
efter, den 9 juli. Då hade turneringen pågått en hel månad. Matchen visades som sagt
på storbildsskärm i Vega där alla kunde se den gratis den här gången.
En fin gest till sina supportrar
Vid full tid stod det 1-1. Då säger reglerna att det blir förlängning med 2 x 15 minuter.
Inte heller detta hjälpte lagen att skilja på sig. Det stod fortfarande 1-1. Då tog man till
en sista utväg för att få fram ett världsmästarlag. Straffsparksläggning. Lagen slår fem
straffar var och det lag som lyckas bäst blir bäst i världen. Frankrike klarade inte detta
medan Italien pangade in alla sina . Nya världsmästare blev alltså ITALIEN.
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SLÅTTERGILLE
Bönderna klagar på att det regnar för lite. Torkan gör att gräset växer alldeles för dåligt.
Fodret till djuren håller på att ta slut. Det var just torkan som våra slåttergubbar i
Hembygdsparken prisade denna kväll den 1 augusti. Dels var gräset kort och dels var
det glest. Detta gjorde att slåttern var över på drygt två timmar. Med fyra liar, en grästrimmare, en kratta och en grep, så var det färdigt för i år.

Får vi presentera 4 liemän och en dam som krafsar med en räfsa. Från v. Bertil
Gardell, Gunnar Lundgren, Arne Johansson, Evald Johansson och Helvi Frilander.
Med kaffetanterna, tre stycken, och ett par andra, som bara tittade på, räknades tolv
personer in vid kaffebordet. Kaffetanterna heter Linnea Claesson, Kerstin Claesson och
Ulla Rosenqvist. Dessa ställer upp i både vått och torrt.
En slåtter i Hembygdsparken utan kaffe och ostkaka med sylt eller som en del säger på
det lokala språket, ”sölt”, det är ingen riktig slåtter.

Här ser vi han som
förde ett förskräckligt
oväsen. Han heter
Gustav Johansson.
Forts. på s. 32
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VIKTMINSKNING!

KUREN
Dam storl 36-58
även 20-serien

Testad på Karolinska Sjukhuset.
För info ring 0321-711 71 el. 0703-24 32 63

Abrahamssons Blommor
GD Textil Butik 2 X L • Torget Gällstad

Vegby

• Snittblommor
• Krukväxter
• Krukor m.m.
• Sorg- & Festbinderi
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0321-720 55

ICA VEGBY
VEGBY TEL 0321-722 60 · FAX 725 62

MÅN-FRE 9-19 · LÖRD 9-17 · SÖND 11-15

www.ulricehamnssparbank.se
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GÄDDORNA LURAR I VASSEN
Det gjorde dom verkligen denna kväll. I motsats till förra året då ”sellagäddera” gick
till var det lite större firrar som var på hugget denna kväll.
Årets fiskafänge kallas egentligen för Sämsjödraget. Detta är en tävlan om vem som är
skickligast på att dra upp stora gäddor. Tävlingen går ut på att största gädda vinner.
Klockan fem var Roger Gustavsson, Kerstin Sundmark och Mikael Petersson på plats
redo att sälja det första startkortet. Likaså fanns Uno Carlsson redo att sälja fiskredskap. Detta har han gjort de flesta av de 11 åren som Sämsjödraget anordnats.

Det gällde att vara på
hugget när fiskarna
ville köpa kort.
Detta skötte Mikael
Peterson, Kerstin
Sundmark och Roger
Gustavsson.
Deltagarantalet blev den här gången större än förra året. Men då måste man ta med i
beräkningen att i fjol var det ”ett herrans väder”. Nu sken solen med en liten vind som
krusade vattnet. Just detta att vattnet krusade sig sa de verkliga experterna vara bra för
att gäddorna skulle hugga. Och högg gjorde de.
Det var inte bara startkort och fiskedrag som såldes. Man kunde använda en tia till att gissa vikten på den största fångsten. Likaså kunde man
utmana turen att få sig en vinst i lotteriet som
anordnades.

Detta är killen som hur man skall ta dom.
Jakob Andersson vet hur man gör.
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Gustav var inte med från början vid bordet från start. När han gjort i ordning för alla
nödiga lämnade han toaletten så att de behövande kunde sitta i fred.
Efter detta följde en viktig procedur. Korven, den rara korven, måste komma i grytan.
Den måste vara lagom varm till den stora invationen av fiskare som kommer tillbaka
till landbacken. Korv med bröd är gott oavsett temperaturen i luften. Den här kvällen
den 25 juli var det 25 grader plus i luften och minst lika varmt i vattnet.
Nu trodde Roger att alla som så ville var ute på böljan den blå. Som vanligt var deltagarna spridda över stora delar av sjön. Var och en hade klart för sig att just här vid den
här vassen stod den där stora bamsingen. Alla deltagarna var före klockan sex ense om
att just jag skulle få mitt namn inristat i vandringspriset. Det är till att ha självförtroende. Med facit i hand vet vi att den största och näst största gäddan stod och väntade på
segrarens drag utmed vassen på Finnekumlasidan.
När så klockan närmade sig 10-slaget började den ena efter den andra att droppa in,
med eller utan fisk. Oavsett fiskelycka är det intresset stort att få veta vem som lyckats
bäst. En och annan som bara fått någon liten ”sellagädda” eller inte fått någonting alls
ställde kosan direkt till sin egen brygga utan att väga in den.
Invägningen startade med två riktiga bamsingar. Jakob Andersson tog bort allt vad
spänning heter. Hans två fiskar vägde 7,6 kilo respektive 5,6 kilo. Snudd på rekord
genom alla tider. Med detta blev han både etta och tvåa. Trean Daniel Ranvegs gädda
var inte fy skam den heller. Hans fisk vägde 5, 1 kilo. För övrigt var det många som
fått så stora gäddor att de hade vunnit med råge om man jämför med förra året.
Segraren kommer från Tranemo, men hans rötter finns i Vegby. Pappa Bengt ”Bâta” är
uppvuxen i före detta Bosättningsaffären.
Arrangörerna var mycket belåtna med årets Sämsjödraget. Deltagarantalet passerade
etthundra. Det kom alltså 101 fiskare till start.

FRUKOSTTRÄFF DEN 7 OKTOBER
Förra året var första gången som det anordnats en frukostträff i Vegby församlingshem.
Den träffen blev mycket lyckad.
Med detta i minnet skall det ännu en gång bli en frukostträff. Detta kommer att ske
lördagen den 7 oktober klockan 9. Gun Söder skriver: ”Detta år kommer till vår frukostträff som gästtalare Jeanette Liljestrand, överläkare på kirurgen på Borås sjukhus,
tillika skolläkare i Ulricehamns kommun. Vad hon kommer att tala om är i skrivande
stund en hemlighet. Vi inte bara tror, utan vet, att det kommer att bli intressant.
Nämnas kan att Jeanette tillhör Missionsförbundet.
Behållningen av en frivillig gåva kommer att gå till Ukrainas fattiga gamla och barn.
Kostnaden för vårt goda frukostbord är överkomlig”.
Anmälan kan ske före 4 oktober till Linnea Vegborn 72129, Inga-Britt Claesson 72052
eller Gun Söder 72145. Alla är välkomna.
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ÅRETS HÖSTVANDRING
Torpvandringarna har tagit slut. Dessa påbörjades för ganska många år sedan. Nu har
det gått så långt att alla områden i våra bygder har finkammats på godbitarna.
Med förra året i ganska färskt minne sökte Vegbyortens Hembygdsförening andra vägar
att promenera på. Först ut blev Högagärde som välvilligt ställde upp och visade både
hus och natur.
Daniel Gunnardo tog emot oss på trappan och berättade om Sjöred.
Huset var byggt 1840 och den förste att bosätta sig där var Göran Oliverkreutz.
1865 övertogs Sjöred av en herre som hette Stenberg. Denne i sin tur avyttrade gården
till Carl Georg Sparre år 1892. 1904 kom så den mycket välkända Birgit Th Sparre till
Sjöred som fosterbarn. Förmodligen kom hon i samma vagn som användes vid inspelningen av Gårdarna runt sjön.
Karl Anton Lövenadler blev ägare till Sjöred 1913. Tändsticksdirektören liknade nästan
till förväxling den gamla kungen Gustav V både till utseende och dialektalt. När han
avled tog en fosterdotter fru Lind över gården som 1973 såldes till en herre från
Ulricehamn som hette Piper. Han hade gården i sin ägo till 1983 då Gunnardo övertog den.

Daniel Gunnardo står på trappan och berättar om Sjöreds intressanta historia.
Han i sin tur sålde en avstyckning till Ingemar Stenmark 1997. Efter ett par år sprack
förhållandet mellan honom och hans sambo. Men han hade sin del i gården i sin ägo
till 2002 då Gunnardo fick köpa tillbaka den avstyckade delen.
Ägorna som tillhört och tillhör Sjöred har skiftat genom åren. Nuvarande ägare har
köpt upp en hel del mark. Bland det mest kända är Åsundsholm som en gång ägdes och
bebyggdes av Birgit Th Sparre. På så sätt återbördades Åsundsholm till de forna ägorna.
Genom detta har det blivit möjligt att med Åsundsholm som centrum anlägga det just
nu pågående bygget av en golfbana.
Det här året kom alltså vandringen till Sjöred. Där ställde Daniel Gunnardo upp och
visade sitt mycket fina hem för en idel öra publik.
Han berättade att villan en gång haft 16 kakelugnar uppmurade. När en sammanslagning av tre rum till ett försvann tre stycken. Troligen blev dessa utfyllnadsmaterial till
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något vägbygge. Det var vanligt att på detta sätt förstöra även de finaste kakelugnarna
som ansågs värdelösa när centralvärme installerades.
Vi började i den stora entrén med att få en beskrivning av en del gamla möbler. Bland
annat fanns där en byrå med ett överskåp som var mycket vackert men som tillhörde
1700-talet och var målat i mitten på 1800-talet. Där fanns också ett uppstoppat
rådjurskid och en dito räv.
Nästa anhalt var den mycket fina och väl bevarade salongen med ett utdragbart matbord med plats för 22 gäster. På detta bord stod det en servis som var ett arvegods med
intakta guldkanter utan en enda skråma. Vår guide hade varit mycket glad när denna
servis användes för då var han säker på att slippa diska. Väggarna hade en beklädnad
av panel på nedre halvan och en mycket vacker tapet av äldre modell på den övre
delen. Detta fanns garanterat på samma plats för mer än femtio år sedan.
Många fina tavlor fanns också att beskåda, förutom en hel del annat intressant.
Guidningen gick vidare till nästa rum. Där fanns en målad tavla av Lövenadler, som
ägde Sjöred från 1913 och fram till sin död.
Guidningen fortsatte in i nästa rum. Där stod en kakelugn son hade varit uppställd i
KFUMs lokaler i Borås. Ett vackrare konstverk kan man knappast finna någon annanstans. Enligt utsago är detta det enda exemplaret som finns tillverkat. Den var som
gjord för placeringen i just detta hörn på Sjöred. Kakelugnen var sådan att det näppeligen hade varit möjligt att göra den lägre. Höjden på rummet var nästan tre meter så
gott som exakt lika med kakelugnen. Mönstret var sådant att alla bitarna passade exakt
in i varandra. Att bryta ett sådant mönster hade varit ett brott mot ”upphovsrätten” I det
sista rummet fanns en speldosa som på känt maner spelade en del späda musikstycken.
Slutligen fanns det ytterligare en speldosa som spelade marschmusik att tåga ut ur rummet till.
Med detta var visningen av Sjöred avslutad. Vi i Vegbyortens Hembygdsförening hade
fått se och höra mycket mer än en vanlig visning skulle ha gett.
Vi vill tacka Daniel Gunnardo för vänligheten att ta hand om medlemmarna i
Hembygdsföreningen på detta mycket intressanta och givande sätt.

Sjöreds vackra
herrgårdsbyggnad
med hela 17 rum.
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Sportlagret
Sjövik
520 11 Vegby
0321-720 80

www.sportlagret.com
info@sportlagret.com

DIREKTIMPORT
Bubbelbad • Ångbastu • Duschkabiner • Badrumsmöbler • Bastumoduler
Välkomna till vår utställning!

OBS! 9.900:-

Exklusiv Jacuzzi 1520x1520x770 mm

kompl. utrustat

OBS! 13.500:- komplett utrustat

Tåstarpsg. 9, TRANEMO • Mån-Fre kl 14-18, lör kl 10-13

tel. 0321-725 02
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Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

Te x t i l t r y c k e r i & B r o d y r a v h ö g s t a k v a l i t é s e d a n 1 9 6 1
Ulricehamnsvägen 1, 520 10 Gällstad

Rörfackkedjan

Tel 0321-71117,

REKO

Fax 0321-70124

– för ekonomisk VVS!

Allt inom

Elda med pellets
för billigare värme och
bättre miljö
www.pellx.com

Bygg & Glas
Markiser
Persienner
Boråsvägen 5, 520 11 Vegby
Tfn 0321-724 02 • Fax 0321-724 99 • Mobil 070-557 24 02
e-post vegbybygg.glas@swipnet.se

Te x t i l t r y c k e r i & B r o d y r a v
högsta kvalité sedan 1961
Ulricehamnsvägen 1, 520 10 Gällstad
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EN GREVINNA PÅ ATTORP
I förra numret av VSK-bladet skrev vi en del om Attorp. Vi vill i detta nummer följa
upp med en skröna om en grevinna som hette Fredrika nedskrivet av Bertil Gardell.
”Grevinnan Fredrika Carolina Vilhelmina Sparre av Sövdeborg Född 12 augusti 1783
död 3 april 1872. Hon var dotter till generaladjutanten greve Claes Erik Sparre av
Sövdeborg och hans hustru friherrinnan Mariana Helena Ehrenkrona.
Jag har hört eller läst om en grevinna som dog på Attorp och skulle begravas i gravkoret i Länghem eftersom hon var av Sparreätt. Det bör ha varit Fredrika.
På den tiden var det en stor ära att bli BUREN till graven. Det hade hon begärt och så
blev det. När detta skedde ställdes det stora krav på dödsboet. Bars kistan för att hedra
den döde fick den inte sättas ner på hela vägen. Annat lär det ha varit när en fattig torpare bars för att det inte fanns körbar väg.
Landsvägen från Attorp till Länghem är i våra dagar gissningsvis mellan 15 och 20
kilometer. För att klara bärandet behövdes en ansenlig skara rediga karlar att avlösa
varandra. Alla deltagare i begravningsföljet skulle gå. Det långsamma tåget och den
långa vägen gjorde att det tog åtskilliga timmar. Minst två hästdragna vagnar följde
eller ingick i processionen. De var lastade med färdkost och dryck.
Jordfästningen ägde säkerligen rum i Länghems nya kyrka, som byggdes 1834. Sedan
skedde gravsättningen i gravkapellet, som hade varit sammanbyggd med den gamla
kyrkan, som revs när den nya blev färdig. Gravsättningen lär inte ha varit problemfri.
Gravkoret var mer än fullbelagt. Kistor stod på varandra och en del av dem var trasiga.
Kapellet var var ganska illa medfaret. 1904 renoverades det och många fick en gemensam grav på ödekyrkogården. Det är inte säkert att några ”Sparrar” flyttades ut. Det
hade under tidens lopp blivit kistor från andra adelssläkter. I våra dagar är gravkoret
tomt och alla har sina gravar utanför. Länghems ödekyrkogård är värt ett besök. Gör
det när Hembygdsföreningen serverar kaffe och krabbelurer.”

BINGOLOTTO
Vegby Sportklubb vädjar till medlemmar och alla andra att prenumerera på Bingolotter.
Att Vegbyborna redan varit ganska duktiga på detta bevisas av att VSK kom på tredje
plats bland alla som sålt prenumerationer. Teddy Lucic, allsvensk spelare i Häcken tillika en riktig klippa i landslagets försvar, är vinsten. Han är planerad att komma till
Vegby och instruera ungdomarna i ungdomslagen. Detta var väl en fin vinst.
Med er hjälp kan det bli ännu bättre.
Kontakta Christer Johansson ”på Tån” på tfn 723 09 så hjälper han dig med alla formaliteter. Tänk om någon i Vegby vinner 5 000 000 kronor. Detta skulle vara toppen!
Gör som 120 andra: prenumerera på Bingolotter sålda av Vegby Sportklubb.
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EN DRÖM GÅR I UPPFYLLELSE
Sämshovs klubbstuga har ända sedan den byggdes värmts upp med direktverkande el.
Detta har genom åren blivit ganska kostsamt. Styrelsen har sedan ganska många år tillbaka diskuterat andra alternativ för uppvärmning. Problemet har varit att det inte finns
vattenburna rör dragna. Nu har kostnaden för uppvärmningen blivit riktigt kostsam tack
vare el-bolagens hutlösa el-priser.
Nu har det blivit lönsamt att investera i jordvärme i synnerhet när bidrag blivit beviljat
för installationen.
Kostnaden blir i runda tal 220 000 kronor. Hälften av summan är beviljad som bidrag
att betalas ut i år och nästa år. Halva bidragssumman vart och ett av åren.
600 meter slang skall grävas ner. Så mycket behövs för att täcka behovet av varmvatten
när smutsiga fotbollsspelare ställer sig under duschen. Slangen skall grävas ner där
Vegbyborna och alla Midsommarfirare brukar dansa kring stången.
Arbetet skall starta senare i höst.

DE TU BLIR ETT?
För ett antal år sedan friade VSK till Tvärreds IF om en sammanslagning av klubbarnas
fotboll. Det hjälpte inte att Vegbyborna låg på knä och friade. Det blev nobben direkt.
Nu har Tvärred fått samma problem som Vegby hade då.
Nu har en dialog förts hur detta skall gå till. Styrelsen i VSK har ställt sig positiva till
förslaget.
Deras styrelse hade inte haft möte för att diskutera förslaget när VSK-bladet manus
hade insänts för tryckning. Klart är dock att spelare och en del ledare ställer sig positiva. Möjligt är då att en del matcher skall spelas i Tvärred och resterande i Vegby.
Hur det blir med uniformernas utseende är en sak som skall diskuteras och beslutas om.
En annan sak som är lika viktig som ett antal spelare är vilka som blir ledare. Skall det
bildas en ny förening kan det bli problem att tillsätta en styrelse.
En annan sak som däremot är klar är att tillsammans bilda ett damlag. Det kommer
eventuellt att bli ett lag bestående av damer från Veby/Tvärred/Marbäck. Där är ledarfrågan betydligt lättare att klara.
Till nästa nummer av VSK-bladet måste allt vara klart för att anmäla deltagande i seriespelet. Många praktiska saker blir det också att ta tag i. Det blir säkert också en hel del
administrativt jobb att klara av.
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ÖDETS NYCKER
Bertil Gardell har lämnat denna skildring om hur det kunde vara att leva för mer än
100 år sedan.
Lena-Stina Jönsdotter bodde i backstugan Hagen under Svensbo i Tvärred. Hon levde
mellan 1823 och 1908och blev alltså 85 år och födde 5 barn. Hon var känd som den
fulaste människa någon hade sett. Hon saknade nämligen näsa. Den hade en häst bitit
av. Läkningen gick inte riktigt bra och att söka läkare var nog inte att tänka på.
I folkmun och på Hembygdsföreningens skylt heter platsen Lena-Stinas. Av alla ödeställen finns många med två eller till och med tre namn. När en torpare flyttade in i ett
nytt torp måste prästen ha ett namn att skriva i sina böcker. Det var långt ifrån vanligt
att det passade befolkningen. Grannarna började kalla stället något helt annat och det
spred sig och blev det brukliga. Sedan kunde något hända så att det blev ännu ett folkligt namn.
Mannen hette Olaus Johansson var skomakare och blev endast 45 år. Barnen flyttade
hemifrån ganska tidigt. Dottern Anna Lovisa är morfars mor till Lena Björklund, som
nu bor i Hellingsjö. Hon släktforskar och har gjort förfrågningar till mig och visat på
sammanhangen fram till den rika och kända dotterdottern Hildur. Dottern Vilhelmina
född 1849är mor till Hildur, som blev gift med Sveriges mest betydande textilfabrikant
och av honom fick hon en årsdagspresent, som nu har flermiljonvärde.
1881 flyttar Vilhelmina och familjen in på torpet Nyberg, i folkmun kallat Huttebo,
under Fästereds gård i Finnekumla. Hutt är en kort bit timmer. Det sägs att stugan var
byggd av sådana. Mannen Otto Johansson är ladugårdsdräng hos löjtnant Olivecreutz
på Fästered. Otto dör två dagar före julafton 1886. Han är då 36 år. De har fyra barn.
Det äldsta är 11 år och Hildur, som här är huvudperson, är ännu inte född. Den arma
Vilhelmina är i ungefär tredje månaden och har dessutom fyra barn att ta hand om. För
att klara av det får hon ”fattigvård” av Finnekumla socken.
1889 är det åter sorg i Huttebo. Då dör en femårig flicka. 1893 flyttar de till Borås. Där
träffar Hildur så småningom sin man, den legendariske Algot Johansson. De köper
Fästereds gård där Hildur föddes på torpet Huttebo. Han får reda på fattigvården som
Hildurs familj fått.
Kommunalordförande i Finnekumla i början av 1950-talet var smidesmästaren Erik
Berglund, farfar till Claes, som nu har Berglunds rör. Erik fick söka i handlingarna och
ta reda på hur mycket pengar det betalats ut. Socknen fick sedan 8 000 kronor av Algot
och Hildur. I det ingick ränta på ränta.
När det plötsligt fanns så mycket pengar och man inte visste vad de skulle användas till
gällde det att hitta på något bra. Kommunalstämman bestämde att bygga vägbelysning i
Fästeredsund. Den var klar 1951.
Torpet Huttebo revs i början på 1930-talet. Huset som står där nu byggdes 1934. Trots
att det inte finns några ”huttar” kvar står det med stora bokstäver ”HUTTEBO” på
gaveln mot tillfarten.
På Hildurs födelsedag skulle de ta en biltur. De körde från Fästered mot Sundet. Där
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saktar Algot in och frågar om hon åkt den vägen. Det hade inte Hildur. Så småningom
stannade han framför en nybygd villa. Den hade strandtomt och ett rejält båthus med
brygga. Algot ställde några ledande frågor för att få veta vad hon tyckte om huset och
läget. När hon delgivit sitt gillande frågade han om hon ville ha det. Hon svarade ja
och han meddelade att det var hennes födelsedagspresent från honom.
Detta var väl ett annorlunda människoöde som fick ett fint slut till sist.

PREMIÄRTUR MED
VEGBYS MC-ÅKARE
Det finns ett 15-tal mc-åkare i Vegby, och söndagen den 10 september samlades de
flesta av dem vid Sjöparken för en gemensam mc-tur i det vackra vädret. Färden gick
via Komskälet – Nitta – Älmestad – Möne till Blidsberg där vi stannade för en fika vid
Basta Kvarn. Efter en stunds ”social samvaro” (läs skitprat) med många skratt så fortsatte vi hemåt via Trädet – Solberga – Kölingared – Böne – Hössna – Gullered –
Gällstad på krokiga vägar. Krokiga vägar är ett måste när det gäller mc-åkning. Detta
var den första turen som vi gjort gemensamt och alla var överens om att det skulle vi
göra om igen flera gånger. Håll utkik på anslagstavlan.
Glada hoj-hälsningar från Vegby-åkarna/gm Maritha Wegstrand.

Skinnknuttar är vi allihopa...
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NÄR DET GÄLLER:
— KONSTRUKTION ELEKTRONIK OCH ELSKÅP
— PC-MÄTSYSTEM – PC-STYRSYSTEM
— PC-BASERAD PRODUKTIONSUPPFÖLJNING
— INBROTTSLARM

RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG
E-mail: info@ietv.se

Singer Sverige, Gamlebyvägen 1
520 11 VEGBY, Tel. 0321-72690
E-mail: info@singer.se
Hemsida: www.singer.se

Byalaget

VEGA
Medlem i

Fest, bröllop, dans, barnkalas, möte, teater, LAN eller
kursverksamhet?
Här finns det du behöver!
- Handikappanpassade lokaler för upp till 300 personer
- Komplett kök, pub och scen
- Bredbandsuppkoppling
- Stolar bord, serviser och partytält
För att hyra, kontakta Micke: 72329, 0708-397940

Missa inte våra olika arrangemang
Håll vår bygd levande Ta dig tid till rekreation och avkoppling i Sjöparken
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Arnes Maskingrävning AB
Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

0321-703 80

Södra säm, 520 11 VEGBY
0321-713 91, Mobiltel. Per 070-577 61 22 Mikael 070-204 03 65

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

BOKTRYCKERI AB LH TRYCK · SINCE 1959

Trådlöst hemlarm från
Securitas Aroundio.

För kostnadsfri rådgivning i hemmet kontakta
Johnny Olausson 0703 - 11 09 86 / 020-71 33 55
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SÖNDAGAR I HEMBYGDSPARKEN
Traditionen kallar numera alla vegbybor och övriga sjuhäradsbor till Hembygdsparken i
Vegby för att mumsa i sig våfflor med sylt och grädde. Lite kaffe kan man också få att
skölja ner godsakerna med. Varje söndag i juli står alla dörrar öppna för att alla skall få
en möjlighet att beskåda alla fina saker som föreningen har i sina samlingar.
I år finns det en utställning av skolkort som sträcker sig över många år bakåt i tiden.
Det äldsta skolkortet är hela 110 år gammalt. Bilden är än i dag alldeles kristallklar,
helt fantastiskt.
Bilderna är alltså kort tagna i skolorna i Säm och Finnekumla. De forna lärarna Gunnar
Magnusson i Säm och Holst i Finnekumla som har bistått med samlingarna. Men den
som ligger bakom detta fina arbete med att sammanställa bilderna och skrivit namn på
alla skolbarnen är Östen Emanuelsson. Detta är ett fantastiskt arbete han lagt ner,
kanske att det till och med är unikt i sitt slag. Tänk er själva att sätta namn på flera
hundra skolelever.
Detta fina verk kommer alltså att finnas att beskåda under alla fem ”våffelsöndagarna”
i juli. Ett konstverk som kommer att kunna beskådas vid olika tillfällen i många tiotals
år framöver.
Våffelsöndagarna har blivit mycket populära. Detta kan man lätt förstå när man har
smakat på de underbara frasvåfflorna som är bakade på smet efter ett recept som gick
hem för många år sedan på Sämsjökarnevalen. Man kan höra i kulisserna att de kallas
för ”Vegbyvåfflor” tack vare att de är så frasiga och goda i smak tillsammans med
grädde, sylt och kaffe.
VSK-bladet förklarar härmed att våfflorna i Hembygdsparken från och med nu heter
”Vegbyvåfflor”.
Den som ligger bakom receptet är från början Astrid Bård, som alltid gjorde smeten till
våfflorna på Sämsjökarnevalen.

Arne Johansson och
Gustav Johansson
har hittat bekanta
på skolkorten.
Under de sex söndagarna besöktes Hembygdsparken av drygt 300 personer.
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Några söndagsgäster ”svalkar ” sig med kaffe.

HEMBYGDSFÖRENINGENS DAG
Från högre ort proklamerades att alla Hembygdsföreningar skall ha sin egen dag att
fira. Vegbyortens Hembygdsförening passade på att förlänga öppethållandet som startade redan första söndagen i juli.
För vår förenings del innebar detta att det blev en våffelsöndag extra den 6 augusti.
Detta passade bra nu när alla vant sig vid att få sig några Vegbyvåfflor innanför västen
varje söndagseftermiddag.
Genoveva Pettersson fyllde 97 år för ett litet tag sedan. Detta uppmärksammade styrelsen genom att ta tillfället i akt att gratulera henne på just Hembygdsföreningens dag.
Genoveva var en utav upphovsmakarna till att det över huvudtaget finns en hembygdspark i Vegby. Hon gratulerades med ett exemplar av hembygdsfilmen och en fin
blomsterkvast.
Genoveva uttryckte sitt varma tack för uppvaktningen.
I sitt tacktal poängterade hon också vikten av att den yngre generationen ställer upp
och för traditionen vidare så att stugorna och parken blir underhållna. Det vore trist om
allt som byggts upp skulle förfalla.
Styrelsen hade också ordnat med underhållning. Sven Lundgren, kanske mera känd
som ”Lappen”, hade tagit sitt dragspel med sig och rev av några låtar just så som det
brukar låta när han är i sitt esse. Han stöttades av sin hustru och deras granne som
sjöng till Svens musik.
Den här firardagen var det ett strålande väder. Man kunde bara strosa runt i den underbara parken eller varför inte ta sig en titt inne i alla stugorna och få sig en guidning av
någon stugvärd. Efter detta satt det fint med en Vegbyvåffla och lite Gevalia.
Våra stugor är värda ett besök eller bara parken som har blivit en oas att vistas i.
Detta bevisas av att ? personer besökt parken under de sex söndagarna.
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EN NY FLUGA HAR KOMMIT TILL VEGBY
Flugan heter ”Bennys fotbollsgolf”. Den 10 juli drabbade den Vegby. Då kom det ett
helt lass med grejer som skulle monteras upp. En lämplig plats fann man strax söder
om Nyfiket, öster om kanalen i Sjöparken.
Tolv stationer, eller hinder byggdes upp. Hindren var av olika svårighetsgrad.
Meningen med det hela är att man med en fotboll skall försöka att passera hindren med
så få sparkar som möjligt. Spelet kan jämföras med bangolf.
Ett antal personer kunde inte hålla sig utan provspelade banan redan första kvällen trots
att en del kompletteringsarbeten återstod.

Lisbeth Johnsson
har just invigningstalat och klipper här bandet
som ett bevis på att
banan är invigd.
Själva invigningen skedde först på kvällen den 11 juli. Då kom självaste turistchefen i
Ulricehamns kommun Lisbeth Johansson och den kände fotbollsspelaren Benno
Magnusson och förrättade invigningen. Detta skedde naturligtvis genom att ett blågult
band klipptes.

Lisbeth Johansson och Benno Magnusson blev så här glada
efter det att de vunnit den allra första tävlingen på banan i Vegby.
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Idén till detta kom från en herre som heter Benny Sahlén. Han har startat upp ett 30-tal
banor både i Sverige och andra länder. Den allra första var i Göteborg vid Åby.
Nu kom alltså Vegby in i bilden tack vare vår underbara park. Så många rosor som parken fick vid detta tillfälle trodde vi inte fanns.
Anläggningen ägs av Mats Magnusson, men skall skötas av personalen i Nyfiket.
Magnusson inledningstalade med att prisa den asfalterade cykelleden. Han och hans
hustru brukar ofta cykla till Vegby. Det var väl på detta sätt som han fick upp ögonen
för vilken underbar plats detta är.
Vid invigningarna av banorna är det brukligt att en känd fotbollsspelare ställer upp som
dragplåster. Benno Magnusson var på sin tid en mycket god centerforvard. Han gjorde
mycket bra ifrån sig i allsvenskan, så bra att han till och med fick proffsanbud och flyttade utomlands för att pröva lyckan. Han hade dagen till ära klätt sig i Sveriges gula
tröja nummer 9. Denna siffra hade han på tröjan när han var med i VM i Tyskland
1974.
Tre lag ställde upp och tävlade mot varandra. Man hade 8 försök på sig att klara varje
hinder. Minst sparkar vann. Vegby SK ställde upp med ett lag, Emil Frilander och
Jesper Levinsson, som tävlade mot ett lag från Marbäck, Karin Andén och Nastasja
Thor, och ytterligare ett lag som bestod av Benno Magnusson och Lisbeth Johansson.
De sistnämnda vann tidernas första fotbollsgolf i Vegby. Alla fick dock pris.

Mycket folk trängdes för att få se en skymt av Vegbys fotbollsstjärnor.
Drygt etthundra personer tog chansen att vara med om denna nästan unika premiär. Tur
med vädret hade man till och med. Invigningen startade klockan sju. Tjugo minuter
över sex slutade ösregnet och solen tittade fram. Halv nio regnade det igen.
Endast tre veckor före invigningen fick Mats Magnusson och Per-Ola Johansson kontakt med varandra. Så snabbt gick det att ordna alltsammans. Men som Mats betonade,
i sitt inledningstal, vi är ju inga politiker heller förståss.
Parken var ju meningen att bli en allaktivitetspark. Med detta tillskott kan både enskilda och föreningar ha nöje av att vistas och prova på olika aktiviteter. Lisbeth Johansson
påpekade att parken är den finaste som hela kommunen kan vara stolta över.
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TILL MINNE AV ÖSTEN
En mycket god vän har för alltid lämnat oss alla i Vegby och långt utanför samhällets
gränser.
Östen Emanuelsson var en öppen och social person. Han tyckte om att träffa människor
och hade lätt för att konversera. Hans öppenhet gjorde att vem han än träffade tyckte
om honom.
Jag som skriver detta hade förmånen att resa tillsammans med Östen i 8 år när vi spelade bowling i Borås. När det var hans tur att köra blev undertecknad alltid den siste som
han lämnade av. Östen gav sig tid att stanna och under den följande kvarten hade vi alltid fullt upp med samtalsämnen. Utbytet blev något utöver det vanliga. Samtalen fylldes med meningsfulla resonemang. Därför känns det oerhört tungt i denna stund.
Östen var en mycket stor tillgång för hela samhället. Han hade många strängar på sin
lyra. Som medlem i Vegby Sportklubb var han ständigt aktiv med att ta olika initiativ.
När det gällde elljusspårets tillkomst var det till stor del hans förtjänst att den blev färdigställd. I arbetet med detta var han en av de drivande krafterna.
En annan förening som haft stor glädje av Östen är Vegbyortens Hembygdsförening.
För ett antal år sedan gjordes Hembygdsföreningens bygdebok. Vid dess tillkomst
lade han ned hundratals timmar dels genom intervjuer och dels med att skriva ned sina
intryck. Som bekant tar detta en otrolig massa tid i anspråk.
Hans initiativförmåga var hur stor som helst. Vid tillkomsten av markeringarna vid de
gamla sockengränserna från S Säm och Finnekumla mot Tvärred i öster, Marbäck i
norr, Gällstad i öster och mot Månstad i söder, var Östen en av dem som såg till att
skyltarna blev tillverkade i hans snickarbo och blev uppsatta.
Ett annat jobb som fått stor uppskattning är de gamla skolkorten som nyss visats på en
utställning i Hembygdsparken. Korten är mycket snyggt monterade. Namnen på hundratals skolbarn har Östen tagit fram. En mycket värdefull dokumentation av barnen som
gått i Finnekumla skola, S Säms skola och Vegby skola.
Han deltog också aktivt med att bygga upp husen i Hembygdsparken.
Genom det nämnda har vi bara skummat lite på ytan över allt vad Östen uträttat i samhällets tjänst.
Det är inte bara i föreningslivet som Östen i det tysta har utmärkt sig. Han började sitt
arbetsliv inom konfektionsindustrin. Efter ett antal år som anställd tog han steget och
startade eget tillsammans med en morbror. Den första lokalen blev i källaren på den
dåvarande Vegby Sportaffär.
Lokalen blev snart för trång. Den tidigare Saga biografen blev tom när Vega var
nybyggd. Bioföreställningarna flyttades dit i stället. Den gamla biografen blev lokal
till Gul och Blå. Företaget, som hette Eson konfektion, växte än en gång ur sina kläder
och behövde ytterligare större ytor. Före detta Arne-konfektions lokaler stod tomma.
Där flyttade Eson in och fortsatte produktionen av jeans som blev berömda i hela
Sverige. Alla skulle ha just jeans av märket Gul och Blå sydda av Eson konfektion.
Östens hustru Lisa och barnen Krister och Katarina har med alla oss andra förlorat en
mycket sympatisk och fin make, far och vän. Vi kommer alltid att bevara ett ljust
minne av Östen.
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Östen har för alltid satt sina fingeravtryck på samhällets utveckling.
För att belysa Östen Emanuelssons enorma kapacitet skall vi här nämna hans artiklar i
boken om Södra Säm och Finnekumla.
Han skrev tillsammans med Gunnar Magnusson en lång artikel om skolan.
Östen berättar om emigrationen till Amerika.
Den indelte soldaten handlar ett reportage om.
Östen har tillsammans med Sture Hjalmarsson suttit på Ulricehamns Tidning och tagit
fram vad som hände mellan1869-1951.Det är beskrivet att en poststation öppnats i Säm
1875 01 08. Säms och Finnekumla socknar har å nyligen hållna kommunalstämmor
beslutat teckna, den förra 6000 kr och den senare 5000 kr i den tillämnade järnvägen
Borås- Fästeredsund.
Det står om olaga brännvinsförsäljning 1888.
För många år sedan var det tal om att förbinda Åsunden med Sämsjön med en 1,5 km
lång kanal. Året var 1892.
I ett avsnitt berättar han om Vegby telefonstation.
I ett annat avsnitt berättar han om elektriciteten, när Vegby kvarn hade ett eget kraftverk som så småningom levererade kraft till Gamlebyn, Skrivaregården och Kullen.
Året var 1914.
På sidan 115 och några sidor framåt går han igenom affärer som funnits . Den första
kända affären i Vegby var i anslutning till Vegby Herrgård. 1905 hade Wilhelm
Svedberg en speceriaffär. Efter honom kom Sven Ad Löngård.
Vegby konsumtions-förening bildades 1915 (Konsum).
Vegby Bosättning finns också beskriven med Folke och Kerstin Andersson som innehavare. Affären startade 1951.
Mellan 1935 och 1940 hade David Emanuelsson en kiosk i Fästeredssund. Denna rörelse köpte Sven Ad Löngård och lät uppföra en ny byggnad som blev filial till affären i
Vegby.
Även i Finnekumla finns affärer beskrivna. Den äldsta affären i våra socknar var troligen C O Skoglunds i Nockebo. Han flyttade till Stommen 1870 med sin affär. Den
finns numera i Ramnaparken i Borås. En hel del finns i övrigt beskrivet om denna affär
ända tills Löngård övertog denna konsumbutik. Våren 1953 lades affären ned.
Fisket i Sämsjön. Östen redogör för hur viktigt fisket var från början av 1900-talet fram
till 1940. Man fiskade sil i stora mängder liksom sik, lekmört och braxen. Även notdragning finns beskrivet.
Hur Fästeredssund fick gatubelysning redogör han också för.
Folkminnen. Där berättas om havandeskap, barnets födelse, dopet, kyrktagning mm.
Östen skriver om Anna Hintze på Fästered, om Fästereds Säteri, om Sjörred, om
Finnekumla gård, Säteriet Attorp och om torp och gårdar i Vegby.
Med det uppräknade kan man bara ana vilket arbete Östen lagt ner och vad han använde sin tid till när han inte skötte sina sysslor i fabriken. Ändå har vi inte berört allt det
arbete som han lade ner när stugorna i Hembygdsparken byggdes.
Vi skall alla med tacksamhet minnas Östen.
Vila i frid!
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SOMMARKYRKA I FINNEKUMLA
Trots sammanslagningen av församlingarna i Gällstads pastorat till en församling fortsätter medlemmarna i Finnekumla som om inget hänt. Där värnar man om sin kyrka
och behåller den levande så långt de själva har möjlighet att göra detta.
I sommar har man öppen kyrka dagligen mellan 14-19 under veckorna 30 och 31.
Några eldsjälar ser till att detta fungerar.
Den som så önskade kunde bli guidad i kyrkan. Dessutom bjöds det på karameller och
läsk vilket passade bra när temperaturen ute gick upp emot trettio grader.
Hela sju dagar är det dessutom klockringning med musikstund med början klockan 19.00.
Den 25 juli var första dagen då Ingvar Pettersson och Eva Grahn underhöll med
dragspel, flöjt och sång.
31 åhörare.
Den 26 juli var det dags för Finnekumlakören under ledning av Monica Johansson att
svara för underhållningen.
20 åhörare.
Den 27 juli kallades programmet ”Musik i sommarkväll” med familjen Wingborn som
sjöng och spelade.
23 åhörare.
Den 1 augusti var det dags för Gina Gustavsson och Anna Mogren att framträda med
sång och spel på gitarr och piano.
35 åhörare.
Den 2 augusti spelade Kjell Pettersson på dragspel och Lars-Ove Pettersson på saxofon.
Samma efternamn men ändå inte släkt.

Kjell Pettersson med
dragspelet och
Lars-Ove Pettersson
med saxofonen.
26

Detta var två spelemän som behärskar allt från storband och dansband till seriös musik.
Om man med seriös musik menar stillsam, då var det sådan som framfördes den här
kvällen. Musiken passade alldeles utmärkt i Finnekumla kyrka. Lars-Ove uttryckte att
de spelar korta låtar för att hinna med att visa att de kan många.
I programbladet står det att de båda herrarna trakterade ovanstående instrument. När de
väl började spela visade det sig att de kunde hantera många fler. De var lika skickliga
på piano, flöjt och klarinett. Lars-Ove vet VSK-bladet inte så mycket om mer än att
han är en mycket skicklig musiker. Däremot vet vi lite mer om Kjell Pettersson. Alla
musikintresserade känner väl till att Kjell leder Tranemo storband. Trots att det är sommar är han i full färd med att planera en konsert under hösten på Åhaga i Borås. I det
civila är han dessutom musiklärare i Tranemo. Han ser ju ung ut men frågan är ändå
om han inte har kommit upp i pensionsåldern. Hur det är med detta spelar ingen roll,
en mycket fin musiker är han. Har hört genom andra att han gör egna arrangemang till
sitt storband. Då måste man vara väl bevandrad bland alla vågräta linjer med en massa
prickar på. Det krävs mycket kunnande om man skall vara orkesterledare och dirigent.
Den här kvällen den 2 augusti var väl värd ett besök i Finnekumla kyrka.
44 personer lyssnade.
Den 3 augusti var det åter ”Musik i sommarkväll” med Hanna Höglind sång, Fredrik
Lanned saxofon och Markus Lundgren gitarr.

Trion Höglind, Lanned,
Lundgren i full aktion.
Gruppen har inte fått något namn, men de spelade och sjöng mycket bra ändå.
Även dessa musiker kom överraskande med flera instrument än det var sagt i programbladet. Vi kunde räkna in hela tre olika saxofoner, en fiol och en nyckelharpa, förutom
den annonserade gitarren. Alla tre behärskade sina instrument mycket väl. VSK-bladet
blev mest förtjust i Hanna Höglunds sätt att traktera sin nyckelharpa. Detta gjorde hon
på ett magnifikt sätt.
Konserten bestod av jazzmusik och folkmusik. Folkmusiken var mestadels svensk men
även lite Irländsk folkmusik hade de smugit in i repertoaren. Bra gjort av arrangörerna
att kunna knyta upp så fina musiker till att framträda i Finnekumla kyrka.
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Med en låt kvar på programmet gjordes ett avbrott för en andakt. Musikerna spelade
och församlingen sjöng först psalm 204. Därefter höll Per Jonstoj en kort andakt som
avslutades med att musikerna spelade och de församlade sjöng psalm 202.
62 personer räknade vaktmästaren Per-Olof Svantesson in.
Vaktmästaren hade även koll på besökarantalen de övriga kvällarna. Sammanlagt
besöktes de 6 kvällarna av 215 gäster.
Sommarkyrkan avslutades söndagen den 6 augusti med gudstjänst klockan 18.00 med
Per Jonstoj, präst och Annika Persson, kantor.
Som sagts inledningsvis finns det några eldsjälar i den tidigare församlingen i
Finnekumla som är värda en extra honnör.

BoMa

Berg o Maskin Entreprenad
Finnekumla 256
520 11 Vegby
0321-72522

BoGunnar Andersson
Bergsprängare
0709-837599

boma.entreprenad@spray.se
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elcenter AB
ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96
Servicebil: Richard 070-288 01 48, Patrik 070-335 21 43

Lennart
Jakobssons
ELEKTRISKA AB

Tel. 0321-721 11
Biltfn. 070-583 91 50

VEGBY
Försäljning Cylinda
Vitvaror
LENNART JACOBSSONS
- EN BRA KONTAKT!

Vegagatan 22 - 520 11 VEGBY

Vegbyortens hembygdsförening
Föreningens syfte är att från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt
intresse och att i därtill lämpliga byggnader förvara sådana föremål från äldre och
senare tid, vilka belysa bygdens folkliv, hantverk och odlingshistoria.
Genom att vara medlem stöder du föreningen.
Kassör: Iris Johansson
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DE TRE VALEN 2006
Den 17 september var det alltså val till kommun, landsting (region) och riksdag.
Redan tidigt på morgonen var valförättarna på plats i Vegby skola. Det gällde att ha
valurnan eller trälådan så tom som det bara går att ha den. Det föreskrivs också att det
skall finnas skynken att gömma dig bakom så att ingen skall kunna se vad du har för dig.
Röstning skall kunna ske helt utan att någon annan än du själv vet vad du röstat på för
ett parti.
Valarbetarna från de olika partierna var också på plats för att placera ut sina respektive
valsedlar på ett bord utanför skolans matsal. Dessa får endast lägga ut valsedlar med
partibeteckning och namn på kandidater. Blanka röstsedlar med endast partibeteckning
är förbehållet att läggas ut av ordföranden.
När så klockan blev 8.00 förklarade ordföranden Carl-Olof Levinsson valet öppnat.
En som skulle hasta iväg till Borås och jobba var Jörgen Andersson. Han blev den förste att rösta i Vegby denna valdag.

Jörgen Andersson har lämnat sina sedlar till Carl-Olof Levinsson.
Per-Erik Frilander och Annelie Eklöf prickar av Jörgen i röstlängden.
I år var utbudet av valmöjligheter större än någon gång tidigare. Inte mindre än 14
olika alternativ fanns att välja mellan. Vissa ställde dock inte upp i alla tre valen. Här
följer en förteckning över vilka som lagt ut sina röstsedlar utanför vallokalen.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Miljöpartiet de gröna,
Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Junilistan, Välfärdspartiet,
Feministiskt initiativ, SPI, Sjukvårdspartiet-Västra Götaland, Kommunistiska Partiet,
Sverigedemokraterna.
Som sagt detta var mycket att välja mellan.
Under förmiddagen var det fullt ös vid valurnan. Folket stod faktiskt i en lång kö för att
utnyttja sin rättighet och skyldighet. Miljontals människor på vår jord har ingen större
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önskan än att få byta med oss och få våra rättigheter som vi finner naturliga att ha.
Ändå är det väldigt många som bara struntar i att rösta. Den som inte röstar borde heller inte ha rätt att klaga på samhället. Tänk över detta till nästa val om fyra år.
I detta val avlades 774 röster. Vid förra valet var det 768 röstberättigade som kom till
vallokalen. I kommunalvalet röstade 80 %, i landstingsvalet var det 79 % och i riksdagsvalet 81 %. Vi låg väl ungefär på riksgenomsnittet.
Nedan skall vi redovisa antalet röster som partierna fick och procent av de avgivna rösterna.

Rösträkningen kräver skärpta personer, till 100 %.
Socialdemokraterna 191 röster 31,6 %, Moderaterna 107 17,7 %, Centern 174 28,8 %,
Vänsterpartiet 36 6,0 %, Kristdemokraterna 26 4,3 %, Folkpartiet 15 2,5 %,
Miljöpartiet 14 2,3 %, SPI 32 5,3 %, Sverigedemokraterna 8 1,3 %. Den snabbräknande läsaren konstaterar snabbt att detta inte blir 100 %. Det beror på att det fanns några
mindre partier som inte redovisats separat.
103 personer hade utnyttjat möjligheten att förtidsrösta.

BOKSAMLARE JAKOB
Boksamlaren mötte en bekant som berättade att han slängt en gammal bibel.
– Den var tryckt av nån Guten... nånting.
– Inte Gutenberg, väl?
– Jo det var det.
– Idiot! Du har kastat bort en av de första böcker som tryckts. En sådan gick för tre
miljoner på en auktion alldeles nyss.
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Forts. från s. 5

Numera är inte ytorna så stora som skall hackas av med lie eller grästrimmare. Ett stort
område är sedan några år tillbaka så slätt att Gustav (i Bagaregården) kan använda en
åkgräsklippare att ansa ytorna med.
Efter liemännens framfart tar delen, den sociala delen, över. Om det är kaffet eller
något annat vet inte VSK-bladet. Men tungornas band släpper totalt. Det pratas episoder som är sanna och historier som berättades precis så som man upplevt dem i verkligheten. När det är som allra trevligast skall allt dukas bort och var och en dräller hem till
sitt krypin för att titta på Aktuellt med väder. Undrar just om torkan skall fortsätta eller
om åskan skall driva fram regn så att gräset fordrar en andra slåtter?
Området kring stugorna är en lugn oas för både kropp och själ. Synd bara att ingen person under pensionsåldern har upptäckt detta.

LYCKLIG TILLDRAGELSE
Hos Lage Carlborg hände en lycklig tilldragelse i slutet av juli. En igelkott förmodligen
en hona kom framdragande med ungar. 4 stycken nya igelkottar har sett dagens ljus i
Vegby. Lage försöker att mata dom med pannkakor, men han är lite osäker på om de
gillar rätten utan sylt och grädde. Familjen har hittat ett bra gömställe under en stor
Rhododendron buske på norra sidan av huset.
Från initierat håll meddelas, lite senare, att igelkottarnas aptit är god.

Igelkottens ungar har redan vuxit till sig en del.

