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Valborgsmässofirande i kyligt väder 
 
Trots det kyliga vädret kan man ändå säga att hembygdsföreningen hade tur med vädret 
under tiden som Valborg firades. Kallt regn, på gränsen till snö, föll i stort sett hela 
dagen fram till femtiden på eftermiddagen då de tunga molnen började lätta. Rutinerna 
för kvällen är alltid de samma. Allteftersom publiken börjar anlända är någon 
lottförsäljare framme och försöker plocka av vederbörande så mycket pengar som 
möjligt. I affären finns Rolf med sina varma korvar och ser till att ingen behöver stå 
hungrig och lyssna till kvällens underhållning. 
 

 
 
Ulf står beredd att ta över när sångkören gör sitt uppehåll 

 
Prick klockan 19.00 sätter Tvärred/Finnekumla sångkör igång med att framföra sina väl 
inövade vårsånger under ledning av Urban Gärdborn.            Mitt i Programmet görs ett 
uppehåll för vårtalet som i år hölls av” vår egen präst” Ulf Johnsson. Kvällen avslutas 
med dragning på lotterierna. 
Och när dragningen väl är över får alla bråttom hem för att komma in i stugvärmen. En 
del med någon liten vinst med sig hem, de flesta utan. 
 

Dop i Hembygdstugorna 
 

 
  
Ebba Staaf Levinsson 
döptes i 
hembygdsstugorna den 8 
maj. 
Dotter till Per Levinsson 
och Anna Staaf, lillasyster 
till Tuva.  
 



Trevlig grillkväll vid jordkulan 
 
Vegbyortens hembygdsförening som svarar för anordnandet av den numera traditionella 
grillkvällen vid jordkulan hade i år valt att använda Kristi Himmelfärdsdag för 
ändamålet och vad beträffar vädret kunde det inte gärna blivit bättre. Allt eftersom 
deltagarna anlände kickades dom iväg på en tipspromenad med 12 kluriga frågor där 
man fick chansen att testa sina kunskaper. 

 
 
En lycklig vinnare med sin vinst 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hungrig efter tipspromenaden var det så dags att lägga sina korvar på grillen. Under 
tiden som korvarna mörknade i färgen redogjordes resultatet av tipspromenaden där det 
visade sig att Anita Claesson var den som utgick som vinnare bland de 30 som deltog. 
På andra plats kom en annan Anita med efternamnet Johansson. Båda med 11 rätt så det 
var skiljefrågan som fick avgöra. Eftersom inte Ingvar och Eva hade tillfälle att vara 
med och underhålla den här kvällen så var det Arne Johansson som fick hoppa in och 
rädda situationen.  

 
 
 

 

 

Jag pratar inte innan jag har ätit upp 

min korv 

 
 
 

Att Arne ställer upp ersättare för Ingvar och Eva så betyder det inte att det handlar om 
musik och sång. Istället plockar han fram sin berättarförmåga och berättar om platsen 
för kvällens grillfest. På stället som hette Skogås (i folkmun, Sjogås). bodde en man 
som hette Emanuel Svensson med hustrun Annika Larsdotter. Efter ett tag kom snart 
makarna underfund med att de inte kunde bo under samma tak så en av dem var tvungen 
att hitta något annat att bo i. Det var orsaken till att, den numera upprustade, jordkulan 
kom till. Vem av dem som fick bo i jordkulan är lite oklart. Emellertid fick paret fyra 
döttrar varav en del av dem var tillkomna efter att de flyttat isär. Men det var ju bara ca 
50 meter mellan stugan och jordkulan så det var ju inte långt att gå. En av döttrarna 
Augusta Charlotta bedömdes, enligt husförhörslängden, vara fånig. Efter att föräldrarna 



gått bort fick hon tas omhand av ”socknen” och betecknades då som idiot. Arne hade 
givetvis mycket mer än detta att berätta och nån liten historia hann han också med. 
 

Tränarbyte i Tvärred/Vegby FC 
 
Tvärred/Vegby har i dagarna gjort klart med en ny tränare. Göran Carlström har tagit 
beslut att omedelbart sluta som tränare för klubben. Han har på senare tid känt att tiden 
inte riktigt räcker till för både tränarsysslan samt att få ihop familjesituationen. 
Istället kommer en nygammal bekantskap att träna laget. Ny tränare blir Fredrik 
Wigestål. Fredrik var spelare i Tvärred/Vegby 2010-2011, därefter tog han över 
tränarsysslan i Ulricehamns IFK. Efter säsongen 2013 tog han en paus från fotbollen, då 
han och Emma väntade barn. Nu kände han suget efter att träna ett lag igen kommit 
tillbaka, och hos oss kommer han hinna med både familj, jobb och fotboll. 
Vi är mycket glada över denna lösning och hälsar Fredrik välkommen tillbaka. 
Kontraktet gäller till att börja med 2015. Per Levinsson och Christian Sjögren kommer 
fortsättningsvis att vara assisterande i TVFC. 
 
 

Södra Sämsjöns FVOF den 26 maj på Vega samlade 
17 personer. 
 
Själva styrelsevalet tog inte lång stund. Omval av samtliga. Ordförande är Nils Nilsson, 
Ågården, Säm. Resterande personer som ingår i styrelsen är Anders Ekengren, Leif 
Jansson, Göran Magnusson, Enar Hemmings, Torbjörn Sjögren och Claes Sparre.  
Ekonomin i föreningen är stabil, gjordes en vinst på cirka 22.000 kronor, så föreningen 
har nu en bra behållning som skall användas till förbättring av fisket i fiskvårdsområdet.  
Enar Hemmings som också är med i Åsundens fiskeförening visade upp en helt ny karta 
över Övre Åsunden. Denna karta visade djupet och grunderna i sjön. Mycket trevlig 
karta som man kan köpa hos Enar, Bokhandeln i Ulricehamn, Ulricehamns Sportfiske, 
Turistbyrån och Wollmars. Tanken är att man ska inskaffa en sådan karta över Södra 
Sämsjön, vilket förhoppningsvis blir klart till nästa årsmöte. Ett annat beslut var att man 
ska kunna köpa fiskekort via telefonen och internet, vilket underlättar betydligt för våra 
Sämsjöfiskare.  När det gäller fiskeförbud så kommer Södra Sämsjön att ha samma 
regler för gös som för Åsunden nästa år.  Minmåttet 50 cm till maxmått 70 cm, 3 gösar 
per dygn, ej fiske över 9 meters djup. Helt gösfiskeförbud till den 15 juni. När det gäller 
öring så är det fångstförbud. Den ska med andra ord åter in i sjön efter fångst. För att 
stärka öringen kommer det att planeras in öringsyngel.  Man ska även göra en 
undersökning av det gamla vandringshindret vid Göransfors, Gällstad. Detta för att 
underlätta öringens vandring i Sämån. När det gällde kräftor så vill föreningen att man 
inte fiskar alls detta år. Mötet avslutades med en film om Gäddfångst och smörgåstårta. 
Mötet tog drygt 2 timmar. 
 

Minnen från Attorp visade på Ulricehamns museum 
våren 2015 
 
Jo det är sant att textilierna har visats vid några tidigare tillfällen men den här gången 
ville vi lägga fokus på Sally och Reinhold Petterssons gemensamma liv och verksamhet 
på Attorp. 
 

 
 
Här har Sally och Reinhold Pettersson bott och verkat 

 
Detta till skillnad från förra årets utställning då vi enbart inriktade oss mot Sallys och 
Genovevas textila arbeten. När Attorp 2013 fick ny ägare  
fick vi möjlighet att överta textilier och diverse annat som de anhöriga  
 
 



 
 
Mycket kan åstadkommas på en 

vävstol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
välvilligt skänkte och vi bedömde att det gott och väl räckte för en ny 
utställning. Tanken var redan då att den skulle ske på Ulricehamns museum följande vår 
men då hade man redan så fulltecknat att vi fick vänta till våren 2015. Alltså åtog vi - 
Jan Cauchy och Margaretha Swedberg – oss att arrangera en första version i 
hembygdsstugorna sommaren 2014. Resultatet av den har Gustav Johansson redovisat i 
Vegbybladet. Utställningen i Ulricehamn skedde sista veckan i april och blev besökt av 
375 personer.Lokalen gav oss en helt annan möjlighet att exponera det vi fått ta med 
och att vi dessutom kompletterade med foton på de rum på Attorp där mattorna 
ursprungligen legat blev uppskattat av främst alla dem som aldrig haft tillfälle att 
besöka Attorp. 
Både textilierna och mönsterböckerna blev flitigt granskade och fotograferade liksom 
dokument om verksamhet och anställningar av personal på gården. Men var tar nu allt 
detta vägen? Det ska ju förvaltas av Vegbyortens hembygdsförening för framtiden – så 
var ju den ursprungliga tanken. Varken hembygdsförningen, Ulricehamns museum eller 
Borås Textilmuseum visade sig ha möjlighet eller lust att förvara dem så idén att fråga 
nye ägaren - Dan Gotting – om vi kunde få inrätta ett litet textilmuseum på Attorp blev 
lösningen på problemet.              
Han visade sig nämligen positiv till att så småningom låta oss få göra så.  
Tack för det! Hur detta ska organiseras blir en senare fråga. 
 
Margaretha Swedberg, Jan Cauchy 
 

 



Attorpstextilierna kan räddas åt hembygdsföreningen 
 
Det stora bekymret när Vegbyortens hembygdsförening blev erbjudna de berömda 
textilierna från Attorp var att hitta en lämplig lokal att förvara allt erbjudet materialet i. 
Drömmen vore naturligtvis en uppvärmd lokal där allt kan hänga uppe hela tiden klart 
för visning när som helst utan att behöva packa ner allt i kartonger och kistor efter varje 
visning. Men tyvärr har ju inte hembygdsföreningen den möjligheten. Nu har emellertid 
en liten ljuspunkt ploppat upp där det ser ut som att textilierna kan få stanna kvar på 
Attorp där de en gång är tillverkade men att hembygdsföreningen fortfarande står som 
ägare. Dan Gotting, nye ägaren till Attorp, har vid förfrågan sagt sig vara positiv till att 
det inrättas någon form av utställningslokal i västra flygelbyggnaden ovanför 
ladugården. Och vem ligger nu bakom allt det här med att visa för allmänheten vad 
hembygdsföreningen fått från Attorp. Jo naturligtvis Margaretha Swedberg. Hade inte 
Margaretha funnits med i bilden så hade troligen inte heller allmänheten haft 
möjligheten att få se samlingen. Vem tror ni har pratat med Dan Gotting om framtida 
förvaring och var tror ni att samlingen finns förvarad nu i väntan på något annat? Gissa! 
 
 

Förändringar på Nyfiket i Vegby 
 
Den stora förändringen är att ägaren till fiket Gunnar Bengtsson slutar med 
caféverksamheten och istället överlåter åt en arrendator att ta över.  
Den som nu tar över heter Kerstin Karlsson, Alve Glembring tillsammans med 
Anchalee Thai  Gällstad. Vad beträffar fiket kommer det inte att bli några större 
förändringar förutom att man kan få sig serverat ett mål thaimat. Vidare kommer 
Gunnar Bengtssons goda våfflor, liksom övrigt fikasortiment och mat, att finnas i 
sortimentet.  
 

 
 
Nyfiket mitt i vårgrönskan 

 



 Öppettiderna kommer, än så länge, att vara mellan kl. 10.00 och 18.00. Vissa dagar 
kommer fiket att ha stängt. Under högsäsong kan öppettiderna komma att förlängas med 
en eller två timmar på kvällen. Caféet kommer att hållas öppet även på vintern. 
Fotbollsgolfen kommer att rulla på precis som vanligt. På förfrågan om Kerstin pendlar 
mellan Kungälv och Vegby svarar hon att hon att ägaren till thairestaurangen har köpt 
ett hus i Gällstad där hon har möjlighet att övernatta. Hon kan också tänka sig att ta med 
husbilen och använda för övernattning och även så småningom köpa ett hus i Vegby om 
allt går bra och det får vi hoppas. 
 
 

Affären i Vegby öppnar igen 
 
När affären i Vegby stängdes i höstas, som då var en ICA-affär, sade Nabil att han 
kommer att öppna igen till våren men det kommer inte att vara en affär som har någon 
bindning till ICA. Man kommer kanske inte att känna igen alla varor men för den skull 
behöver de ju inte vara sämre. Mjölken kommer från Jönköping, grönsaker från 
Halmstad, GB levererar glassen, charkuterivaror från Dalsjöfors slakteri och 
kolonialvaror från Handlarna i Jönköping. Både dags-och veckotidningar kommer att 
finnas och likaså cigaretter. Choklad och godis kommer också att finnas men inte i 
lösvikt. Om du brukar använda kort när du betalar så går det också bra i fortsättningen 
men du kan inte använda det vanliga ICA-kortet. Däremot går det bra med ICA:s 
bankkort samt de flesta andra bankkort. 
 

 
 
Affären har i alla fall ett vackert läge 

 

Affären kommer inte att heta ICA Vegby. Den kommer i fortsättningen 

att heta Vegby Livs. Nabil har också anställt en broder som kom till Sverige för ungefär 
ett år sedan och som lyssnar till namnet Kamil. 
 

 
 
 
 
Rengöringsmedel och 

hygienartiklar är det 

ingen brist på 

 

 

 

 

 

 

Även om det är svårt att driva affärer på landsbygden så får vi hoppas att det går bra för 
Nabil så att Vegby Livs kommer att finnas kvar i många år. 
 
 

Sjöparken, 10 år 
 
I år, den 6:e juni, var det 10 år sedan Sjöparken invigdes med pompa och ståt. Det var 
en kombination av invigning och firande av Sveriges Nationaldag. Vädret var hyfsat. 

Det var faktiskt uppehåll under hela firandet. 
 
 
 
 
 
Hans Nord inledde invigningen 

 
 
 
 
 
 

 
 
En stor skara hade samlats för att inviga Sjöparken och fira nationaldagen 

 



 
Olle Andersson tog vid efter Hans 

 

 

 
Gustav tog i så att det skvätte. Flaskan av is gick 

i tusen bitar.Därmed var Sjöparken döpt och 

invigd. 

  
 
När talen och invigningsceremonin var över bjöd Förskolan Fantsia på underhållning 

 

 
 

PRO-kören tog över efter Fantasiakören  
 



Ur VSK-bladet nr 2, 2005: 
 
Klockan femton på Sveriges Nationaldag startade firandet. Byalaget Vegas 
styrelseordförande höll hälsningstalet. Han beskrev hela processen med att färdigställa 
den gamla sågverkstomten. Den egna arbetsinsatsen var satt till 1 800 timmar eget 
arbete för att bidrag skulle betalas ut. Bokförda timmar är bortemot 3 000 i stället. 
Räknar man in alla timmar som inte är bokförda hamnar man säkert på ett par tusen 
timmar ytterligare. 
Utöver detta har bland andra Sture Carlsson och Hans Nord släppt till maskiner utan att 
ta betalt för detta. Detta är hela samhället mycket tacksamma för. (Red. kommentar). 
Hans framhöll särskilt några personers insatser. Gustav Johansson, Ulf Holm och Gösta 
Malm ville han framhålla utöver många andra som bidragit på ett förtjänstfullt sätt att 
färdigställa så att vi kan kalla parken vid sitt rätta namn, Sjöparken. 
Hans Nord överlämnade ordet till Olle Andersson som fått i uppdrag att invigningstala. 
Han kände sig mycket stolt över att ha fått äran att hålla detta tal. Olle menade att han 
inte ens kommer från dessa trakter och dessutom bor en bit utanför samhället 
Olle höll ett mycket vackert och känslofyllt tal. Han blandade både Sjöparken och lite 
nationaldagen i talet. Alla vi som lyssnade är tacksamma för att det blev just du Olle 
som höll talet. Bättre kunde ingen ”inhemsk” ha gjort det. 
Så var det då dags att inviga Sjöparken. Detta skedde på så sätt att Gustav Johansson, 
Ulf Holm och Gösta Malm tog plats vid fören på skeppet. Gubbarna hjälptes åt att 
kasta en flaska gjord av is mot stenen. I samma stund som isen sprutade om flaskan 
förklarade Gösta Malm Sjöparken invigd. 
Förskolbarnen från Fantasia tog plats framför tältet som stod uppställt. Därefter sjöng 
barnen några sånger ackompanjerade på gitarr av Lars Isaksson. Förskolebarnen hade 
god hjälp av sina ”fröknar”. Vilka applåder dom fick. 
När barnens toner tonat ut tog PRO Åsundens sångkör plats på ”scenen”. De framförde 
en hel rad med kända melodier med text därtill till Benkt Ekdahls ackompanjemang på 
Keyboard. Deras framförande avslutades, som sig bör på Nationaldagen, med att alla 
sjöng Du Gamla Du Fria unisont. Nu blev även Sveriges nationaldag firad. 
Som en liten minnesanteckning kan vi påminna om att det var första gången som 
Nationaldagen var helgdag, en ledig dag för de flesta. I stället fick många kämpa på 
och jobba när det skulle varit annandag Pingst. 
Hela invigningen blev mycket lyckad, med drygt 300 personer närvarande, trots att 
regnet hängde i luften. Precis när PRO Åsundens kör tagit sista tonen i sitt framträdande 
började det driva ett tätt, tätt regn. Därför blev det folktomt med omedelbar verkan. 
Inte en enda person utnyttjade glöden på grillarna som Tomas och Roger fixat fram. 
Däremot var det full kommers på kaffe och allehanda bakverk i Nyfiket. Besökarna 
kunde dra sig undan regnet till ett partytält som var uppsatt. 
 
 
 
 
 
 

LOPPIS PÅ VEGA 
 
Det började med att två tjejer i byn som heter Anna-Carin & Mia sökte upp styrelsen på 
VEGA. Dom hade en liten plan på bordsloppis på Vega. Det innebär att folk får hyra 
bord och stå och sälja sina saker. 
Byalaget VEGA nappade på iden att stå för detta evenemang. Uppgörelsen var att 
bordshyran, försäljning av kaffe och fika samt dom fina lotterierna går till välgörande 
ändamål. Det bestämdes att skänka pengarna till Barncancerfonden, 
Reumatikerförbundet och Alfa 1 (Organdonation). 
Så den 28 – 29 Mars så var det bordsloppis på VEGA. Det var ca 20 bord fulla av saker 
båda dagarna. Folk kom och gick i jämn ström hela helgen. En lyckad tillställning. 
Vi fick in 4500 kr på försäljning av lotter, fika samt bordshyra, så 1500 kr till respektive 
organisation blev gåvan från vår Loppis. 
Tack, alla ni som var där och stöttade vårt välgörenhetsevenemang samt dom fina 
lotteripriserna som skänktes från Ica Anders Gällstad , Gällstads manufaktur och Frisör 
157 Gällstad. 
 
Mikael 
Ordförande Byalaget VEGA 
 

 
 
Loppis VEGA 28 

– 29 Mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Tre glada tjejer som sålde sina saker. 

 
 
 
 
 



Midsommarfirandet på Sämshov är inställt! 
 
I över tjugo års tid har VSK´s ungdomssektion sett till att stången har lövats, och rests, 
musik, tipspromenad, bollkastning, lotterier, kaffe och fika mm har ordnats till 
midsommarfesten. Detta har skett helt ideellt för att ge alla chansen att under några 
timmar samlas och träffas under trevliga former på Sämshov. Tyvärr så har sektionen 
under senare år bara blivit mindre och mindre, och resurserna räcker inte längre till. 
Vädjan från ungdomssektion till fler att erbjuda sin hjälp har tyvärr inte gett något 
resultat och vi har därför gemensamt tagit beslut att ställa in arrangemanget i år. Tråkigt 
på en så fin tradition.  
 
 

Nybygget på Sämshov 
 
Nu har det äntligen börjat röra på sig med de nya omklädningsrummen. Bodarna är lyfta 
på plats och inom någon vecka skall taket läggas. Därefter börjar renoveringen inomhus 
och ny fasadpanel skall sättas. Vatten och avlopp samt el skall också kopplas in. 
Förhoppningen är bygget skall stå klart någon gång under hösten.  
 
 

Vegbymästerskapen i golf 
  
Söndag den 9 augusti kl. 09:00 på Åsundsholm G&CC. 
Tävlingen är öppen för dem som har eller haft Vegby som postadress. 
Tävlingsform: Singel, Slaggolf 
Antal hål: 18 
Anmälningsavgift: 50 kr 
Tävlingsgreenfee: 275 kr 
Anmälan görs senast 7 augusti kl. 18:00 på Min golf-golf.se 
 
 

Ny hemsida, vegby.se 
 
En ny uppfräschad hemsida med betydligt modernare, mobilanpassad, layout har 
lanserats. Den nya sidan blir betydligt enklare att administrera och den blir betydligt 
mer överskådlig och därmed lättare att navigera och hitta information. Till en början 
kommer den inte vara riktigt komplett, men den kommer att kompletteras efter hand. 
Sidan kommer att rikta sig till såväl besökare som bybor som vill veta vad som händer i 
vårt område. Dvs, den ska vara så informativ som möjligt. 
Allting bygger på ideellt arbete, så all hjälp är välkommen. Om ni undrar varför 
någonting inte är med på hemsidan, fråga dig själv varför du inte tipsat om att de ska 
vara med. Maila till: kontakt@vegby.se 
 



Program för HEMVÄNDARDAG 
(Programmet finns också på vegby.se) 
 
Här följer ett program för vad som händer 
på hemvändardagen den 8 augusti 2015. 
 
11.00 - Start på Sjöparken, med lite 
information av Lars Sjölin samt utdelning 
av svarskort för ”tipspromenad”. 2 frågor 
presenteras vid varje aktivitet. Café Nyfiket 
håller öppet under hela dagen. 
 
Hembygdsstugorna 
11.00 – 17.00 Hembygdsstugorna hålls öppna med utställning ”Teko i bygden”. Birgit 
Larsson finns på plats med bokbord och försäljning av boken om Finnekumla. 
11.00 – 16.30 Försäljning av våfflor vid hembygdsparken.  
 
Finnekumla kyrka och kyrkogård 
11.00 – 14.00 Utställning av bröllopsfoton från hela 1900-talet och lite till. Kända och 
okända brudpar med anknytning till Finnekumla och Vegby. 
12.00 – 12.30 samt 13.30 – 14.00 Kyrkogårdsvandring. Berättelser om några av dem 
som ligger begravda på kyrkogården. 
 
Finnekumla församlingshem 
11.00 – 15.00 Kaffeservering. Fotoutställning i skolsalen över Röda-kors-aktiviteter i 
Finnekumla från 1950 och framåt. 
 
Bygdegårdsföreningen Vega 
11.00 – 17.00 Vegalokalen håller öppet och visar filmerna ”Bygden runt Sjöarna” samt 
”Prästavägen” 
 
Vegby Sportklubb, Sämshovs idrottsplats 
13.00 – 18.00 Klubbstugan öppen. Visning av kort från VSK´s och Sämsjökarnevalens 
historia. 
13.00 – 18.00 Hoppborg för barn samt pilkastning, bollkastning m.m. 
13.00 – 17.30 Försäljning av hamburgare, korv, godis, dricka, kaffe. 
13.00  Dam-match mellan TV FC – Åsarp/Trädet/Redväg ”1-kronasmatch = Fri entré. 
15.30  Herr-match mellan TV FC – Södra Ving ”1-kronasmatch = Fri entré. 
18.00 – 23.00 Försäljning av hamburgare och därtill passande drycker. 
19.00 – 20.00 ca. Presentation/historik av Lars Sjölin, prisutdelning av tipspromenad. 
19.00 -  Samkväm, mingel m.m. 

 
Tisdagen den 21/7 

kl 18.00-22.00 
 
Start och invägning: Badplatsen, Vegby 
Startkortsförsäljning från kl 17.00 
Pris tyngst Gädda 
Startavgift: 50 kr inkl fiskekort 
Max 2 spön per startkort 
 
Sjösättningsramp för båtar finns vid badplatsen 
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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 39. 2015. Deadline för Naturligtvis är andra bidrag också 
artiklar: 14 september. välkomna 


