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-bladet
Få Vegby-bladet digitalt
Maila in till vegbybladet@vegby.se, ange mailadress, namn och adress,
så lägger vi upp din mailadress för utskick.

Missa inte att titta in på www.vegby.se som fått en ansiktslyftning och
kommer att hållas mer uppdaterad

Vegby-bladet nr 2 2018, Årgång 9
Utgivet av Vegby Sportklubb, Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA
vegbybladet@vegby.se
www.vegby.se

Tisdagen den 24/7
kl 18.00-22.00
Start och invägning: Badplatsen, Vegby
Startkortsförsäljning kl 17.00-18.30
Pris tyngst Gädda
Startavgift: 80 kr inkl fiskekort
Max 2 spön per startkort
Sjösättningsramp för båtar finns vid badplatsen

Byalaget VEGA
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Valborgsfirande i Hembygdsparken
När man firar Valborg förväntar man sig att våren skall vara i antågande men så kändes
det inte den här gången. Väderleken präglades av få plusgrader med kraftig vind och
regnet hängde i luften men dessbättre hängde det kvar så ingen behövde gå hem våt.
Även det här året svarade Finnekumla/Tvärreds sångkör sången med Monika Johansson
som körledare.

Körledare Monika Johansson framför Finnekumla/Tvärreds sångkör
Årets vårtalare var Birgit Andersson boende i Finnekumla.
Hon nämnde i sitt tal att årtalet i år är 2018 och det inte är så längesen det var 1918 då
första världskriget ännu pågick. Birgit radade upp en hel del förändringar som skett i
Sverige under dessa hundra år. Bland annat nämndes de stora tekniska förändringarna
och att kvinnor fått rösträtt m.m. Birgit avslutade med att utbringa ett fyrfaldigt leve för
Sverige och våren. För de som ville fira med en varm korv var det bara att titta in till
Dapen i handelsboden. Efter dragning på de lotterier som sålts försvann folket fort hem
till värmen i stugorna.

Grillkväll vid jordkulan i önskeväder
Den 16 maj var det dags för den årliga grillkvällen vid jordkulan på ”Kåstabacken” i
Säm. En lämpligare kväll för arrangemanget var svårt att tänka sig. Det var varmt och
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gott och det kändes att våren var bra på gång. Som vanligt inleddes kvällen med en
tipsrunda med 12 kluriga frågor och vinnare blev Barbro Kilén med 10 rätt. Det kan
också tilläggas att det var hon som vann förra årets tipspromenad. Tillbaka efter
tipspromenaden plockades korvar och diverse läckerheter fram som lades på grillen och
en härlig doft spred sig i skogen.

Hela gänget samlat på jordkulans uteservering
Även den här kvällen kom det ett gäng mc-burna ”50+ ungdomar” från All Kind´s
Knutters ifrån Tranemo. Det var Börje Wegstrand som var deras turledare denna kväll,
och passade på att locka med korvgrillning. Lite senare på kvällen tycktes också
myggen ha fattat att det fanns mat att tillgå. 35 personer hade tagit sig hit antingen per
bil, motorcykel, elcykel eller vanlig trampcykel. Vilket av fordonen som var bäst i den
branta backen upp till jordkulan får vi diskutera vid nästa års grillkväll. Alla, vad de än
åkte på, tog sig i alla dit för att låta sig väl smaka av den medhavda korven med
tillbehör.

Det finns många sätt att ta sig fram till jordkulan
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Mycket jobb i vägföringen under våren och sommaren
För att hålla snyggt och städat i Vegby samhälle faller ansvaret på vägföreningen.
Gräset skall klippas på lekplatser, badplatsen, Sjöparken och andra allmänna
grönområden. Det går ju heller inte att köra med en åkgräsklippare över allt så man
måste också använda både trimmer och vanlig gräsklippare. Kratta och spade är också
redskap som förekommer vid t.ex. rensning av rabatter och planteringar m.m.

Kennet som bor i
Knätte har satt sig
tillrätta på
gräsklipparen

Till sitt förfogande har vägföreningen en man från Knätte som har en tillfällig
anställning på fem månader. Dessutom har fyra skolungdomar fått arbete i föreningen i
tre veckor var. Två stycken av dem en första treveckorsperiod efter skolavslutningen
och de andra två jobbar i tre veckor därefter. Deras arbete består mest av att luka ogräs i
rabatter, köra grästrimmer, måla och städa m.m. Ibland kan det vara av stort behov av
städning, särskilt i Sjöparken, då det finns vissa personer som inte fått lära sig att man
städar efter sig när man utnyttjat något av det som finns i parken. Alla är ju annars
välkomna att använda sig av det som finns. På södra lekplatsen händer också något som
kanske gläder de barn som brukar hålla till här.
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Grävmaskinen ingår inte i lekutrustningen
Befintliga klätterhuset i den stora sandlådan byts ut mot ett nytt klätterhus med rutsch
och en lite annorlunda vippgunga kommer också att finnas när allt är klart.

Summering från TV FC herr
Nio matcher spelade och vi har 14 poäng så här långt in i serien, det är 4 poäng färre än
serieledarna Äspereds IF. Dock har Limmareds IF två matcher mindre spelade och har
ju chansen att gå upp på 23 poäng om de vinner sina två hängmatcher, men det är en
ganska jämn serie i år där alla verkar kunna slå varandra. Det är endast Hajom som har
det riktig tufft, noll poäng så här långt i år.
Annars har vi haft en tuff vår i spelartruppen, vi har en tunnare trupp än tidigare år. Vi
tappade ju tre spelare inför året och vi har inte lyckats att få in någon extra som
ersättning för dessa.
Men det har inneburit att fler yngre spelare fått chansen och gjort det bra, vår tränare
Nedjat har verkligen fått ut max ur truppen och vi har lyft oss flera steg. Det som är den
stora skillnaden i år om man jämför med tidigare år så har vi en spelidé som alla följer
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och vi har blivit stabilare i hur vi agerar på planen, alla vet sin roll och det skapar en
trygghet i matcherna.
Nedde som vår nya tränare kallas är en tuff och krävande tränare, han lämnar inget åt
slumpen utan alla skall veta hur de skall agera i olika situationer.
Om vi då tittar på truppen så är den som sagt lite tunnare i år, men som tur är så har vi
ett koppel av gamla spelare som har ställt upp när det krisat. Micke Andersson, Tobias
Arvidsson Wengbrand och Per Emilsson har hoppat in vid något tillfälle och har gjort
det på bästa sätt.
Nu är även Henrik Andersson tillbaka efter en hel vår med gipsad hand, Henke skadade
båtbenet i mars och har gått och väntat och väntat på att få vara med och trixa med
trasan.
Vi kommer även att få in en trio 35 plusspelare under en tid, det är Per Levinsson,
David Davjo Johansson och Christian Sjögren som kommer att främst stärka upp Ulaget. Alla tre spelar fotboll i UIFKs P35-lag men nu har det inga fler matcher och
kommer då ”hem” och hjälper till vilket vi är glada över. Vem vet, kanske det till och
med kommer att finnas med i någon A-lagsmatch?
Om vi pratar om comebacker på planen så har även evigt unga Göran Carlström(snart
49 år) gjort två inhopp i U-laget, benen och orken är väl inte den samma som när det
begav sig men speluppfattningen och blicken för spelet finns kvar. Vi får se om det blir
något mer inhopp under året, vem vet?
Det som var extra kul i matchen mot Månstad var att det skilde 35 år mellan vår yngste
spelare och Göran, Emil Claesson 14 år.
Den 18/8 kommer det att bli en TVFC-dag igen, det kommer att vara någon
ungdomsmatch under dagen och som förmatch till herrarnas match mot
Hössna/Timmele så kommer damerna spela en uppvisningsmatch mot seriesegrarna från
2008.
Gubbarna är tillfrågade och de ser verkligen fram emot att få spela lite boll igen, det
kommer att bli en sevärd match det kan jag lova.
Senare på kvällen kommer det att bli lite trevlighet på dansbanan, exakt vad det blir
kommer det information om senare.
Ni följer väl oss på vår hemsida? Om inte så ta en titt in där och läs med om vad som
händer.
laget.se/tvarredvegbyfc är adressen.
Här kommer några klipp från våra matcher vi spelat under våren.

Seger i premiären!
Det kändes nästan direkt i matchen att vi var ett snäpp bättre lag än Högvad, vi var
snabbare och mer på hugget.
HBK hade svårt att komma fram i banan eftersom vi spelade med ett kompakt lag och
när vi vann boll så ställde vi om på ett bra vis.
Vi hade några fina lägen att skapa bra målchanser, men skärpan i sista passet var allt för
dålig vilket gjorde att vi inte fick den där chansen att göra mål.
Men i minut 18 hittade Gabbe fram till Linus som hur snyggt som helst lobbade bollen
över målvakten och in i mål, helt rättvist med ett ledningsmål där.
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Vi spelar på bra och har fin rörlighet, i minut 36 kommer vår bästa chans till att göra 20. Efter ett fint anfall spelas bollen in från höger och där kommer Gabbe och har bara att
spela in bollen i mål från fyra meter, men på något sätt går bollen utanför? Bättre läge
får man inte.
Högvad är farliga på fasta situationer, det var vassa på skallen och hade ett par bollar
som gick en bit över. HBKs bästa chans kom i minut 40 då en guling kom fri snett från
höger men avslutet var det ingen klass på utan skottet gick 20 meter över!
I andra var vår första halvlek som bortblåst, tyvärr kände sig tränare Nedde att ändra om
i spelsystemet eftersom Jonathan Gotting var tvingad att utgå efter en ful tackling i
slutet av första. Vi lämnade 4-5-1 uppställningen som fungerade så bra i första till 4-4-2
i stället.
Om det var orsaken till att vi inte alls spelade bra i andra eller om HBK vaknade till liv
efter pausen låter vi tränar och ledarstaben fundera på. Men helt klart blev det en helt
annan matchbild i andra.
Högvad skapade säkert 5-8 väldigt fina lägen i andra, men i vårt vaktades av en
storspelade Alexander Carlén. Han var helt klart planens bästa spelare i andra, han
gjorde tre-fyra riktigt svettiga räddningar och räddade på egen hand vårt mål från
påhälsning.
I minut 90 så hade vi en hörna till höger, Azad Joel och Gabbe tänkte nog hålla i bollen
och låta tiden gå. Men bollen kom till Gabbe och han gjorde då det han är bäst på i div
fem, han tog bollen och utnyttjade sin snabbhet och bara löpte rakt igenom HBS försvar
och snyggt rullande han bollen förbi en chanslös målvakt.
Segern var klar och tre härliga poäng i premiären!
Idag får vi tacka Carlén för att vi vinner matchen, utan hans storspel hade det inte gått
vägen.
Men vi måste vara lite självkritiska även om segerns sötma smakar bra, vi skulle avgjort
denna match i första halvlek. Vi måsta höja kvalitén i vårt passningsspel, hade vi varit
noggranna i sista passet hade vi givit oss själva 2-3 frilägen till i första halvlek.

Hulta visade vägen!
Äntligen riktig hemmapremiär och det på vår poängarena Bergavallen i Tvärred, solen
sken från en klarblå himmel och 99 personer hade sökt sig upp till Berga denna fina
söndag.
Dagen motståndare Torestorp/Älekulla hade så här långt kammat noll efter två matcher
medan vi vunnit låtsaspremiären på Lassalyckan i omgång ett med 2-0 mot Högvads
BK, så det var en viktig match för att inte tappa på toppen.
Vi har fått stuva om ordentligt med tanke på en tunn trupp och skador på det, men
killarna som kommit in har verkligen tagit för sig. Oskar Axéll spelar vänsterback som
han inte gjort annat och killen för dagen Christian Hultén spelade sin första 90 minuters
match i a-lagssammanhang och som han gjorde det!
Christian var löpvillig på sin högerkant och visade att han var pigg inledningsvis, det
var just så 1-0 kom till. Hulta fick en löpboll som han var först på, han vänder bort sin
back och lägger över bollen på vänsterfoten och bänder den mot bortre stolpen. Men
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bollen tar på backens fot och ställer målvakten totalt, bollen går i en båge över
målvakten och i mål.
Det var en jämn först halvlek, skillnaden var den att vi skapade våra chanser på egen
hand och tyvärr så var det även vi som slarvade ett par gånger vilket kunde givit TÄFF
ett mål, men vi leder efter första 45!
I andra var det samma visa, jämt spel men det kändes som om vi var lite bättre än våra
kombattanter.
Men dagens hetaste spelare sätter även 2-0, även nu var det en längre boll som Hulta
kommer först på. Målisen kommer på mellanhand och Hulta kommer först till bollen
och nickar bollen över målvakten och bollen går i mål. I samma stund som Hulta nickar
bollen kommer den utrusande målvakten och dammar in i Hulta som får en riktig pärla.
Men när lagkamraterna klappat om tvåmålskytten lite var han snart på benen igen.
Men det skulle bli spännande ändå, TÄFF sätter 2-1 i ett anfall och får riktigt med luft
under sina vingar. Bara strax efter så sätter det riktig snyggt 2-2 på en fin nick, men AD
flaggar för en offside och räddar oss där.
I nästan anfallet efter sätter Gabbe 3-1 till oss och det var förlösande kan jag säga, vi
håller undan även om TÄFF har någon farlig nick som tur var passerade utanför ramen.
Vi vinner som vanligt på Bergavallen även om det är sådär vår studsigt som det brukar
vara på Berga, men vi är nästan oslagbara på lilla härliga Bergavallen.
Denna gång var det enkelt att ta ut matchens lirare, Christian Hultén som nästan alltid
jobbat tvåskift jobbar nu natt och kan träna varje gång gör som sagt sin första 90
minuters match, han gör två mål och även om han ville byta flera gånger bet han ihop
och tuggade på. Som jag nämnde tidigare så gjorde Oskar Axéll en habil insats på den
något ovana positionen till vänster, Gabbe Frilander spelade centralt och visade en
otrolig inställning och gav inte TÄFFarna mycket tid. Azad R gjorde sin bästa match för
i år. Även vår målvakt Alex Hultén som fått ta på sig en svart tröja var ett hot mot
backlinjen i TÄFF innan han fick utgå med skoskav? Underligt!

Äntligen poäng på Hovet!
Äntligen kom poängen även på Sämshov, seger mot seriens jumbo Hajoms IF.
Det var ingen match att minnas förutom då att vi vann och hade matchens enda anfall
med kvalité hela vägen, tillslut hittar Gabbe rätt efter en fin lobbpassning från Linus
Inhammar i minut 44 av första halvlek.
Hajom hade en enkel spelidé redan från start, det var ett storväxt lag och det var ju föga
överraskande att man i 90 minuter jobbade med långbollar från försvaret upp mot
anfallet. Det var kamp och ibland rätt hårda tag mellan spelarna, men även om Hajoms
spelare var fysiskt överlägsna så var det ändå vårt högre fotbollskunnande som fällde
avgörandet, för när vi rullade boll längst marken så hade våra gäster svårt att hänga
med.
Som sagt så satt ändå trepoängaren löst i andra halvlek, vi föll tillbaka något och
Hajoms bästa och farligaste chans var ett riktigt bra skott som tog i ribban och ner på
målkritan som dammade i torkan.
Vi har haft en tuff vår så här långt, vi har haft mängder med skador och Nedde har
verkligen fått dribbla med laguppställningarna till varje match.
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Idag saknades Azad som fått nackspärr, Joel som skadade sig i u-laget, Christian Hultén
skadad, Jonathan Gotting skadad, Erik och Micke avstängda och våra oldboys som ställt
upp Tobias Arvidsson Wengbrand och Per Emilsson var bortresta.
Men förhoppningsvis börjar vi se ljuset i horisonten, nu var Henke tillbaka efter sina 12
veckors frånvaro på grund av skada och det andra bör kunna vara tillbaka till matchen
mot Limmared.
Vi tog tre poäng idag och det var det som var det viktigaste, nu laddar vi om och ser
fram emot nästa match som är mot Limmared den 16/6.

Göran Carlström 49 och Emil Claesson 14 år i
samma lag

Damlaget lockar publiken!
TVFC dam har etablerat sig i div 2 där laget ligger på en stabil mittenplats. Laget toppar
seriens publikliga med ett imponerande snitt på 100 åskådare/match.
Även UT och BT har tack vare att laget spelat bra i en högre division gett TVFC dam
stort utrymme i tidningarna vilket är extra kul och bra reklam för både klubben och
Vegby som samhälle.
TVFC dam spelar 2018 i div 2 mellersta Götaland med mestadels lag från
smålandsregionen men även Hovås/Billdal från Göteborg återfinns i serien. Stora
klubbar som bl.a Husqvarna, Växjö och Älmhult har gästat Sämshov under våren.
Säsongens hittills bästa prestation är matchen mot Älmhult som kom till Vegby som
serieledare men fick vända hem utan poäng efter att TVFC krigat, kämpat och spelat en
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imponerande fotboll i 90 min. Matchen slutade med en mycket härlig och rättvis 2-0
seger.
Säsongen har varit tuff fysiskt då vintersäsongen präglades av mycket snö och många
minusgrader. Våren har som bekant bjudit på extrem värme och stenhårda
fotbollsplaner vilket slitit på spelarna. Detta kombinerat med mycket tuffare motstånd i
ett högre matchtempo känns av och flera av spelarna kämpar just nu med småskavanker.
En ny erfarenhet för året är även att behöva åka 35-40 mil i bil för att spela en
bortamatch vilket självklart också sliter både fysiskt och mentalt.
Så det är inte bara bönderna som längtar efter regn för tillfället utan även vi tränare och
framförallt alla spelare skulle må klart mycket bättre av några lågtryck över Götaland
som mjukar upp fotbollsplanerna vilket minskar belastningen på spelarna.
Tyvärr blev en av lagets två målvakter Emma Frilander knäskadad efter att ha landat illa
efter en luftduell med en motståndare i slutet av matchen mot Husqvarna. Vi hoppas
verkligen att skadan är av en lindrigare variant där led och korsband är hela.
Inför säsongen var frågan om laget var bra nog för div 2? Svaret är utan tvekan ja på
den frågan! Spelarna har verkligen levt upp till klubbens ledord #glädje#hjärta#stolthet
så här långt. Samtidigt vet vi alla som håller på med fotboll, framförallt ute på
landsbygden att det gäller att hålla spelare friska och motiverade för att fotbollen skall
överleva utanför städerna på sikt. Fotbollen berör många på ett positivt sätt samtidigt
som den har mycket att konkurrera med nuförtiden. Men en sak som är säker är att det
finns inte mycket som slår att vinna en jämn och bra fotbollsmatch och att sedan få fira
den tillsammans med lagkamrater och publik.
Det gör vi gärna fler gånger!
// Sören Nilsson
Tränare TVFC dam
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Södra Sämsjöns FVOF den 15 maj på Vega samlade
20 personer.
Claes Sparre slutade i år som styrelsemedlem. Claes har varit med sedan föreningen
bildades december 1987. Blommor utdelades av ordförande Nils Nilsson till Claes för
allt arbete som han lagt ner. Istället invaldes Viktor Karlsson boende på Rådderna i
Vegby. Omval gjordes på ordförande Nils Nilsson, Enar Hemmings, Anders Ekengren,
Torbjörn Sjögren , Leif Jansson och Göran Magnusson. Till suppleanter valde Mikael
Hulander och Johan Sparre. Revisorer valdes Göran Carlsson och Karin Sjögren och i
valberedningen sitter Rolf Johansson och Mats Roslund. Ekonomin i föreningen är god
och har 135.000 kronor i kassan + 13.000 kronor som fodringar på fiskekort. Mest
pengar gick det åt på Arne ” på lilla-gärdet” Johansson berömda fiskebok om folket,
fisket och platser runt Södra Sämsjön cirka 30.000 kronor. Fiskekort har föreningen sålt
för cirka 40.000 kronor. Tanken var att det skulle sättas in öring 2017. Problem var att
det var svårt att få tag på så ett nytt försök blir det i år. Projektet för att underlätta
öringens vandring i Sämån vid Göranfors, Gällstad pågår. En djupkarta har föreningen
gjort över Södra Sämsjön. Den finns att köpa hos Nils eller Enar.
När det gäller fiskeförbud i Södra Sämsjön så har vi samma regler för gös som för
Åsunden. 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. När det gällde kräftor så vill
föreningen att man inte fiskar alls detta år. Minkfällor ska inköpas och förhoppningsvis
kan några fler minkar fångas.
Det var ett tag sedan man fiskade kräftor, tyvärr så har kräftlägren blivit kvar och även
båtar som mer eller mindre har förfallet. Det är ingen trevlig syn utmed Sämsjön och
dess markägare. Vet ni kräftfiskare att ni har ett läger så åk gärna dit och kolla.
Mötet avslutades fika och lite småprat. Mötet tog cirka 2 timmar.

FISKEKORT till Södra Sämsjöns FVOF!

60
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Fiske i södra Sämsjön kräver fiskekort som du lättast köper via ett SMS eller via
internet på www.ifiske.se. Efter en kort stund får du en kod som du uppvisar vid
kontroll.
Fiskekortet gäller endast enligt nedan angivna fiskeregler.
Dagkort*
50 kronor
Skicka FISKA 75D NAMN till 72456
Årskort*
400 kronor
Skicka FISKA 75E NAMN till 72456
Paravankort* 300 kronor
Skicka FISKA 75F NAMN till 72456
*I SMS:et skriver ni FISKA KOD följt av FÖR- och EFTERNAMN på den som skall
vara ägare till kortet. Fiskekorten är personliga.
Våra fiskeregler:
Kortet gäller handredskapsfiske och trolling med högst två spön, samt för isfiske med
högst 10 angeldon eller ismeten.
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Nils, Enar och
Vegby camping.

För tiden mellan 1 september till och med 15 maj kan tilläggsort till årskort, för fiske
med max 4 spöparavaner köpas. Endast genom isfiske.
Barn under 16 år får fiska gratis med samma regelverk som för kortfiske.
Gösfiskeförbud råder från 15 maj t.o.m. 15 juni.
Återutsättning av större gäddor förordas.
Fångstförbud för öring gäller hela året då öringsbeståndet är under uppbyggnad.
Allt fiske i Sämån upp till Sågfallet är förbjudet. Öringprojekt pågår.
• Fiskekortet är personligt och skall tillsammans med ID-handling alltid
medföras vid fiske.
• Allt fiske och alla fiskemetoder som ej angivits ovan är förbjudna.
• Den som fiskar utan giltigt fiskekort straffas enligt svensk lag.
• Vid brott mot övriga regler kan en kontrollavgift om minst 1.000 kronor
skrivas ut på plats av fisketillsyningsman.

Vandring på Körkevägen på nationaldagen
"På nationaldagen den 6 juni var det "Historisk vandring på Körkevägen" mellan Södra
Säm och Gällstad.
Drygt 50 personer hade mött upp vid kyrkoruinen i Säm , där vandringen började.
Kindsguiderna Gun Ohlsson och Lena Tjäder ledde vandringen och de "agerade" också
karaktärerna Skomakarhustrun Fredrika, "Kärringen" i Länsmanskällaren och
Lärarinnan Albertina som vi fick möta utefter vägen.
Efter en kortare fikapaus vid "Prä-sten" fortsatte guidningen och vi fick snart möta
karaktären "Blada-Maja" som bjöd på karameller.
Vandringen avslutades vid Gårdö. Alla var nöjda och tackade för denna trivsamma och
soliga eftermiddag på Körkevägen.
På Facebook hittar du en liten video om vandringen. Den gjordes av en av
kindsguiderna som var med på vandringen.
https://www.facebook.com/kindsguide/videos/1797592623666805/
Arr. Vegbyortens Hembygdsförening i samarbete med Kindsguide. "
Tilläggas bör, att det var flera som frågade efter Arne-på-Lillagärdet, och man undrade
även om han kommer att guida någon vandring på Körkevägen framöver.....

Körkevägen
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Blada-Maja

Lärarinnan Albertina

Detta händer i hembygdsföreningen…
Glöm inte att anmäla er till lördagen den 30 juni då
det serveras ”Sill och potatis med tillbehör…”
I hembygdsparken. Kostnad 100 kr/person
Anmäl er senast den 28/6 till Maritha 070-2535 033

14 Juli kl. 18.00 Friluftsgudstjänst vid Liljastugan
Alla söndagar
1 juli - 5 augusti
kl. 14.00 och 17.00.
Servering av kaffe och våfflor.
Visning av stugorna

.
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-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 38. 2018. Deadline för
artiklar: 17 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 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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