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Byafest i Säm 
 
11 Juni var det Byafest i Säm. Platsen var på Lillagär´t och anordnades av Eva o Mikael 
Hulander och Maria o Rolf Johansson. Allt från 1-åringar till 80-åringar samlades och 
hade en trevlig pratstund. Vi blev drygt 50 personer. Börjades med grillning medan 
barnen lekte och hoppade studsmatta. Maten intogs sedan på logen och troligen dracks 
det en viss sorts dryck till detta som höjde stämningen. När vi sedan hade en tävling 
med musikfrågor som sköttes av Tommy så var stämningen på topp. Solen sken denna 
trevliga kväll men vinden var kylig. 
 

 

 

 
Sebastian Andersson, Birgitta Axelsson , Anita Claesson , Gunilla Nilsson och Elizabeth 
Nilsson 
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Sommarens våffelservering i Hembygdsparken 
 
Även denna sommar har Hembygdsparken hållits öppen alla söndagar från tredje juli 
t.o.m. sjunde augusti för servering av kaffe och våfflor. Vädret har väl under de här 
dagarna varit lite blandat med ömsom innesittarväder och ömsom sol med temperatur 
som närmar sig trettiogradersstrecket. Förutom att sitta vid kaffebordet fanns mycket 
annat att fördriva tiden med. Alla hus var givetvis öppna för visning. 
I den nya tillbyggnaden kunde man hitta maskiner och verktyg från ett bleckslageri, ett 
skomakeri och från en frisersalong samt en del annat. 
Det skall tilläggas att föremålen kommer från respektive bleckslagare Carl Johansson, 
skomakare Karl Pettersson samt Anne-Maj och Hillert Sjölins dam och herrfrisering. 
 

 
 
Pärm intill pärm på inte mindre än tre bord 
 
De som besökte utställningslokalen, och det gjorde nog alla, kunde inte annat än 
förvånas över den digra samlingen av pärmar med foton och tidningsurklipp som 
hembygdsföreningen lånat av Vegby Sportklubb för visning under öppetdagarna. 
Skärmarna har sportklubben i sin tur fått av Gösta Malm. Hur många timmar som 
använts för att spara och sammanställa allt det här materialet vet nog inte ens Gösta 
själv. Att pärmarna mest handlar om VSK, inklusive Sämsjökarnevalen, faller sig 
naturligt då sportklubben alltid legat Gösta varmt om hjärtat. Vi får hoppas att VSK 
inser värdet i samlingen och att den blir väl bevarad för att kommande generationer kan 
se vad som hänt i Vegby under årens lopp. I sammanhanget kan nämnas att Gösta 
dessutom lagt ned mycket både tid och arbete till nytta för Vegby samhälle i bl. a. 
Sjöparken. Den 24 juli, en av de varmaste dagarna denna sommar, var det även ordnat 
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med underhållning med sång och musik av Eva Grahn och Ingvar Pettersson. Detta blev 
den söndag som lockade mest besökare.  
 

 
 
Skönt att sitta i skuggan en sån här dag 
 
Att arrangemang av det här slaget kräver en hel del frivilligt arbete kan man lätt förstå. 
Enligt den, av Birgitta Kumpumäki, uppgjorda ”jourlistan” finns namn på 20 st. duktiga 
kvinnor och 7 st. nästan lika duktiga män. Förberedelsearbetet med årets utställning har 
kanske inte krävt lika mycket tid jämfört med en del tidigare år. 
 
 

Vägföreningar har mycket att ansvara för 
 
Hur det ser ut i ett samhälle, där det finns vägförening, beror till stor del på hur 
vägföreningen sköter sitt arbete. I Vegby samhälle finns c/a 5 hektar park- och 
grönområden som vägföreningen ska hålla i vårdat skick. Gräset ska klippas vid behov 
hela sommaren. Efter varje klippning fordras putsning med trimmer runt träd, stenar och 
andra föremål där gräsklipparen inte kommer åt. För att sköta allt detta har 
vägföreningen under ett antal år haft en heltidsanställd person i sex månader under 
sommaren, och så även i år. Den här anställningsformen kostar föreningen bara 20 % av 
vederbörandes lön. Resten betalas av staten. Den här sommaren kan Vegbyborna se en 
skäggprydd gubbe köra omkring med sin åkgräsklippare med en liten kärra bakefter 
lastad med en mindre gräsklippare, röjsåg och diverse handredskap m.m. Om någon 
undrar vem mannen är kan vi tala om att han bor i Ulricehamn och heter Jan-Gunnar 
Gustavsson. 
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Som synes kopplar Jan-Gunnar ifrån kärran när han klipper gräs 
 
Sjöparken är utan tvekan den plats som kräver största arbetsinsatsen. Förutom att klippa 
gräset skall allt ogräs plockas bort som växer under buskar, träd och i rabatter. Utmed  
och i bäcken växer också ogräs som skall plockas bort. Här kommer också 
grästrimmern väl till pass. 
Här har JG, som Jan-Gunnar ofta kallas, fått hjälp av tre stycken feriearbetande 
skolungdomar som jobbat varsin treveckorsperiod efter varandra. Först ut, efter 
skolavslutningen, var en kille från Rånnaväg som heter Nils Karlsten. Följande tre 
veckor var det också en kille som heter Adrian Pekkarinen boende i Vegby. De sista tre 
veckorna jobbade en tjej som heter Ilse Ahlström som bor i Tvärred. 
 

 
 
Inget ogräs finns kvar när Ilse har lukat färdigt 
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Vägföreningen har också åtagit sig att sköta Vegby badplats mot ersättning från 
Fritidskontoret. Här skall gräset klippas, plockas skräp, städa badhytter och toaletten 
m.m. Om någonting händer med badbryggan, gungorna eller annat där badande riskerar 
skada sig så åligger det föreningen se till att detta blir åtgärdas. 
För att återgå till Sjöparken så kanske någon undrar vad det är för konstig grej som är 
uppsatt i sydvästra hörnet av parken. Jo, det är något som kallas för utegym som 
kommunen beslutat satsa på, på ett par ställen, inom Ulricehamns kommun. Som synes 
så hamnade ett i Sjöparken i Vegby och det andra i Hökerum. Kommunen har stått för 
alla kostnader men däremot har vägföreningen fått hjälpa till med arbetet. 
 

 
 
Här kan du passa på att stärka både arm- och benmuskler 
 
Enligt Per-Ola Johansson, handläggare för arbetslaget, så har samtliga som jobbat åt 
vägföreningen denna sommar var mycket duktiga i sitt arbete. 
 
 

Kapellet i Södra Säm fullsatt  
Kulturarvsdagen 2016, 11 september 
 
Det var fullsatt i ”Kapellet” på kulturarvsdagen i Södra Säm då arkeolog Claes 
Theliander invigde projektet Kapellet på ängen & Kyrkan i byn. Nästan 80 personer 
hade samlats för att höra Claes berätta om hur allt började med ett telefonsamtal 2008 
från hembygdsforskaren Arne Johansson. Arne ville väcka Claes intresse för en text och 
en markering på en gammal skifteskarta från 1710. Texten vid markeringen löd ”En 
gammal förfallen kyrkogård”.Claes tyckte detta var intressant och det ledde fram till 
utgrävningarna 2009 där man på platsen fann resterna av ett träkapell från 1100-talet. 
Efter avslutade grävningar täcktes platsen åter över med jord, och för att inte platsen 
skulle falla i glömska så väcktes idén till att bygga en fullskalig syllstomme att placeras 
på platsen där kapellet en gång stod. Syllstommen är ritad och tillverkad enligt 
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medeltida principer och verktyg av byggnadsarkeolog och timmerman Magnus Sjöholm 
från Gotland. Lagom till Kulturarvsdagen 2016 blev allt klart och projektet kunde 
invigas. I projektet ingick också att sätta upp informationstavlor, grindar och 
visarstolpar för tre promenadstigar till sevärdheter i området.Drygt hälften av besökarna 
hade före invigningen gått den guidade ”Prästavägs-vandringen” med start vid Gällstad 
kyrka och avslutning vid Kapellplatsen i Södra Säm. Guider var hembygdsforskarna 
och syskonen Arne och Helena Johansson. 
Utmed vägen bjöds på lite överraskningar som karamellkokerskan ”Blada-Maja” som 
bjöd på karameller och den besvärlige och snusande fången i Länsmansgårdens 
jordkällare. För er som vill veta mer om Södra Säm rekommenderar vi ett besök vid 
Kapellplatsens stora informationstavla. Där finns broschyrer som hjälper dig att guidas 
runt bland våra sevärdheter.Uppe på kullen vid informationstavlan finner du 
kapellstommen där du kan sitta ned och beskåda det gedigna timmerhantverket. 
Projektgruppen för Säm och Vegbyortens Hembygdsförening                  
 

Roy och Yvonne Henriksson 
 
Många passade på att vandra 
från Gällstad och S. Säms kyrka 
till ”kapellet i Säm” 
 
 
 
 
 

 

Fullsatt kapell. Södra Säm, kulturarvsdagen 11 sept. 
2016 
Invigning av projektet 
Kapellet på ängen & Kyrkan i byn 
 
På kulturarvsdagen den 11 september klockan 
12:30 invigdes projektet ”Kapellet på ängen & 
Kyrkan i byn”.  
Invigningen föregicks av den traditionella och 
guidade ”Prästavägs-vandringen” som startade 
kl. 10:00 vid Gällstads kyrka och som avslutades 
vid Kapellplatsen lagom till invigningen.  
Arkeolog Claes Theliander höll i 
invigningsceremonin. Det var Claes som i 
samarbete med Lödöse museum, gjorde den 
arkeologiska undersökningen av kyrkorna i 
Södra Säm 2009. 
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Claes Theliander 
föreläser framför en 
skara intresserade 
åskådare 
skara intresserade 
åskådare 
 
 
 

 
Hur det startade 
Upprinnelsen till projektet ”Kapellet på ängen & Kyrkan i byn” började i september 
2008 då hembygdsforskaren Arne Johansson kontaktade arkeolog Claes Theliander 
angående en intressant markering med text som han hittat på en gammal skifteskarta 
från 1710. 
Arne som är född och uppvuxen i Södra Säm hade länge funderat på markeringen och 
texten som löd ”En gammal förfallen kyrkiogård”. 
Claes Theliander tyckte detta var mycket intressant och hösten 2009 inledde Claes i 
samarbete med Lödöse museum en arkeologisk undersökning av Södra Säms kyrkor. 
På många sätt var detta en unik arkeologisk undersökning som fick stor uppmärksamhet 
i media, forskarsamhället och hos allmänheten (se Claes Theliander Projektet Säms 
kyrkor, Arkeologisk forskningsundersökning 2009. Lödöse museum rapport 2010:12). 
På platsen för kartmarkeringen ”En gammal förfallen kyrkiogård” , upptäckte 
arkeologerna spåren efter ett litet träkapell, en så kallad stolpkyrka, från 1100-talet. 
För att inte Kapellplatsen åter skulle falla i glömska ville vi att den skulle markeras 
permanent på något vis. År 2014 började vi planera för att få på plats en fullskalig 
rekonstruktion av kapellets syll och grundstockar.  Kontakter togs med hantverkare och 
pengar samlades in. 
Dessutom ville vi att tillfälliga besökare som var intresserade av kulturlandskapet i Säm 
på plats skulle få ännu lite bättre skriftlig information och vägvisare ut i landskapet. 
Med detta projekt vill vi sätta Södra Säm på den historiska kartan och ge information 
om de två medeltida kyrkobyggnaderna samt de historiska platserna runt omkring dessa. 
 
Projektet 
Kapellet på ängen & Kyrkan i byn 

 
Kapellstommen 
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På platsen där kapellet en gång låg, har vi som en symbolisk handling uppfört en 
autentisk grundstomme till ett kapell. 
Ta gärna en utflykt till platsen så kan du se precis både storleken och var det legat 
Syll och grundstockar är utförda enligt den tidens byggnadsprinciper av 
byggnadsarkeolog och timmerman Magnus Sjöholm från Gotland. 
Ett av hörnen har försetts med en bit vägg-panel som tydligt visar den tidens byggnads-
konst. Den färdiga konstruktionen är 5,4 m bred och 11,2 m lång. 
I projektet har ingått att sätta upp informationstavlor och visarstolpar för 
promenadvägar til historiska platser och sevärdheter i Säm samt anordna med 
självstängande grindar där promenadvägen går genom beteshagar. 
En broschyr med information om de olika historiska platserna i Södra Säm har arbetats 
fram. 
På mittuppslaget finns en karta med inritade promenadvägar till olika sevärdheter. 
Helena och Arne Johansson vill härmed också passa på att tacka alla som på olika sätt 
bidragit till att projektet kommit till stånd. 
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Vegbybor på rymmen! 
 
Den 4. maj dennes, samlades pokergrabbarna (ÖSV J) vid gamla ICA, för en resa 
utanför kommunen, Västra Götaland och moderlandet Sverige, med start kl. 07:00. 
Målet var Berlin och dess intressanta historiska bakgrund under ledning av guiden Lars 
Sjölin.  
I bussen som P-E Frilander (Hedersriddare) bokat, var stämningen redan hög vid 
avresan trots tidig morgonstund. Byte till tågtransport i Limmared som var vårt första 
”stop over”. Där berättade bland annat Carl-Olof Levinsson (föreningens 
Riddarfotograf) om sin tid på glasbruket, vilket väckte gamla minnen till liv. Tågresan 
gick genom vackra Småland med byte i Alvesta, vidare genom Skåne och över 
Öresundsbron. Gruppen anlände Kastrup flygplats i god tid, vilket Rolf Johansson väl 
tajmat med SJ tåglinjer och rätta tider. Väl ombord på flyget till Berlin släppte 
grabbarna loss och sjöng gamla ÖSV-visor under ledning av ”Laken”, vilket övriga 
passagerare hängde med på och uppskattade. Stämningen var hög med allt under 
ordnade former, fattas bara. 
I Berlin fick vi ett bra hotell nämligen ”Solitaire” som ligger inom gamla DDR-området 
Pankow i norra Berlin. Vi fick god service och bra rum samt middagar med 
husmanskost som meny, vilket grabbarna lät sig väl smaka. 
Dagen efter började så den historiska rundvandringen i Berlin. Inledningsvis åkte vi 
snabbtåg, tunnelbana och spårvagn till aktuella sevärdheter. Weidammer Brücke, 
Branden-Burger Tor, Unter den Linden, Tierpark Berlin och Flughafen Berlin-
Tempelhof (Europas största sammanhängande byggnad) som har en bred historisk 
bakgrund samt Checkpoint Charlie var ett kollage av besöksplatser som vi besökte och 
blev nöjda med. Lunch och fikapauser i "Stadmitte" ingick också i programmet, liksom 
en avslutande välsmakande middag i Pankow. Under denna middag dubbades dessutom 
två nya Hedersriddare, nämligen C-O Levinsson och Peo Johansson. En 
tipspromenad/kunskapstest med priser till samtliga deltagare, genomfördes. 
 Dag tre blev det fortsatt rundresa och promenader i centrala Berlin med alla dess 
historiska sevärdheter, liksom ett besök på Europas största köpcenter KaDeWe 
(Kaufhaus des Westens). Kvällen avrundades med ett studiebesök med information och 
bildspel på ”Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei”, med tillhörande Pilsnerprov (9 
sorter), till allas belåtenhet. Under dag fyra (lördag) fick vi bland annat pröva på en 
båttur på floden/kanalen Spree som flyter genom Berlin. En del museibesök hann vi 
med, samt ”stop over” vid några ”vattenhål” längs marschvägen. Kvällens 
middagsmeny inmundigades på en grekisk restaurang.  
Berlin har en brett spektra av sevärdheter att erbjuda, och det behövs mer tid för att 
täcka dessa önskemål. Det ger möjlighet till och behov av en ny resa. 
Hemresan via Kastrup och tågresa genom Halland och dess omtalade tunnel med 
slutstation Borås, gick alldeles utmärkt. Bussen hämtade oss i Borås och förde oss med 
god fart genom landsbygden via Fästeredssund till hembygden och vårt Vegby, tack och 
lov. 
Sammanfattningsvis var vi alla nöjda och ”spånar” redan om en ny historisk resa 
(Wien?).   Vid pennan, Lars Sjölin, Reiseleiter 
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Delar av gänget samlade framför Branden-Burger Tor 

 
Samling på taket av Europas största sammanhängande byggnad, Tempelhof 
 

 
 
 
Lars-Åke ”Laken” och Rolf 
”Dapen” pustar ut lite med ett 
”stop over” vid ett vattenhål 
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Tränaren har ordet 
 
Årets säsong närmar sig sitt slut och det lär bli ett spännande sådant då TVFC 
tillsammans med Dannike IK, Grimsås IF och Lockryd/Sexdrega gör upp om 
seriesegern. Att vi tillhör toppskiktet av tabellen är nog ingen särskilt förvånad över, 
trots generationsväxlingen vi hade inför året. Vi har en bred trupp och jag vill lova att 
inget lag i serien har tränat mer, bättre eller hårdare än oss under 2016. Vi har 
tränat/matchat i snitt 3 tillfällen per vecka sedan starten den 11 januari. Dessutom har vi 
ett gäng spelare som går på fotbollsgymnasiet i Ulricehamn som får extra träning där. 
Många i truppen tränar även på gym på sin fritid så den fysiska statusen i gruppen är 
mycket god. 
Besvikelsen över den något snöpliga sortin från div.5 förra året lade sig snabbt. Jag, 
precis som truppen valde att blicka framåt med beslutsamhet. Vi ska tillbaka! Hur 
förberedar man sig och hur ska man då tänka för att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för det kan man fråga sig? 
 
Att prata om ett bra resultat och serieseger kommer sällan att leda till en serieseger per 
automatik. Här gäller det att prestera i nuet men tänka långsiktigt med det vi gör. Vi tar 
det från början. 
11 januari 2016. Första träningen för året i fotbollshallen i Ulricehamn där vi höll till i 
drygt 3 månader i vintras. Vi jobbade kontinuerligt med fotbollsspecifik uthållighets- 
och styrketräning. Agility, tabata och mycket tempospel. Vi vande våra kroppar att 
jobba med korta explosiva start & stopp, riktningsförändringar och hopp (plyometriskt). 
Vi började även jobba med metoder i spelet som vi ville få med oss in i serien. Ett 
exempel var det höga, aggressiva försvarsspelet. 
Efter en period startade även träningsmatcherna och DM-spelet. Även här lade vi stort 
fokus på det höga försvarsspelet och tempot. Att jobba med ett högt försvarsspel ställer 
höga krav på att vi arbetar som en enhet men det ställer ännu högre krav på vårt 
individuella försvarsspel. Detta kommer utveckla oss som fotbollsspelare! Mycket annat 
vi gör handlar just om det. Att utvecklas. Många lag i serien vill knappt ha bollen inom 
laget. Dom sparkar hellre upp den och tar kampen. Visst ger det lite poäng här och var 
men sker det någon utveckling? Knappast. Vi vill gärna ha ett stort bollinnehav med ett 
fyndigt kombinationsspel som tar oss in i genombrottsfasen. Att sträva mot detta 
utvecklar oss. Vi påminner oss också kontinuerligt om att alla måste bidra och alla 
måste vilja göra skillnad. Vi vill ha många åskådare men vi vill inte ha några åskådare i 
vår 11:a… 
När det äntligen var dags för seriepremiär hemma mot Redvägs FK undrade man ju lite 
hur vi skulle stå oss. Är vi förbereda? Svaret var seger med 6-0 och spel mot ett mål. Vi 
fortsatte att ösa på och vi vann 9, kryssade 1 och förlorade 2 matcher under 
vårsäsongen. Våra båda förlustmatcher kom mot våra toppkonkurrenter Grimsås och 
Dannike. Noterbart är att Dannikematchen egentligen var en match för höstomgången. 
Sommaren kom och ett medskick till killarna var att det finns två sidor på ett mynt. På 
den ena sidan finns dina målsättningar. På den andra vad du är beredd att offra för att 
uppnå dom. Vi måste prioritera något extra träningspass under semestern före en extra 
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grillkväll med allt vad det innebär om vi ska fortsätta prestera på en bra nivå. Jag såg 
tidigt när vi körde igång efter semestern att killarna skött sommarträningen bra. Vi 
inledde höstsäsongen med 6-0, 8-0 och 9-0… 
Vi har under året varit mellan 16-22 spelare på varje träning och vi är lika mycket på 
Sämshov som på Bergavallen. Vi har en fantastisk sammanhållning i laget och mycket 
beror så klart på att många är vänner privat och många har även syskon i laget. De flesta 
killarna har Tvärred- och Vegbyanknytning men vi har även en del Ulricehamnare med 
ett förflutet i UIFK. Vi kommer att göra allt vi kan för att prestera så bra som möjligt 
under sluttampen av serien. Vart det leder får vi se. 

// Fredrik Wigestål, tränare  
 #Glädje #Hjärta #Stolthet 

 

Vegbymästerskapen 2016 
 
Årets VM i golf avgjordes på Åsundsholms golfbana söndagen 7 augusti med 12 glada 
deltagare i kanonbra golfväder. Tävlingen spelades som slaggolf som innebär att man 
får slå max 5 slag över hålets par. Vinnaren i år kommer från Fästeredssund och heter 
David Larsson som gick på sitt handicap och vann på netto 72 slag. Bra gjort och stort 
grattis David till segern. Tvåa blev Krister Emanuelsson på 75 slag och trea blev Tony 
Ekman på 77 slag. För de som inte hade segervittring fick på hål 17 som är ett par 3-hål 
en ny chans då det gällde att vara så nära hål som möjligt på utslaget och bäst på det var 
Albin Torstensson som var drygt 4 meter ifrån flaggan. Tävlingsledningen vill tacka alla 
deltagare för ni ställde upp och hoppas att ni och alla andra kommer tillbaka nästa år.  
 
Vegbymästerskapen 2016 
 
1. David Larsson  Åsundsholms GK 72 
2. Krister Emanuelsson  Åsundsholms GK 75 
3. Tony Ekman  Åsundsholms GK 77 
 

 
Förväntansfulla spelare väntar på besked om vem som blir 2016 års Vegbymästare. 
(Tony Ekman, Carin Frisk, Annelie Emanuelsson, Lars Andersson, Ove Gustavsson och 
Ulrik Torstensson) 
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Prispallen med Tony Ekman, David Larsson och Krister Emanuelsson. 
 
 

Sommarkyrka i Finnekumla 2016 
 
Kyrkan har varit öppen 
dagligen mellan 18 juli -11 
augusti. 
18 personer har engagerat sig 
som sommarvärdar under 
dessa veckor. Besökarantalet 
har varierat mellan 1 till 32 
personer på eftermiddagarna. 
Många har uttryckt sin 
uppskattning över, den vackert 
smyckade kyrkan och den 
välskötta kyrkogården. 
Musik i sommarkväll har ägt 

rum under 6 kvällar. Dessa 
kvällar har haft mellan 40 till 
140 besökare. 
Programutbudet har varierat 
från duett till 
dansbandsmusik.  
Först ut var Marie och 
Jonatan Klasson, därefter 
kom Börje Kraft och tolkade 
Dan Andersson.  
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Under andra 
veckan började vi 
med Anders 
Vegborn som 
berättade om sitt 
liv med 6 strängar 
ihop med Bengt 
Landegren på 
flöjt. (Anders 
hann bara med 
hälften av sitt 
program så han 
kommer tillbaka 
nästa år med 

fortsättning
en) och på 
torsdagen 
var det 
gruppen 
Notfritt 
från 
Timmele 
som stod 
för musik 
och sång.  
Tredje veckan startade med Carl-Johan Henriksson och Bernt Hammar som spelade 

kristna 
sånger med 
60-talsstuk 
och till sist 
så 
avslutade 
vi de tre 
veckorna 

med Henningssons. 
(presentation 
överflödig) 
Som slutkläm på 
sommarkyrkan 2016 så 
bjöd vi in till ”Hela 
kyrkan sjunger” den 10 
september.  
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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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Kaffe med kakbuffé 
serverades i 
församlingshemmet, 
Finnekumlakören stod för det 
hembakta kaffedoppet och 
intäkterna gick till 
Finnekumla Kyrkliga 
Syförening. 

 
 

Tjejkväll med årets Våffelbakerskor 
 
Onsdagen den 7 september så 
träffades de som hjälpt till 
med våffelbaket i sommar i 
Liljastugan för en kväll med 
lite god förtäring och en 
massa prat och skratt, och vi 
lovar, det var inte tyst en 
sekund. Dessutom så var 
våffeljärnen undanstoppade 
för säsongen, inte en våffla i 
sikte… 
Ett stort tack till er alla, 
hoppas ni vill ställa upp nästa år igen. 
Maritha & Birgitta 
 

Fästeredssund för 50-60 år sedan forts. 
 
I förra numret av Vegbybladet föll det bort en del kamrater som bodde nära mig. Kurt 
Emanuelsson bodde ju i huset intill. Anders ”Piltas” Hellström bodde uppe vid Nords 
(gick bort alldeles för tidigt), Janne Berglund (Pelles bror) och även två tjejer, Anita 
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Emanuelsson (Claes Berglunds fru som också gick bort alldeles för tidigt) och 
”Smeaklasa tös” Karin Carlsson. 
I förra numret av Vegbybladet nämnde jag också bland annat Elofs affär som något av 
ett litet centrum. 
Runt affären var det alltid stor aktivitet. Elof hade det mesta vill jag minnas, alltifrån 
spik till smör och affären var ju något av en samlingspunkt i byn. När jag började läsa 
fanns det flera spännande serietidningar man kunde köpa, Fantomen, Vilda Västern, 
Kalle Anka m fl. Naturligtvis glass och godis också. 
Vi samlade också på filmstjärnor och fotbollsspelare som fanns på små kort som fanns 
att köpa i affären. 
På helgerna fanns det också ett fik på ena sidan av affären. Detta betjänades i en lucka 
både på insidan men även en lucka som gick att fälla ner utåt landsvägen där man kunde 
köpa sin glass. På sommaren fanns det trädgårdsmöbler man kunde sitta i på en lite 
gräsplätt åt Vegbyhållet. Jag minns en gång när några förbifarande stannat för att köpa 
glass och satte sig i trädgårdsmöblerna för att avnjuta glassen. Då kom Kjell 
”Svartekjell på Börkliden” med sin tama kaja på axeln. Kajan tyckte glass såg gott ut, så 
plötsligt flög hon och norpade glassen från en liten kille, som givetvis blev väldigt 
ledsen.  
Framför affären var en grusplan där vi spelade ”puttekula”, tror inte det förekommer 
idag. Någon kväll i veckan fanns det även ett bibliotek i cafédelen på affären. Där 
lånade jag mina första böcker av Eric Antonsson som var bibliotekarie. 
Några av kunderna till affären jag minns var t.ex. ”Stina på Högagärde” (Alf 
Anderssons mamma) som kom cyklande nerifrån broarna. En färgstark kvinna med 
grov basröst var grevinnan Maud De la Gardie på Högagärde. Hon hade en gammal Fiat 
tror jag. Hon hade för vana ”att lägga in alla växlarna på en gång” när hon åkte iväg. 
Utifrån ”Eneskogen” kom Edvin ”pessimisten” Pettersson på Lövkulle cyklande. Han 
hade alltid en rödvit bärkasse hängande på styret. Utifrån Eneskogen kom också fru 
Lind, tidigare ägare av Sjörred, i sin stora amerikanare. Man märkte när hon kom, för 
hon tutade i alla kurvorna som var mellan Antonssons och affären. 
Ifrån ”Sunnavägen” kom en mysig farbror i mustasch, ”Oskar på sunt” (Pia Sundhages 
farfar).  
Ett annat minne från affären var när Jonas Sterner, en väldigt snäll farbror, som vi ofta 
var och lekte hos. Han stannade med sin häst och vagn utanför affären och gick in och 
handlade. Då kom jag och Kurt på att vi kanske skulle köra hem häst och vagn åt Jonas. 
Vi hoppade upp och körde iväg, men det bar sig inte bättre än att vi körde i diket. Ett 
vagnshjul gick ner i diket på en bro över ett dike på vägen. Jonas var inte så glad då när 
vi sprang och talade om detta. 
Vid affären samlades även en del gubbar och det kanske även dracks någon pilsner. 
Ibland stannade folk och frågade vägen till Torpa. Någon gång svarade Hadar att ”ta te 
höger hela tia, så kommer i dit” och pekade mot Vegby. Detta innebar ju att turisten 
efter cirka 20 minuter var tillbaka på samma ställe, som ju inte var riktigt meningen. 
Jag kom att tänka på att det inte var många som kom i bil. Man cyklade, gick, åkte häst 
eller traktor. På vintern var det flera som åkte spark. 
Intill affären låg ju också Nords Åkeri, där det också hände saker, men det återkommer 
jag till i ett annat nummer. 
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Lite historia: 
1935 köpte David Emanuelsson en kiosk i Dannike, som han placerade i sin trädgård. 
Där hade han kiosk till 1940. Då sålde han denna till Lönngård, som byggde en filial i 
Fästeredssund. 
1946 blev Anna-Lisa Emanuelsson (Kurts mamma) föreståndare för affären fram till 
1948. 
Det året sålde Lönngård affären till Elof Johansson. Elof byggde till, till den dubbla 
ytan. 1968 avvecklade han affären och ”Sunnabora” blev utan sin affär och 
samlingsplats. Senare revs den och på den tomten bor nu Kjell-Åke Haglund med fru. 
   // Carl-Olof ”Sippe” Levinsson 
 

 
 
David 
Emanue
lsson i 
den 
gamla 
affären 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Affären strax innan rivning 
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Sämsjödraget 2016  
 
Den årliga fisketävlingen ” Sämsjödraget ” som Byalaget VEGA anordnar 
gick av stapel den 26 Juli. 
Denna Tisdags kväll var varm och härlig och kanske inte det optimala fiskevädret. 
Det kom 71 startande till tävlingen och några av dom fick fisk. 
Tävlingen är att få tyngst Gädda för att vinna. 
Av dessa 71 startande så var det 10 fiskare som vägde in. 
Tyngst gädda vägde 3040 g och den hade Torbjörn Matzon fångat. 
På 2 plats Simon Lundgren 2360 g och 3 plats Pauli Koskinen 1980 g. 
 

 
  
På bilden från vänster Pauli Koskinen , Torbjörn Matzon och Somon Lundgren. 
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Detta händer i Lilja-stugan under hösten 
 
Onsdagen  19/10  kl. 18,30    Serveras Ärter och 
Punch 
Torsdagen 27/10  kl. 19.00    Samtalskväll med Ulf 
Jonsson 
Onsdagen  23/11  kl. 18.30    Grötkväll med 
skinksmörgås 
 
Välkomna till våra kvällar med mat och prat samt förhoppningsvis även många glada 
skratt.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 Söndagar 2 – 30 Oktober  
 

Start från Nyfiket 
 

OBS! Ny tid 
10.00 – 11.00 

 
Vuxna 20:-Barn 10:- 

 
Vill eller kan du inte gå, kom in och tippa 

 
 

Byalaget VEGA 
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Äntligen ! 
 
Hälsning från Trafikverket. Gångbanorna utmed Storgatan ( Väg 1690 ) skall fixas i 
höst. Det innebär dock en del stök för dem som bor där. Det kommer även att 
förberedas för fiber när man ändå gräver. 
 

 
 
 

HUNDÄGARE ! 
 

En uppmaning till Vegbys hundägare som INTE plockar upp 
” Hundskiten ” efter sig. 

SKÄRPNING ! 
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Irländsk Afton på VEGA 
med 

Dún Aengus ! 
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Café Nyfiket 
 

Öppet tider under hösten 2016 ! 
Caféet  kommer att ha öppet Lördagar & Söndagar 

 under Oktober månad. 
Från och med 31 Oktober stängs Caféet och öppnar till våren 2017. 

 
 
 
 
 

-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 51. 2016. Deadline för 
artiklar: 12 december 

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

 


