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VEGBYBOR TECKNA ER FÖR FIBER NU ! 
 

FIBER TILL VILLA 

Regeringen har satt upp mål för att Sverige ska få ett bredbandsnät i världsklass. Målet 
är att 90% av alla hushåll ska ha möjlighet till fiberanslutning senast år 2020. 
Ulricehamns Energi har ett uppdrag som består av visionen - Bredband till alla! Allt 
sedan starten 2001 har vi grävt ner över 40 mil fiberkabel och intresset för 
fiberanslutning ökar för varje år.  
I intressekampanjen "Fiber till villa" som vi valt att kalla den, har vi påbörjat en 
omfattande flerårig fiberutbyggnad till villor i Ulricehamns Kommun. Inledningsvis 
valdes 16 tänkbara områden ut med målet att vi bygger där intresset är störst. Bland 
dessa områden var Marbäck var först ut. Grannarna i Marbäck har på ett imponerande 
sätt engagerat sig vilket lett till att ca 90% av hushållen valt att ansluta sig till fibernätets 
alla möjligheter. 

Planerad utbyggnad 2016! 

Nu fortsätter vår kraftfulla satsning med ambitionen att ansluta 1000 hushåll 
2016. Följande områden står på tur; Gunnarshill, Villastaden, Nedre/Övre Fredriksberg, 
Markuslyckan, Gällstad och Timmele. Som boende i aktuellt område kan du och dina 
grannar gemensamt vara med och påverka vilket område som blir först ut 2016 genom 
att sända in en intresse anmälan på  www.ueab.se/fibernaet/  Om din fastighet eller ditt 
område inte finns med i publicerat kartmaterial kan du ändå anmäla ditt intresse för 
fiberanslutning via vårt formulär, välj område Övrigt. 
Alla intresseanmälningar registreras och kommer att ligga till grund för vilket 
område som här näst kommer att fiberanslutas framöver. 

Sänkt pris för fiberanslutning 2016 

Från och med den 1 januari 2016 inför Skatteverket nya regler för rotavdrag. 
Skattereduktionen vid köp av rotarbete sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden 

med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder. 
Men anledning av de nya reglerna har vi på Ulricehamns Energi beslutat att inte längre 
hantera ROT då den administrativa hanteringen för oss blir för stor i förhållande till vad 
avdraget ger er som kunder. Vi har därför beslutat att istället sänka anslutningsavgiften 
från 19 700 till 17 700 kronor. 
Utöver det erbjuder vi er alternativet "Gräv själv" på egen tomtmark vilket reducerar 

priset med ytterligare 1500 kronor. Det står er därefter fritt att välja om ni själva vill 
gräva på egen tomtmark eller anlita någon annan att göra det för att därigenom kunna 
utnyttja ROT-avdraget för det arbetet. Alternativt så väljer ni komplett installation där 
vi utför allt arbete fram till färdig fiberanslutning. 



ÅRSMÖTEN PÅ VEGA 

 
17 Mars kl 18,30 slogs dörrarna upp på Vega Bygdegård. Det var ju dags för sedvanliga 
årsmöten för Vegby vägförening och Byalaget Vega. 
Först ut så startade vägföreningen med Peo som Ordförande. Han hälsade alla välkomna 
och påbörjade mötet. Dagordningen följdes och alla punkter gick igenom och Peo 
Johansson blev enligt ett högt JA omvald till Ordförande för Vegby Vägförening på en 
tid 1 år. Övriga i styrelsen är Mikael Petersson, Carl-Olof Levinsson, Jörgen Landström 
och Enar Hemmings 
 

 
Roland Johansson Sekreterare och Peo Johansson Ordförande  

 

 
En skara åhörare 

 

Innan det var dags att inleda nästa årsmöte bjöds det på fika. Kaffe med hembakt var ju 
melodin. 
Nöjda och glad satte sig åhörarna igen och Byalaget Vega kunde hålla i sitt årsmöte. 
Mikael Petersson höll i ordförandeklubban och genomförde mötet. Som val av 
Ordförande i föreningen av en tid på 1 år valdes Mikael Petersson. Övriga i styrelsen är 



Tomas Karlsson, Leif Karlsson, Roland Johansson, Ewa Broberg, Henrik Rylander och 
Lars Hjalmarsson. 
Båda föreningarna vill passa på att tacka alla som har hjälpt eller bidragit på något sätt 
så Föreningarna har kunnat genomföra alla projekt i byn. 
 
 

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte i Liljasstugan 
 
Då man, av erfarenhet, vet att årsmötet inte brukar samla på sig nån större mängd av 
medlemmarna hade styrelsen i år beslutat att, istället för att hyra lokal, förlägga 
årsmötet till Liljasstugan. De 15 medlemmar som infann sig fick gott plats i 
”finrummet” i stugan. Efter att ordf. Wilhelm Josefsson hälsat välkommen och öppnat 
mötet gjordes parentation över en avliden medlem under det gångna året. Sune Frilander 
fick förtroendet som mötesledare med Rolf Johansson som sekreterare. 
 

 
 
Det är inte första gången Sune och Rolf har det här uppdraget 

 
Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen hade 176 medlemmar och en ganska 
en ganska livlig verksamhet under det gångna året. Valborg firades med tal av Ulf 
Johnsson och sång av Tvärred-Finnekumla sångkör. Grillkväll vid jordkulan. Vandring 
på Prästavägen. 

Byvandring i Fästeredssund. Öppet 6 sommarsöndagar för våffelservering med 
utställning av bygdens numera utdöda tekoindustri. Öppet hus med kaffeservering på 
Hemvändardagen. Samtalskväll med Ulf Johnsson. Berättarkväll med risgrynsgröt. 
Förrådsbyggnaden har färdigställts och har kostat 40 000 kr. Till detta har erhållits ett 
kommunalt bidrag på 20 000 kr. Ingen hoppar av i styrelsen så den ser ut som förut och 
består då av följande personer. 
Wilhelm Josefsson, Rolf Johansson Birgitta Kumpumäki, Maritha Wegstrand, Yvonne 
Henriksson, Börje Wegstrand och Ingemar Skattberg. Wille är ordförande även i år. 
Stugvärdinnorna och ”våffelkommittén” består av samma personer som förra året.  
de valda är Birgitta Kumpumäki, Berit Sjölin, Gun-Britt Johansson, Åsa Asplund, Gun-
Britt Vegborn, Mona Rohdin och Monika Ekman. 
 

 
 
Ett årsmöte utan kaffe är näst intill omöjligt 

 

Valborgskommittén består av följande personer: Wilhelm Josefsson, Rolf Johansson, 
Arne Johansson, Birgitta Kumpumäki och Börje Wegstrand. 
Årsavgiften för 2017 beslutades vara oförändrad 100 kronor pr person. Under ”övriga 
frågor” diskuterades samtalskvällens vara eller inte vara. Styrelsen hade föreslagit att 
den slopas på grund av dåligt intresse men röster höjdes mot förslaget och beslutet blev 
att den skulle vara kvar i alla fall i år. Eftersom det finns kommunala vatten-och 
avloppsledningar på nära håll diskuterades om det inte skulle gå att ordna med en riktig 
vattentoalett. Beslutet blev att styrelsen får i uppdrag att utreda kostnaden.  



 
 

Årsmöte i Vegby Sportklubb  
 
Måndag den 14 mars höll Vegby Sportklubb sitt årsmöte. Till styrelse valdes följande. 
Ordförande: Per-Erik Frilander, vice ordf: Lars Rosenqvist, kassör: Erika Nordh, 
sekreterare: Carina Gustafsson, ledamot: Claes-Erik Sjölin, ers: Rainer Eskilsson, 
Christer Johansson. 
 
Prislista vid uthyrning 
Följande priser gäller om du är intresserad av att hyra Sämshov och/eller tillbehör. 
  medlem   icke medlem 
Klubbstugan  600 kr   800 kr 
Dansbanan  700 kr   800 kr 
Klubbstugan + dansbana 1200 kr  1600 kr 
Tält  600 kr    800 kr 
Inkl. upp och nedmontering 2000 kr   1000 kr 
Utanför Vegby tillkommer 20 kr/mil     
Partyset  50 kr/set 
Fasta bänkar  50 kr/st   
Träbord  20 kr/st  
Stolar  5 kr/st   
Stor grill  100 kr   
 
Kontakta : Claes-Erik Sjölin,   Tel: 72343 eller 070-557 23 43 
  

Inbrott och skadegörelse på Sämshov 
 
Någon gång under natten mellan 13 och 14 mars har objudna gäster tagit sig in på 
Sämshov och brutit upp fönsterluckor till entréhytten samt gjort försök på några andra 
dörrar. I omklädningsrummen har det stulits en spikpistol samt hörselkåpor med 
inbyggd radiodel. Natten till 18 mars var det dags igen. Denna gång bröts dörrarna vid 
lastbryggan på dansbanan sönder. Även två dörrar till förråden på dansbanan bröts upp 
och förstördes. Troligen hittade inte gärningsmannen något av intresse, för vid första 
inventering saknades ingenting. Däremot lämnades ett antal sönderbrutna dörrar och 
karmar samt demolerade lås. För att åtgärda detta kommer det att kosta klubben både 
onödig tid och pengar. Man undrar när dessa personer skall fatta att det aldrig förvaras 
något stöldbegärligt på anläggningen. 
 

 
 



Reservera lördag 30 april kl. 10.00 för 
Loppmarknad på Sämshov. 
 
Herrar div. 6 på Sämshov. 
2016-04-22 18:30 TV FC – Redvägs FK 
2016-05-20 19:00 TV FC – Månstad IF 
2016-07-07 19:00 TV FC – Dannike IK 
2016-08-21 15:00 TV FC – Ljungsarps IF 
2016-09-18 15:00 TV FC – Länghems IF 
2016-10-02 15:00 TV FC – Grimsås IF  
 

Herrar U-lag på Sämshov. 
2016-06-19 17:00 TV FC – Dalsjöfors GoIF 
2016-08-14 17:00 TV FC – Hällstads IF 
2016-09-04 11:00 TV FC – Toarps BK 
2016-09-17 11:00 TV FC – Södra Vings IF 
  
 

Damer div. 3 på Sämshov. 
2016-05-01 18:00 TV FC – Alingsås KIK 
2016-05-15 18:00 TV FC – Kindaholms FF 
2016-05-25 19:30 TV FC – Mariedals IK 
2016-06-11 17:00 TV FC – Svenljunga IK 
2016-06-26 18:00 TV FC – Södra Ving/Timmele 
 
 

Påminnelse om Skolträffen den 20 augusti 2016 
 
”Bröder och Systrar”, nu är det dags att anmäla sitt intresse (ännu ej bindande) inför 
Skolträffen i augusti. Inbjudan har gått ut via Vegbybladet, Facebook och kedjebrev. Ni 
finner all information där. Ett flertal har redan anmält sitt intresse, men för att säkra 
behovet av önskade hytter, bör vi vara ute i god tid kopplat till de varianter som erbjuds. 
Kryssningen ombord på Birka Paradise innehåller ett brett sortiment av aktiviteter och 
underhållning, samt god mat av högsta klass. Ni är varmt välkomna med frågor 
avseende detaljer och önskemål. 
Med förhoppning om en lyckad kryssning för oss alla. 
 

Med vänlig hälsning 
Lars Sjölin 
 070-3803083 
larssjolin@hotmail.com  

 



Lucia på VEGA 
 
På självaste Luciadagen var det ännu en gång dags för ett Luciatåg på Vega efter 
förgående års succe. Efter flera veckors sångträning var det dags för de frivilliga 
Vegbybarnen att framföra sina julsånger inför en entusiastisk publik. Vegby Skolas 
föräldraförening låg även detta år bakom som initiativtagare. Föreningar, företag samt 
privatpersoner skänkte massor av fina priser till lotterierna. Även denna gång fick Vega 
besök av både tomte och brandmän. Denna dag samlades det in lite över 7000:- till 
aktiviteter, bussresor mm för Vegby skolas elever. En stor varm kram och tusen tack till 
alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att även denna gång hålla liv i denna härliga 
lussetradition 
 

 
Luciatåget 

 

 
Brandmännen Jonny Halvarsson och Victor Karlsson 

Din Vän 
 
Den stora strömmen av flyktingar har under vintern kommit även till Vegby och 
flyktingboendet på Campingen där stora familjer har fått tak över huvudet. ibland med 7 
personer i samma lilla stuga. Nu har flera av familjerna börjat spridas ut till större 
bostäder, några i Tranemo andra till Dalsjöfors och några till Gällstad.  
Lions klubb i Ulricehamn har identifierat integration som ett område som stämmer med 
Lions syfte, och startat ett projekt med namnet "Din Vän". Syftet är att koppla ihop 
svenska familjer med invandrarfamiljer. Där svenskarna kan hjälpa till med att förstå 
papper man får från myndigheter, låna en slagborrmaskin, läsa läxor eller att skjutsa till 
sjukhus och följa med till läkaren. 
Första aktivitet blev att ordna ett stormöte på Vega. Lions bjöd då på lite frukt i all 
enkelhet.  
Nästa steg var att Lions ordnade fika på Vega den 25 februari. Denna gång var det god 
uppslutnings från invandrarna men färre  vegbybor. 
Vid detta tillfälle reste sig några av de afganska familjerna och erbjöd sig att stå värdar 
för nästa träff och att laga afgansk mat. Sagt och gjort och ett nytt datum sattes ut till 18 
februari: Lions lovade att stå för hyra och kostnader för ingredienser. Målet sattes till 70 
personer när vi handlade. Kockarna, Shamir och Hayatolla startade kl 11 samma dag. 
Efterhand anslöt sig familjerna och andra afganer. Jag blev nån slags kökschef för ett 
20-tal afganer, utan ett gemensamt språk och utan recept. Det enda vi viste var att 
gästerna skulle komma kl 17. En minut över var man färdiga och maten bars ut och 
ställdes upp på scenen från vägg till vägg. Och nu kom det många vegbybor. Vi åt 
maten uppe i puben på tredje våning och lokalen var full. Boråstidningen var på plats 
och fotade framförallt de afganska kvinnorna som satt på golvet i stora salen och bakade 
ut piroger av vetebröd som stektes och gjorde små degknyten som ångkokades. 
Nästa steg blev att de arabiska familjerna ville bjuda på arabisk mat. Och man anade att 
det var lite av en tävling i all vänskap. Dagen när matlagningen skulle börja var Vega 
uthyrt men vännen Birgit A i Finnekumla bjöd in gänget till sitt kök. Det blev en lång 
dag när man gjorde hundratals vindolmar. Jag tror att Birgit hade en rolig dag och hon 
menade att köket var bättre städat före än efter. De båda arabiska kvinnorna som 
ansvarat för matlagningen, Raba från syrien och Rasmia från Irak var också nöjda och 
stolta efter två långa dagar. 

 

 

Afganskt nyårs firande 



 
 

Två dagar efter den arabiska festen hade afganerna bett att få hyra Vega för att fira 
persiskt nyår som också firas av afganerna. Man man bjöd in alla afganer som finns i 
omgivningarna. Det kom folk från Trädet ner till Tranemo, säkert över ett hundra 
personer som bekostade råvarorna. Kockar var radarparet Sharif o Habatulla. Rätten var 
den samma som vid tidigare tillfällen, ris med tillbehör och kyckling. Allt var klart till 
kl 2 när festen började och alla hade ätit klart vid 4 tiden då en jättetårta serverades.  
Under hela festen var könen strikt åtskilda. Kvinnorna satt uppe i puben med skynken 
som skyddade mot insyn. Männen var på mellanplanet. Mat och disk skickades med 
barnen som rörde sig fritt mellan lokalerna. Vi lade oss inte i den för oss, märkliga 
uppdelning efter kön eftersom detta var afganernas egna fest. 
  
Vid 20-tiden var allt diskat och städat och vi kunde glädas åt att ha glatt många 
människor och gett många ett avbrott i den långa raden av dagar i avvaktan på att 
migrationsverket skall ta sina beslut. 
 

 
 



Invigning av ask- och kistgravlunden på Finnekumla 
kyrkogård 
  

Söndagen den 29 maj invigs ask- och kistgravlunden på Finnekumla kyrkogård.  
Platsen är längst ner på den nya kyrkogården vid Finnekumla kyrka.  
Lokala Rådet i Finnekumla-Vegby har länge arbetat för att ett alternativ till de 
traditionella gravarna med sten och plantering ska finnas även på vår kyrkogård.  
En vacker plats med möjlighet att sitta i lugn och ro både för sörjande och andra hoppas 
vi att ask- och kistgravlunden ska bli. 
Den 29 maj är alla välkomna på kyrkkaffe kl. 16.00 i församlingshemmet. Gudstjänsten 
börjar kl. 17 och därefter följer en kort invigningsceremoni vid ask- och kistgravlunden. 
 
 
 
 

 
 
 

From 19 mars till 1 maj har Café Nyfiket öppet alla helger mellan kl 10-17 
Den 3 maj börjar jag ha öppet tisdagar till söndagar och from 31 maj har jag öppet alla 

dagar. 
 

Den 9 juli kl 10-16 kommer det att vara en marknad/loppis i parken. Vill ni boka plats 
så hör av er så fort som möjligt till mig på telefon 0723-613281 eller maila till 

cafenyfiket@tele2.se 
 

Jag jobbar på att det skall hända lite mer på Nyfiket under sommaren så håll er 
uppdaterade via hemsidan, www.cafenyfiket.net eller via facebook, Cafe´Nyfiket 

 
Välkomna önskar Kerstin och Alve 

 
 

Tipspromenad nypremiär 
 
Efter att ha legat nere ett tag på grund av svalt intresse har tipspromenaderna från Café 
Nyfiket startat igen. Det var Annandag Påsk, solen sken och ca 50 personer hade hittat 
ut i vårsolen för att gå rundan. 
Vinnare i vuxenklassen blev Henrik Rylander med 12 rätt och bland barnen, Wilma 
Johansson, med 11 rätt. 
På Café Nyfiket hade Kerstin ett specialerbjudande på "Tipromenadfika"  som många 
passade på att smaska på medan dom diskuterade skiljefrågan samt hur många rätt de 
hade. 
Tipspromenaderna fortsätter på söndagar t o m 24 april. Välkomna! 
 
 

Årets Cykelmiddag 
 

 

 

I år är det 20 års jubileum för cykelmiddagen. Passa därför på att redan nu boka 

in lördagen den 27 Augusti, för det är då årets cykelmiddag kommer ske. 

Årets arrangörer är: 

Katarina och Bosse Claesson 

Inger och Bosse Mellbin 

Gunilla Ackelid och Jörgen Frilander 

Therese Byström och Henrik Rylander 

  

Mer detaljerad information kommer senare. 
 
 



 
 

Från förr 
 

 
Kungens Eriksgata genom Vegby 

 

 
Smén, Henrik Larsson m fl 



Att ligga i lumpen 
 
Att sitta och titta på gamla foton gör gärna att man drömmer sig tillbaka till tiden för 
händelsen. Man kanske vet eller anar att man själv finns med. Man kanske hittar 
ansikten man känner eller tycker sig känna igen. Man kan hitta platser man känner igen 
eller möjligen känner igen. 
Och då uppstår frågan: Vem, var och när. 
 

 
 
Det här fotot är taget på KA4 i Göteborg 1960. Några av Vegbybladets läsare kanske 
känner igen någon av de tre personer som är från den här trakten. Nummer 4 från höger 
första raden uppifrån är Georg Henningsson Gällstad. Nummer 5 från vänster andra 
raden uppifrån är Hilding Bergqvist, bördig från Hulared men har bott i Gällstad ett 
antal år. Hilding finns inte kvar i livet. Samma rad nummer 7 från höger är Gustav 
Johansson Vegby. 
 
 

Information från Hembygdsföreningen 
 
30/4  Valborg i Hembygdsparken med Vårsång och Korv i Lönngårds affär 
24/5  Grillkväll vid Jordkulan Skogås, Säm 
11/5-29/6 + 3/8-31/8  MC-fika onsdagar 18.00-21.00 
Byavandring i Juni, datum och plats ej klart, se kopplingen och affischer. 
 
Vi kommer även i år att ha sommaröppet Söndagar 14.00-17.00 i Juli. Hembygdens år. 
Invigning av det nya museet. Vi kommer även att ha utklipp från Lingåsen och gamla 
Vegbyblad från 1980-talet och framåt som ni kan läsa. 

 
 
 
 
 

-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 100 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- 200 kr/familj (Barn upp till 20 år) 
557 23 43 Bankgiro 5643-8567. Swish: 123 634 52 92 
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. Swish:123 682 62 67 
Nästa nummer: v 25. 2016. Deadline för Naturligtvis är andra bidrag också 
artiklar: 7 juni. välkomna 


