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VEGBYBOR, HOPPA PÅ TÅGET! 
 
Nu gäller det att vi i Vegby vaknar till. Chansen att få ”Fiber” till våra fastigheter finns 
nu. 
Ulricehamns Energi lanserar ”Den Digitala Motorvägen” och än så länge är vi för få 
som har tecknat avtal. Bara ca 20 % av Vegbys fastigheter har tecknat, men vi behöver 
komma upp i runt 40 % för att vi skall få detta inom rimlig tid. 
Regering har ju satt som mål att 90 % av alla hushåll i Sverige skall ha Fiber innan år 
2020. 
Ju fler som tecknar , ju fortare får vi det inkopplat. 
Gå in på www.ueab.se och titta på länken Fibernät där avtal finns mm. Har du frågor, 
maila till info@ueab.se eller ring 0321-532300. 
Varför Fiber ! 
Dagens Kommunikationstjänster ställer allt högre krav på bredband. Med en 
fiberanslutning kan du streama film, jobba på distans, titta på fiberTV, skypa eller ringa 
vännerna på andra sidan jordklotet och spela spel samtidigt från flera olika enheter, utan 
att hastigheten eller kvaliteten försämras. 
Dessutom är leveranssäkerheten hög. Den nergrävda fiberkabeln klarar både 
blixtnedslag och stormar. 
En Fiberanslutning till fastigheten höjer dessutom värdet på fastigheten. 

 
272 år 
 

 
 
Bertil Johansson 90 år för besök av Storebror Gustav 93 år och Lillebror Einar 89 år 
tillsammans blir den 272 år. 
Vad har de mer gemensamt än att de är födda på Bagaregården i Säm av Edvin och 
Anna Johansson. Alla tre har varit snickare och byggt var sitt hus i Vegby.  Gustav på 
Vegagatan 10 där han ännu bor kvar, Einar bodde granne på Vegagatan 12 där nu 
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Mikael Pettersson bor och till slut så bor födelsedagsbarnet Bertil kvar i sitt hus på 
Skolgatan. Ännu en broder byggde ett hus i Vegby, snickaren Evald Johansson på 
Nygatan men han har tyvärr gott bort. Två yngre bröder bodde kvar på gården, 
snickaren Knut och Lantbrukaren Olof tills de gick bort. De hade en syster som hette 
Märta som flyttade ända till Månstad och gifte sig med Alf Bronald. Nu väntar vi bara 
på 100 årskalaset. 
 
 

Skolträffen den 20 augusti 2016 på Birka Paradise, 
INSTÄLLD 
 
Då det kommit in för få intresseanmälningar till detta event så måste vi tyvärr ställa in. 
 
 

Kort resumé från TV FC herr- vårsäsongen 
TV FC – Redväg 6-0 
 
Första matchen hemma mot Redväg kändes på förhand som en viktig match där nivån 
på serien skulle sättas. Matchen blev lite som en ”walk in the park” där TV FC styrde 
spelet och gjorde lite som de ville. Matchen slutade 6-0 till hemmalaget som aldrig var 
hotat.  
 
 

Dannike – TV FC 0-7 
 
Seger i andra matchen mot fjolårets topplag Dannike blev en ensidig historia, på en 
mycket tung plan gick vi segrande ur striden med hela 7-2. Vi väntade oss en riktig 
derbymatch som det brukar vara när lillebror och storebror möts, men denna gång var vi 
allt för bra för våra motståndare. 
 
 

Kindaholm – TV FC 1-2 
 
Årets längsta bortamatch blev tuffare än vad vi kanske hade räknat med, efter två 
storsegrar så begav vi oss till Kalv för match mot Kindaholm som hade två förluster 
innan vårt möte. 
Kindaholm gjorde det svårt för oss för dagen, de kämpade för kung och fosterland, fick 
de bollen så sparkade det iväg den så långt man kunde utan mening eller mål. Vi vinner 
med 1-2 och det är vi nöjda med trotts allt, ibland slår motivation klass men inte denna 
gång även om det var nära att KFF krigade till sig en pinne. Vi vinner rättvist och har nu 
tre raka segrar och toppar tabellen. 
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TV FC – Sjötofta 4-0 
 
TVFC kontrollerade tillställningen på Bergavallen i Tvärred under torsdagskvällen. 
Mängder med chanser skapades och bollinnehavet var uppskattningsvis 80-20. Det 
hårda och ojämna underlaget ställde dock till det i dom avgörande lägena men 4-0 och 3 
poäng räcker gott! 
 
 

Ljungsarp – TV FC 1-9 
 
Vi hade inte så stora svårigheter att betvinga Ljungsarp, de stod emot i 45 minuter. 0-3 i 
halvlek blev till slut hela 1-9. Linus Inhammar gör 4 mål, Gabriel Frilander 3, Tobias 
Fleischer, Joel Claesson ett vardera. I ett överlägset TV FC är det plus till hela laget, 
men ett extra plus går till Erik Hjalmarsson som var på ett riktigt spelhumör för kvällen. 
 
 

TV FC – Månstad 1-1 
 
Efter 5 raka vinster kom så första poängtappet i serien efter 1-1 mot Månstads IF. Ett 
aningen frustrerande resultat då det skapades tillräckligt med chanser för att vinna 
matchen. 
Det första heta läget fick Erik Hjalmarsson efter ett fint anfall men den för dagen 
mycket skicklige bortamålvakten gjorde en fin benparad. Strax efter det rensar en 
Månstadspelare bort bollen från egen planhalva och Alex rusar ut för att ta hand om den 
förlupna bollen men halkar och bollen rullar sakta förbi honom in i mål. En riktig 
kalldusch. Målet ger förstås Månstad massor av energi och dom kämpar frenetiskt för 
att freda sitt mål och lyckas även med det halvleken ut trots bra försök från bland andra 
Linus Inhammar och Erik Hjalmarsson. 
I den andra halvleken ökar TV FC tempot och det är spel mot ett mål i 45 minuter. 
Bortamålvakten fortsätter att storspela samtidigt som hemmaspelarna saknar den riktiga 
kylan och skärpan i de avgörande lägena. Tobias Fleischer lyckas dock få hål på 
Månstad genom en frispark från dryga 25 meter. Frisparken går över muren och in via 
stolpen. Trots dryga kvarten kvar lyckas vi inte få in något mer mål utan får nöja oss 
med en pinne. 
 
 

Svenljunga – TV FC 0-5 
 
Adam Tingström tryckte in 0-1 efter ungefär 50 sek. Svenljunga hade vid det laget inte 
rört bollen eftersom TV FC hade avsparken och rullade runt bollen tills Linus 
assisterade Adam till målet. Adam fick tyvärr bryta matchen tidigt pga. knäproblem. 
Men TV FC fortsatte att trumma på och efter dubbla strutar av Gabbe Frilander kunde 
bortalaget gå till halvtidsvila med en betryggande tremålsledning. 
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I den andra halvleken höjer sig Svenljunga ett snäpp samtidigt som TV FC tar det lite 
mer försiktigt i hopp om att behålla nollan bakom Alexander Carlén i målet. Det faller 
väl ut för TV FC och efter ett par byten punkterar till slut bortalaget matchen med två 
sena mål ditprickade av skyttekungen Linus Inhammar och Jonatan Frilander. 
 
 

TV FC – Marbäck 3-1 
 
Det var aningen frustrerat i omklädningsrummet efter matchen mot Marbäck, för trots 
ett stort spelövertag så flöt inte spelet riktigt så bra som vi hade hoppats på. Perioderna 
när det väl flöt på skapades det dock bra lägen men oskärpa och oförmåga gjorde att det 
inte blev fler mål framåt. 
Matchen startade annars med en lite böljande matchbild där gästernas Ali Haydar alltid 
är ett hot i djupled. Det var även han som blev nedriven så Peter Carlborg fick måtta 
från dryga 20 meter och panga in 0-1 med vänsterfoten. 
Målet fick hemmalaget att skruva upp tempot och vändningen lät inte vänta på sig allt 
för länge. Tobias Fleischer blev stor matchhjälte när han gjorde både 1-1 och 2-1 innan 
skyttekungen Linus Inhammar smällde dit sitt 11:e mål för säsongen. Värt att nämna är 
även Gabriel Frilanders fina framspelningar till både 2-1 och 3-1. Klass! 
 
 

Länghem – TV FC 3-4 
Målmässigt var det en jämn match mellan Länghem och TV FC på nationaldagen men 
matchbilden vittnade om något annat. För när nationalsången var färdigsjungen tog TV 
FC tag i bollen och ägde den sen under större delen av matchen. 
Trots det var det Länghem som på sitt första besök på bortalagets planhalva nickade in 
1-0 efter en frispark. Likt matchen mot Marbäck sänker inte de svartklädda killarna sina 
huvuden för det utan vänder till 1-2 inom loppet av 10 minuter. Först sveper Carla ut 
bollen till skyttekungen Linus Inhammar för 1-1 och sen förvaltar Henrik Andersson 
straffen som Robin Hultén dribblat sig till. Länghem lyckas ändå kvittera innan 
halvtidsvilan efter en ny omställning och 2-2 var där med halvtidsresultatet. 
I början på den andra halvleken radar TV FC upp heta målchanser men det dröjer till 
den 61:a minuten innan den för dagen mycket pigga Jonathan Frilander böjer in 2-3 i 
det långa hörnet. Den här gången tar det inte mer än knappa minuten innan Länghem 
återigen kvitterat... 
TV FC slår dock inte av på takten utan trummar på i högsommarvärmen och det 
förlösande fjärde målet från bortalaget gör Linus Inhammar fint framspelad av Gabriel 
Frilander. Direkt efter målet justerar bortalaget både organisation och höjd i laget för att 
säkra dom 3 poängen. Det blir aldrig heller någon vidare forcering från Länghem som 
var väldigt trötta på slutet. 
TV FC visar idag att det finns karaktär, kvalité och bredd i laget. Mängder med chanser 
skapas och taktpinnen håller man hårt i. 
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När detta skrivs återstår fortfarande två matcher av vårsäsongen. Matcherna spelas mot 
de två andra topplagen i serien, FC Lockryd och Grimsås. Efter dessa matcher kan vi 
troligen få en viss indikering på toppen och botten.   
 
 

Nybygget på Sämshov 
 
Arbetet med de nya omklädningsrummen rullar på i lugnt tempo. Då allt arbete utförs 
på ideell basis så kan vi inte forcera allt för snabbt. Närmast väntar vi på mattläggaren 
som skall förse våtutrymmena med matta på golv och väggar. Vatten och avlopp samt el 
skall också kopplas in. Vi siktar på att byggnaden kan tas i bruk under höstsäsongen. 
 
 

Valborgsfirande med inbjudna flyktingar 
 
Själva programmet för firandet har väl i stort sett ut lika dant under årens lopp men att 
man i år kommit på idén att bjuda in flyktingar som bor i tillfälliga 
flyktingförläggningar i Vegby. Det visade sig också att ett antal av dessa var 
intresserade att se hur vi svenskar firar valborg. Rolf, som är den som svarar för 
korvförsäljningen, fick dock göra en ändring i menyn. 
Bland flyktingarna finns en del som inte äter griskött och då inte heller  
korv tillverkad av griskött. För att ingen, av detta skäl, skulle behöva svälta fanns också 
en gryta med kycklingkorv på gasolköket.  
 

  
 

På bilden tar sångkören en paus under tiden som Arne(näst längst t.h.) håller sitt 

vårtal. 
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Våren sjöngs som valigt in av Tvärred/Finnekumla sångkör under ledning av Urban 
Gärdborn. Mitt i programmet gjordes en paus där Arne Johansson vårtalade om bygden 
och dess historia. Festligheterna avslutas med dragning på de lotterier som sålts under 
kvällen. 
 
 

Regnig grillkväll vid jordkulan 
 
Inte mindre än 30 personer hade tagit sig uppför den branta ”Kåstabackalia”upp till 
jordkulan på Skogås. Anledningen till att man tog sig dit var att gå en tipspromenad, 
grilla korv eller annat gott, lyssna på musik, prata och skratta m.m. Tyvärr så hade man 
inte så bra tur med vädret för när det var dags att starta tipspromenaden så startade 
också regnet. Men skam den som ger sig. Grillen tändes, tipspromenaden genomfördes , 
korvarna kom på grillen och all tycktes trivas i regnet. 
 

 
 
Korven har tagit slut men inte regnet. 

 

Däremot var besvikelsen stor för att inte Ingvar och Eva kunde ta fram sina instrument 
och pigga upp stämningen ytterligare. Men de lovade att spela den 24 juli i 
hembygdsparken istället. Fast då får man äta våfflor istället för korv. Tipspromenaden 
vanns av Anita Claesson med Rolf Johansson på andra plats. Och till sist hoppas vi på 
bättre väder till nästa år. 
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Paraplyer och regnkläder kom väl tillpass en sån här kväll. 
 
 

Fästerssund för 50 – 60 år sedan 
 
Jag tänker försöka beskriva lite hur jag upplevde Fästeredssund för cirka 50 – 60 år 
sedan. Jag tror inte det är så många kvar, som bor i Fästeredssund eller i Vegby och 
fortfarande kommer ihåg hur Fästeredssund såg ut på 50-talet. De som bodde närmast 
Lillhamra där jag bodde, var Claes, Pelle och Ingegerd, kommer inte på några fler just 
nu… Där jag bodde var något av ett litet centrum med Elofs affär, Nords Åkeri med 
bensinstation och Berglunds. 
Ett av de första minnena jag har är när jag och pappa skulle hämta vår första båt. Vi 
hade nyss flyttat ner till Lillhamra från Nyberg, ”Huttebo” som låg uppe i skogen. Detta 
var 1954. Vi skulle gå ända till Arturs båtbyggeri. Bara detta var en stor upplevelse för 
en treåring eftersom vi inte gick på landsvägen. Vi gick genom ”Eneskogen” och vidare 
över ”Antonvallen” och Fiastan och kom slutligen fram till Strandäng, som deras hus 
hette. Vi följde Artur till hans verkstad och när vi kom fram kan jag än idag komma 
ihåg hur gott det luktade inne i Arturs verkstad. En härlig doft av färskt trä, som 
fortfarande sitter kvar i näsan. I båtbyggeriet var Artur i full gång med nästa fina båt. 
Jag var ju bara 3 år och nu skulle vi ro hem båten till ”hemmahamnen” som låg på 
Sparres tomt bredvid Berglunds (såldes nyligen för 2 miljoner). Det fanns ju inga 
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flytvästar på den tiden, så pappa band fast mig med ett rep i relingen (hade båten sjunkit 
hade ju jag följt med).  
Senare kom jag att leka med en av Arturs pojkar Gunnar, ganska mycket. Det jag minns 
är att man alltid kände sig välkommen hos Artur och Ingeborg (som Gunnars mamma 
hette). Gunnar har två äldre syskon, Berit och Sture (”Fjunet”), men de såg jag inte 
mycket av vid den tiden.  
Artur berättade ofta spännande historier för oss, gärna om vad som hade hänt på sjön. 
Det jag kommer ihåg mest var att han sa - att vi skulle akta oss för Örnen om vi kom för 
långt bort, Örnar kunde ju till och med ta små barn. Jag tror det avskräckte oss lite för 
att inte ta allt för långa utflykter. 
Jag vill också berätta att jag varken förr eller senare haft en bättre, eller mer lättrodd båt, 
än den Artur byggde. Vår båt som senare fick namnet ”Sippe 2” var i bruk i över 50 år 
(gjord av trä!!). 
 

 
 
Artur och sonen Gunnar på sjön med ”kinkespöt” i Yttre Åsunden. som jag tror ett av de 
sista fotona på den fantastiske Artur, där jag vet att han trivdes som bäst. 
 

Carl-Olof ”Sippe” Levinsson 
 
 

Vegby Mästerskap I Golf  
 
7 Augusti på Åsundsholm. Anmälan görs på MINGOLF. 



14 
 



15 
 

Hela kyrkan sjunger i Finnekumla 
 
Lördag 10/9  kl. 18.00 
Kom och sjung med oss så taket lyfter… 
Vi bullar upp med Kaffe och kakbuffé för 50 kr/person 
Serveras från kl. 16.00 
Finnekumlakören och musiker under ledning av  
Urban Gärdborn 
Välkomna 
 
 

Rolf ”på Lyckoberget” Magnusson 
 

 
 
Under våren besökte vi den eminente smeden Rolf ”på Lyckoberget” Magnusson. Vi 
konstaterade till vår stora glädje att hans verkstad nu var återuppbyggd i ett mycket fint 
skick efter branden. (Han har gjort alltihop helt själv dessutom, med lite hjälp av sonen). 
Det är som alltid trevligt att träffa Rolf som har mycket spännande att berätta. 

  
 Carl-Olof ”Sippe” Levinsson 

 

Glöm ej Sämsjödraget den 26 Juli 
 
Med vänlig hälsning, Byalaget VEGA 
 

Missa inte vad som händer i Hembygdsföreningen 
 
Titta in på vegby.se, leta upp informationsbladet som kom tidigare eller kolla anslag. 
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Sommarkyrka i Finnekumla 
 
Kyrkan är öppen varje dag kl. 15.00 – 19.00 
   18/7 – 7/8, samt 9/8 och 11/8  
 

Tisdagar och torsdagar är det musik i sommarkväll  kl.19.00 

 
26/7     Marie & Jonathan Klasson   
          ”I Guds famn” – sånger och lyrik 
28/7     Börje Kraft tolkar Dan Andersson 
          ”Till min längtan” 

  2/8     Anders Vegborn    
            gitarr och sång 
  4/8     Notfritt  
            Durspel, gitarr, flöjt m.m. 
  9/8     Carl-Johan Henriksson och Bernt Hammar  
            ”Det är så tryggt” 

11/8     Henningssons 
 
 
 
 

-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, 070-
557 23 43 
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar 
med lokal anknytning. Texter och bilder 
mailas eller lämnas in i digitalt format. 
Nästa nummer: v 39. 2016. Deadline för 
artiklar: 19 september 

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 
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

 


