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Mera gatljus i Vegby
Ulricehamns kommun har gått med på att bygga ut gatljuset i Vegby samhälle till en
kostnad av 600 000 kronor. Utbyggnaden avser banvallen och sträcker sig från sista
nedfarten söderut från Storgatan till banvallen och i norr till där gångvägen genom
skogspartiet mellan Gamlebyvägen och Sjöbovägen. Även denna gångväg ingår i
utbyggnaden. Allt som allt

Här kommer att finnas gatljus så småningom
rör det sig om en sträcka på c/a 1,2 km. Arbetet kommer att utföras av Ulricehamns
energi och skall vara färdigt under året. Vägbelysningen är någonting som
vägföreningen inte behöver ha så mycket bekymmer om för den sköts av Ulricehamns
energi men däremot har vägföreningen ansvaret Sjöparken och där finns hur mycket
arbete som helst att utföra. Om du är den som vill göra en frivillig insats i Sjöparken,
eller på något annat ställe i samhället så hör av dig till Per-Ola Johansson.

Vegby från luften
Redaktionen har fått ta del av några fantastiska bilder av Vegby tagna från luften.
Bilderna är tagna av fotografen Roger Clark som bor i Göteborg och har en
sommarstuga på Bagaregården, Säm. Telefonnummer 070 210 1004.
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Hembygdsföreningens
Program för 2018

(plats om inget annat anges är Liljastugan)
30 April kl. 19.00 Valborgsmässofirande
Finnekumla/Tvärredskören medverkar
16 Maj kl. 18.30

Jordkulan - Grillkväll
med tipspromenad Ta med grillmat.

6 Juni

Guidad tur på ”Körkevägen”
OBS ! Start vid kyrkoruinen i Säm, medtag fika

kl. 15.00

22 Juni kl. 15.00 - 17.00 Midsommarfirande Kaffeservering
30 Juni kl. 13.00

Sill & potatis med tillbehör
Förhandsanmälan senast 28/6 till Maritha 070-2535 033

Söndagar 1 juli - 5 augusti kl. 14.00 - 17.00
Servering av kaffe och våfflor.
14 Juli kl. 18.00

Friluftsgudstjänst

26 September kl. 18.30 Ärtsoppa och punsch
Musik Quiz med Ingvar & Eva i Finnekumla församlingshem
ihop med Lokala Rådet
17 Oktober kl. 17.00
Samtalskväll med Ulf Jonsson
21 November kl. 18.30 Trivselkväll med gröt
10 Oktober kl. 18.30

Loppmarknad på Sämshov 05 maj
Missa inte årets loppmarknad som äger rum den 05 maj på Sämshov. 10.00 öppnas
portarna. Om ni har något som ni vill skänka går det bra att köra upp det till Sämshov.
Ta kontakt med Claes-Erik 070-5572343 så ni kan komma överens om tid så han kan
öppna.
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TV FC dam i div. 2
För första gången någonsin spelar damlaget i div. 2. Efter att förra säsongen slutat på
andra plats fick laget förfrågan om att ta en friplats upp till div. 2 Mellersta Götaland.
Detta tackade man ja till och får till denna säsong möta mestadels lag från
Smålandsregionen. Det skall bli spännande och se hur laget presterar på denna nivå. Ta
nu tillfället i akt och kom upp till Sämshov för att heja på och stötta våra duktiga tjejer.
Matcher som spelas på hovet.
Söndag 15 april 16.00
Tisdag 1 maj 14.00
Söndag 13 maj 16.00
Söndag 20 maj 16.00
Söndag 27 maj 17.00
Onsdag 6 juni 13.00

TV FC – Sandsbro AIK
TV FC – Växjö BK
TV FC – FC Vetlanda
TV FC – Älmhults IF
TV FC – Husqvarna FF
TV FC – Ljungby IF

TV FC herr i div. 5
Herrarna fortsätter i div. 5. Till detta år kommer en ny bekantskap att uppehålla sig på
TV FC
bänken. Nämligen den nya tränaren som lyssnar till namnet Nexhat Kelmendi. Det skall
bli spännande att se vad han kan tillföra detta så ganska unga lag. Matcher som spelas
på hovet.
Fredag 20 april 18.30
Lördag 19 maj 15.00
Torsdag 7 juni 19.00
Tisdag 19 juni 19.00
Lördag 18 aug 16.00
Lördag 29 sept 15.00

TV FC – Högvads BK
TV FC – Sätila SK
TV FC – Hajoms IF
TV FC – Dalsjöfors GoIF
TV FC – Hössna/Timmele
TV FC – Limmareds IF

Ny säsong för TV FC herr o dam
Nu har fotbollen rullat igång igen efter ett uppehåll på några månader, vad har då hänt i
TVFC sedan säsongen 2017 avslutades?
Våra tränare Elie Sader och Fredrik Wigestål har tackat för sig och dragit vidare till
Ulricehamns IFK, vi tackar så klart de båda för det arbete de gjort för oss och önskar
dem lycka till i fortsättningen.
Ny tränare för TVFC är nu Nexhat Kelmendi från Borås, Nedde som han kallas har en
gedigen fotbollsbakgrund. Hans fotbollskarriär har mestadels varit i IF Elfsborg, han
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spelade ungdomsfotboll och hela vägen upp till seniornivå. Tyvärr så satte skador stopp
för hans fotbollsspelande och han tog då klivet in i tränarlivet i Elfsborg.
Där var han under många år tränare på ungdomssidan upp till juniornivå innan han drog
vidare till andra klubbar.
Nedde är en engagerad tränare och lite osvensk i sitt sätt och träna och leda ett lag, på
ett sätt är han raka motsatsen till vad våra killar är vana vid, ni som följer TVFC
kommer att märka att det är en ny person vid sidlinjen under året.
Hur ser det då ut på spelarfronten?
Vi har ett par stycken som har lämnat oss för spel i andra klubbar, Adam Tingström har
gått till Dalstorps IF, Jonathan Larsson och Bekim Haxha har gått till UIFK. Tyvärr så
skadade sig Jonathan illa i AP&T cupen och det är oklart i skrivande stund om när han
kan börja spela igen.
När det gäller nya spelare så är det främst ifrån våra yngre led som har börjat känna på
seniorspel, Emil och Olle Claesson är två som jag främst tänker på. Två killar som
älskar fotboll och de ger allt på våra träningar.
På damsidan har det hänt en del, efter en andraplats 2017 fick det en friplats i div 2 och
tog den. Vi har även fått in två fina nyförvärv till damtruppen, Elin Thuresson
återvänder efter två år i Nittorp. Från Nittorp kommer även Ida Toresson, båda kommer
att fungera som tränare tillsammans med Sören Nilsson och Ulrik Thorstensson.
På det hela taget i TVFC ser det bra ut inför seriestart, men det kommer att bli extra kul
och spännande att följa damerna i div 2 under året.
Hur det går för våra lag kan ni följa på vår hemsida.
laget.se/tvarredvegbyfc

Hälsning från Röda Korset i Tvärred och Finnekumla
Årsmötet ägde rum måndagen den 26 februari i Tvärreds församlingshem. Det bjöds på
kaffe och fastlagsbullar och vi hade ett litet blomsterlotteri. Programmet blev en repris
från förra året då Jan Henry läste ur gamla protokollsböcker och årsberättelser. Under
40- och 50-talet var Röda Korset inblandade i skolbarnens tandvård, tuberkelinprov och
vaccinationer. Röda korset hjälpte också till att skaffa fosterföräldrar åt finska barn och
under andra världskriget samlades det in pengar och kläder till behövande. 1945 delades
Dannike, Finnekumla och Tvärred upp i varsin krets då kretsen blivit så stor, en
noggrann uträkning skedde hur pengarna skulle fördelas. Det byggdes en bastu i
Tvärred 1944-45 med bidrag från pensionsstyrelsen med 2000 kr. Det fanns en
badmästare och det redovisades hur många som badade och hur mycket det kostade med
tanke på tvål, badborstar och handdukar. Bastun lades sen ner 1973.
Den 13 december hade vi bjudit in till en väntjänstträff för alla ensamma pensionärer i
Tvärred och Finnekumla till Församlingshemmet i Tvärred. Trots vädret med snö och
halt väglag var det ändå en del som kunde komma. Barnen i Sjung och Skapa underhöll
med Lucia, tärnor och stjärngossar. Det var mycket uppskattat och så förstås bjöds det
på kaffe, lussekatter och pepparkakor samt barnen fick också en godispåse var.
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Hoppas på ett givande år trots allt som händer här i vårt land och utomlands med tanke
på alla katastrofer och konflikter där vi vet att Röda Korset gör stor nytta.
På långfredagen kommer vi att ha en insamling i samband med gudstjänsten i Tvärreds
kyrka till förmån för då något aktuellt ändamål. För övrigt kommer vi att arbeta med det
som vi brukar göra. Till sommaren hoppas vi kunna anordna en utflykt genom
väntjänsten och till hösten kommer det att bli den årliga basaren. Samtidigt som det
händer stora katastrofer så sker även små katastrofer i vår närhet för den enskilda
människan som vi inte får glömma. Det räcker att bara finnas till för en medmänniska.

Det är bäst att hålla sig inomhus när snöstormar drar fram. (Foto: TT)
När snöoväder med kraftiga vindar slår till gäller det att tänka sig för. Här är våra
viktiga råd:
• Stanna inomhus om du inte måste gå ut. Om du ger dig ut när det blåser och snöar
kraftigt finns risk att du tappar orienteringen och går bort dig. Det finns också risk att
skadas av till exempel träd som blåser omkull. Om du ändå är ute, agera som en
medmänniska och hjälp till där du behövs.
• Se till att du har mat och vatten inomhus. Blir det strömavbrott kan det vara bra att ha
ficklampor, värmeljus och stearinljus, ved och en batteridriven radio på plats. Glöm
dock inte att släcka ljusen när du lämnar ett rum eller sover!
• Håll koll på din granne. Försök att ha kontakt med varandra i säkerhetssyfte. Hjälp
varandra med ärenden.
• Måste du ge dig ut så undvik bilen. Det är lätt att köra fast i ovädret.
• Om du ändå måste ut med bilen så ta dig tid och stressa inte. Räkna med att det tar
längre tid än normalt. Håll avstånd och kör på ett sätt som vädret och väglaget tillåter.
Ta med dig snöskyffel, filt, ficklampa, varm dryck och varma kläder så klarar du dig
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bättre om du får stopp. Tala om för någon vart du är på väg, vilken väg du tar och när
du beräknar vara framme eller tillbaka.
• Håll dig informerad om läget via webb, tv och lokalradio.
Ge en gåva som räddar liv – Var med och rädda liv och ge hopp till människor i Sverige
och i världen. Din gåva används alltid där den behövs mest.
Vi tackar alla som på olika sätt hjälper till och stöttar Röda Korset.
Hälsar Erén Svensson

MÅ BRA MÄSSA
Lördagen den 3 mars ordnade jag och min granne Marina en må Bra Mässa i
Bygdegården Vega i Vegby. Vi har hållit på länge att planera och försökt få utställare
med olika profession från Lördag Ulricehamns kommun.
När dörrarna slogs upp kl 10 var det 12 olika utställare att besöka.
Bland utställarna fanns: Kari och Benny från Karis Massage Skönhet och Event. Benny
bjöd på en qigong-uppvisning på scenen. Han erbjud även energimassage på plats för
mässpris.
Anarchos förlag & evenemang med många bra böcker, bla kunde du köpa en bok om
Medial läkning Kostguiden.
Christine Carlborg från Yogaandan gjorde klangmassage på de som ville prova,
Elisabeth, Bettans hudvård berättade bla om Ayurveda och olika behandlingsformer.
Hasse från Stenbutiken hade mycket vackert att erbjuda.
Alve bjöd på en ”drink” och presenterade en del av PM-internationals produkter.
Eva och Erika förklarade vad Tensegrity (Tension och Integrity) är.
Harri med fru berättade om Kriya Yoga som är en av alla yogaformer.
Lin Bloms var på plats och sålde bla underbara byxor och ponchos.
Liz berättade bla om guidad meditation.
Marina berättade om Reiki och sålde bla vindspel på återvunna bestick.
Aloe Vera Huset visade och sålde Aloe Vera produkter från Forever Living products.
Pelle och Sol skötte fiket med bravur, goda frallor, bullar, maränger, kaffe/the eller juice
kunde köpas en trappa upp av dem.
Det fanns även ett rum där man bla kunde prova på Yoga och Klangmeditation.
Ca 300 besökare kom till Vega denna dag och fick mycket matnyttigt med sig när det
gäller att må bra och på så sätt göra vardagen lite bättre.
Mässan uppskattades mycket av både besökare och utställare.
Marina och jag har lärt oss mycket på vägens gång som vi tar med oss när vi börjar
planera nästa mässa.
Vid pennan
Kerstin Karlsson
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Massören Benny pratar om ryggproblem

Besökande som går runt och tittar och lyssnar på utställarna.
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Vegby vägförenings årsmöte 2018
Den 6 mars var den gemensamma dagen för årets årsmöte med de båda föreningarna
Vegby vägförening och Byalaget Vega. Vägföreningen var först ut och inledde med att
pålysa en minuts tystnad för, den nyligen avlidne styrelseledamoten, Carl-Olof
Levinsson. Per-Ola Johansson omvaldes till föreningens ordförande för ett år. Övriga
fyra ledamöter i styrelsen är Enar Hemmings sekreterare, Roland Johansson kassör,
Jörgen Landström och Mikael Petersson.

Mötesledare Per-Ola Johansson med Enar Hemmings som sekreterare
I driftbidraget från kommunen är avsatt femtusen kronor till styrelsearvode att fördela
inom styrelsen. Styrelsen hade emellertid enats om att inte ta ut arvodet och istället låta
pengarna ingå i det belopp som avsats till skötsel av samhällets grönytor. Man kanske
vill snygga till något som inte ingår i vägföreningens ansvarsområde.
Kommunens väg-och samhällsföreningar har getts möjligheten att låta skötseln utföras
av centralortens entreprenör för sommarunderhållet. Vegby vägförenings styrelse hade
emellertid föreslagit att fortsätta i gamla spår och mötet godkände förslaget.
Vägföreningen hade gjort ett försök att få kommunen att äska pengar till en ny
handikappvänlig flytbrygga i Sjöparken men fått avslag. Styrelsen har lovat att inte ge
upp men kommer att jobba vidare med frågan. Ordföranden informerade om att
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Trafikverket kommer att göra en trafikstudieanalys för Vegby samhälle med syfte att
förbättra trafiksäkerheten i samhället. Mötet avslutas och deltagarna bjuds på fika med
gott hembakat kaffebröd innan nästa möte tar vid.

Ingen
uppvaktning på födelsedagen.
Tack
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Årsmöte Byalaget VEGA 6 Mars 2018
Årsmötet hölls i sedvanlig tradition på Vega.
Mikael Petersson valdes till ordförande till kvällens stämma. Sekreterare valdes Roland
Johansson.

Några få tappra åhörare på Årsmötet.
Årsmötet genomfördes efter alla konstens regler.
Och följande val gjordes till Styrelsen 2018.
Ordförande Mikael Petersson , samt ledamöter Leif Karlsson , Lars Hjalmarsson ,
Roland Johansson , Eva Vegborn , Henrik Ryllander och Peter Pettersson.

Skärtorsdagsmässa i Finnekumla Kyrka
De flesta av påskens gudstjänster firas i år i de andra kyrkorna i Åsundens församling,
men på Skärtorsdagens kväll, 29 mars kl. 19.30, är alla välkomna till Finnekumla kyrka!
Kyrkoherde Christian Sandblom leder gudstjänsten och Finnekumla/Tvärredskören
kören under ledning av Monica Johansson medverkar med sång. Enligt traditionen
släcks alla lampor och ljus i kyrkan mot slutet av gudstjänsten och altaret ”kläs av” och
blir alldeles tomt. Detta är en förberedelse för Långfredagen, den dagen då Jesus dog på
korset. Två dagar därefter, på Påskdagen, firas Jesu uppståndelse och då är det ljus och
glädje igen i kyrkan. Men på Långfredagen och Påskdagen är det andra kyrkor än
Finnekumla som har gudstjänst!
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Världsböndagen i Finnekumla
Den 3 mars var det världsböndag och i år var det kvinnor i Surinam i nordöstra
Sydamerika som sammaställt en enkel andakt. Finnekumla och Tvärreds församlingar
samt Equmeniakyrkan i Tvärred samarbetar och turas om att ordna detta. I år var det
Finnekumlas tur och vi startade dagen med frukost till
självkostnadspris kl.9.00. Det serverades hembakt bröd,
skinka, ost, yoghurt, müsli, sill, ägghalvor m.m.
Efter det så blev det andakt och lite sång, Monica
Johansson spelade. 17 personer deltog. Det togs upp en

kollekt som går till
utbildningsstipendier i
utvecklingsländer.

Historisk teater i Finnekumla 15 april kl. 15.00
Den 15 april är det dags för en repris av den historiska teatern som visades för eleverna i
Vegby skola våren 2017. Den här gången är alla intresserade välkomna.
I församlingshemmet dukas det upp med kaffe efter teatern.

Fest, bröllop, dans, barnkalas, möte, teater
eller kursverksamhet?
Här finns det du behöver!
Handikappanpassade lokaler för upp till 300
personer
Komplett kök, pub och scen
Stolar bord, serviser och partytält

Kontakta Micke: 0321-72329, 0708-397940 eller
vega@vegby.se
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Känd Vegbybo hamnade i Åsunden och omkom
En tragisk olycka inträffade söndagen den 21 januari då 66-årige Carl-Olof Levinsson
gick igenom Åsundens is och omkom. Olyckan inträffade rakt nedanför Åsundsholms
golfbanas restaurant. Ingen vet exakt hur olyckan gått till mer än att Carl-Olof gått
igenom isen. Carl-Olof var känd som en mycket glad och gemytlig person med många
järn i elden. Fotografering var ett av Carl-Olofs stora intressen. Han har berättat att han
hade inte mindre än femtontusen diabilder som han
dessutom suttit och digitaliserat. Ett jobb som måste ha kostat en väldig massa tid.
Hemvändardagen 2015 har han till exempel dokumenterat med tvåhundra digitala
bilder. Carl-Olof har även medverkat flitigt i Vegbybladet med sina artiklar från
Fästeredssund som är den plats där Carl- Olof är född och uppvuxen. I nästa nr. hade
han tänkt skriva om midsommarfirandet i Fästeredssund men tyvärr blev det inte så. I
Vegby sportklubb var Carl-Olof också engagerad bl.a. som pojklagstränare där han bl.
a. tränade sina båda söner, Per och Jesper, till bra fotbollsspelare. De sista åren, fram till
sin död, har han delat tjänsten som
seniorfotbollens materialare med ClaesErik Sjölin.1976 gick Carl-Olof med i
Vegby brandkår, som den då
kallades, numera Vegby räddningstjänst där han varit med i drygt 40 år
och i många år som dess chef. CarlOlof var också med i styrelsen i Vegby
vägförening där han varit föreningens
kassör i 17 år
Fågelskådning var ett av hans stora
intresse där han gjort många utflykter
och resor både på egen hand och med
andra fågelskådare. Fiske var också
något som Carl-Olof ägnade sig åt,
bland annat har han åkt med på
torskfiskeresor till Lofoten, Genom sitt
engagemang överallt hade Carl-Olof
skaffat sig många vänner. Detta
bevisades också vid begravningen i
kyrkan i Gällstad där 250 deltagare
hade samlats för att ta avsked av CarlOlof.
Carl-Olof sörjs närmast av makan AnnChristine och barnen
Camilla, Per och Jesper med familjer.
Carl-Olof har fått sin sista vila på
kyrkogården i Finnekumla.
Carl-Olof med kameran högsta hugg
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Till minne av Carl-Olof
Den 21 januari fick jag ett besked som aldrig är kul att få, Carl-Olof ”Sippen”
Levinsson är död.
Jag stod och målade på en stege när min mobil ringde, min fru Mia svarade för jag hade
både färg i håret och på händerna. Det var Mathias Axéll som ringe och berättade den
tråkiga nyheten.
När de slutat prata och Mia berättade vad som hänt så sa jag rätt ut – Jävla gubbe!
Varför jag sa så har jag sedan funderat på, det jag kommit fram till är att det var mitt
sätt att inte tro på att det var sant. Tyvärr var det sant, Sippen hade gått bort!
Den tomhet jag kände den kvällen vill jag inte dela med mig av, den vill ingen
människa känna.
Tankarna gick direkt till Carl-Olofs fru och barn, Camilla, Per, Jesper och deras
familjer, vilken otrolig smärta och sorg det är för dem.
Nu har det gått ett tag och i stället för att känna sorg så väljer jag att minnas Sippen på
ett glatt och humoristiskt sätt, exakt som han var i sin personlighet.
Det är väl en ca 10-12 år sedan jag börja lära känna dig på riktigt, det var då Tvärreds IF
och Vegby SK började lira fotboll ihop. Sedan dess har vi pratat mycket om olika saker,
vi har gapat på domare ihop, vi har skojat med Brallis ihop, men framför allt har du
försökt lära mig saker om fåglar och olika platser i Tvärred som jag inte kände till.
Det var ju så att när du släppt av Brallis och burit in alla tröjor mm iför match, så tog du
bilen en runda i Tvärred. När du kom tillbaka så berättade du vart du varit och vilka
platser du besökt.
Jag kan säga att jag trodde att jag kände till det mesta om Tvärred, men nu kan jag mer.
Vi pratade om gamla Tvärredsbor, vem som var släkt med vem och så vidare. Du lärde
mig massor med saker om min hemby Tvärred. Tyvärr så har det nog inte fastnat så
mycket om fåglar.
Du kom alltid på din cykel upp till träningarna i Vegby, vi bytte några ord innan du
skulle vidare hem och du hade nästan alltid kameran med, det kunde ju dyka upp en
fågel!
Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om det saker du berättat för mig, det jag
ångrar idag var att jag inte hade tid eller tog mig tid att följa med dig på dina små korta
turer runt om i Tvärred och på alla andra platser vi varit iväg och spelat boll på.
Men min första kontakt med dig var på film! Om jag minns rätt skulle du fylla 50 år,
(kan minnas fel) och dina räddningstjänstkompisar hade bestämt sig för att spela dig ett
spratt.
De hade riggat upp dolda kameror på brandstationen och fixat till så det skulle gå ut ett
falskt larm.
Du kom på din cykel och började öppna portar och göra dig klar för utryckning, men det
var bara du som kom. Du gick där och tittade och undrade var är alla? Din son Jesper
kom förbi och du sa till honom att sticka iväg ner till Laken tror jag och kolla om han
fått larmet.
Men efter en liten stund så hoppade alla kompisar fram och ropade och skrattade och
önskade dig glad födelsedag. Ett mycket lyckat skämt av dina brandpolare.
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Sista gången jag träffade dig var dagarna innan den 21:e, du var på Stenbocksskolan i
ett jobbärende. Vi möttes som hastigast och sa att vi pratar en annan dag och sa ha det
gött vi ses!
Nu har det gått ett tag sedan jag var på din begravning som för övrigt var mycket fin,
när vi kom in i kyrkan så hördes det musik som du gillade från högtalarna. Det var
bland annat The Beatles, The Boppers mm.
Jag funderade på om den orkestern jag förknippar dig mest med skulle komma?
Jo då, Larz-Kristerz kom de också och då log jag!
Nu går vi så sakta mot vår och då sparkar vi gång fotbollen igen, men det kommer vara
utan dig Sippen och inget kommer att vara sig likt utan dig.
Men jag vill minnas dig med musik och glada minnen, en textrad från Larz-Kristerz.
Spela vad du vill, men det måste gå att dansa till!
Tack för allt Sippen!
Göran Carlström
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Ärade läsare
Du håller nu i det första numret av den nionde årgången av Vegby-bladet. Vegbybladet, liksom föregångaren VSK-bladet har ju alltid kommit ut i pappersformat. Som ni
vet, är det en gratis tidning som sponsras av några annonsörer. Tyvärr täcker det inte
kostnaden för tryck av tidningen och föreningarna som ligger bakom bladet har allt
svårare att få ekonomin att gå ihop. Dessutom påverkar papper och utkörning
naturligtvis vår miljö.
Vi vill därför göra ett försök att träda in i den digitala värden och erbjuda tidningen på
mail. Det ger också möjlighet att nå ut långt utanför utgivningsområdet. Dessutom
kommer du att få den i färg.
Gör en insats för Vegby-bladets överlevnad och vår miljö. Vår förhoppning är att vi ska
kunna gå över till att bli helt digitala framöver.
Maila in till vegbybladet@vegby.se, ange mailadress, namn och adress, så lägger vi upp
din mailadress för utskick.

-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,
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf
Johansson, Gustav Johansson.
Kontakt: Kontakta redaktionen enklast
via mail, vegbybladet@vegby.se
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För
annonsering, maila in till redaktionen eller
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 070557 23 43
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar
med lokal anknytning. Texter och bilder
mailas eller lämnas in i digitalt format.
Nästa nummer: v 25. 2018. Deadline för
artiklar: 11 juni.
Stötta våra föreningar med ditt
medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på

respektive konto. Glöm inte att skriva
namn på dem som betalningen omfattar.
Medlemsavgifterna för resp förening:
Vegbyortens hembygdsförening 100 kr
per person på Bankgiro 216-1826 Swish:
070 310 6946
Byalaget Vega 100kr/person eller 200
kr/familj (Barn upp till 20 år) Bankgiro
5643-8567. Swish: 123 634 52 92
Vegby Sportklubb 150 kr/pers eller 350
kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845
Swish:123 682 62 67.
Naturligtvis är andra bidrag också
välkomna.
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