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Sämshov i Coronoatider 
Fastän allt i samhället mer eller mindre är inställt i dessa dagar så är det ändock fullt av 

liv och rörelse på Sämshov.  

På måndagar mellan kl 17.15-18.00 så är det barn födda 2015-2016 som nyttjar ytorna 

på lilla plan. Uppslutningen har varit god hittills och 12-13 barn har deltagit varje gång.  

Även ungdomar födda 2005-2008 har träning måndagar, men då på stora plan mellan 

18.15-19.30. Snittet här ligger mellan 18-24 per tillfälle.  

På onsdagar är det ungdomar födda 2009-2010 som äntrar hovet.  

På torsdagar är det seniorernas tur att beträda den gröna mattan, deras träningsvilja är 

också god med ett snitt på 25 spelare per tillfälle.  

Det sker även träning i Tvärred för alla dessa ungdomar och seniorer ytterligare en gång 

i veckan. All träning är okej så länge man kan hålla social distans och håller sig 

utomhus. I skrivande stund har inte seriespelet kommit igång men förhoppningen är att 

detta kan ske i slutet av juni. 

 
Knattar som tränar 

 

Med vänliga hälsningar Tvärred/Vegby FC  
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Städdag i Sjöparken! 
Den 18 Mars på Årsmötet togs det ett beslut om att införa en städdag på Sjöparken.  

En förfrågan lades ut på Facebook i gruppen VegbyBor om det fanns intresse att hjälpa 

till.  

Den 2 och 9 Maj samlades vi ett gäng på 15 personer med skottkärra, krattor och 

maskiner.  

Jobb fördelades ut och med gemensam ansträngning så blev det ett väldigt fint resultat.  

Buskar och träd klippta samt rensat ogräs. Täck bark och matjord är utkört och allt 

skräp utmed sjökanten runt parken är uppstädat. Så nu är det fint i parken.  

Fika bjöds det på och det blev en trevlig tillställning. 

 
Ola Claesson och Cato Löngårdh rensar bäcken. 

 

 
Gänget samlat för gemensam fika 
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Hälsning från Röda Korset i Tvärred/Finnekumla 
I dessa Corona-tider då vi inte kan träffas som vanligt och allt är inställt för att vi förstås 

måste skydda våra äldre och oss själva så vi inte blir sjuka känns det som att vi ändå 

behöver hjälpa varandra. Då vi varje sommar brukar ordna med någon utflykt för äldre 

ensamstående för att bara träffas, fika och prata. På något sätt kommer vi ändå att 

försöka genomföra detta i väntjänstens regi men på ett litet annorlunda sätt, det kan vara 

att vi träffas i mindre grupper med bara någon picknick på olika ställen. Vi kommer att 

höra av oss i sommar när det är fint väder så vi kan vara ute.  

  

Vi har också pratat om vår årliga basar och på något sätt kommer den att genomföras 

men kanske under lite annorlunda former. Är det någon som har några bra idéer så hör 

av er till någon av oss i styrelsen. Mer information kommer att komma, det kanske tom 

har lättat på allt till i november.   

Då det gäller nationellt vad som görs i Röda Korset kommer det att anordnas en 

utbildning i Första hjälpen online, nu när vi inte alltid kan ha utbildningar som vanligt, 

ha koll på Rednet. Det finns också många bra åtgärder runt om i vårt land för att hjälpa 

och stötta i dessa tider som går att läsa på Röda Korsets hemsida.  

Det kanske finns någon som behöver hjälp på något vis eller någon som känner sig 

ensam och utlämnad, så tag kontakt med oss som jobbar i Röda Korset.  

Ser ändå framåt att vi alla kan få vistas ute i naturen och njuta av sol och värme. Och 

det viktigaste är att vi tar hand om varandra. 

 

Erén Svensson 

  



7 

 

Hembygdsparken 
 

Alla aktiviteter i hembygdsparken är inställda tills 

vidare…  

Allt är stängt, men vi har ställt ut 

trädgårdsmöblerna så att den som vill kan ta med 

sig kaffekorgen och sitta i parken en stund.        

(Glöm inte att ta med soporna hem)  

 

Styrelsen 

 

 

Sommarkyrkan i Finnekumla  
Sommarkyrkan i år blir inte som vanligt, det kommer inte att finnas några värdar i 

kyrkan och musikkvällarna är inställda.  

I stället är det Öppen kyrka alla dagar mellan kl.10.00 och 19.00. Vår kantor Monica har 

spelat in sommarpsalmer som du kan lyssna på och sjunga med om du vill varje hel och 

halvtimma.   

Välkomna 
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Tipspromenad  
Under 4 soliga och fina söndagar i april anordnande Byalaget Vega tipspromenad, med 

start i Sjöparken. Senast vi hade tipspromenad var 2017 så det har legat i träda några år.   

Med tanke på vilka tider vi lever i var detta ett bra sätt att umgås tillsammans. Det var 

mycket god uppslutning på samtliga promenader. Totalt såldes ca 200 startkort för 

vuxna och ca 50st startkort för barn. Rundan gick som vanligt via banvallen upp i 

Gamlebyn och tillbaka till sjöparken.  

Tack alla ni som deltog och svara på våra kluriga frågor. 

 

 
Efter tipspromenad rundan så kunde man avnjuta lite kaffe, hembakt och 

grillad korv. 
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Livet som jordbrukare i Säm-byn på 1940-50 talen 
Arne på Lilla-gärdet har skrivit en ny skrift om Säm-byn. Vi säljer den för 75 kr och 

kan köpas av Rolf ”dapen” Johansson nu när hembygdsstugorna är stängda.  

Ring 073 673 9448 eller kom till Bagaregården, Säm 118 där skriften finns. 

 

 
Rävagården och Lella-gärdet i Säm 
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Gamla tidningsurklipp 
Gustav och Arne har bestämt sig för att även det här numret publicera ett par urklipp ur 

Ulricehamns Tidning. Urklippen finns givetvis att läsa i hembygdsboken men vi tror att 

det finns många av Vegbybladets läsare som inte har tillgång till boken så för dem kan 

det kanske vara intressant. Vi kan nämna att fotografiet nedan inte har något med 

artikeln om det ”ståtliga slädpartit” att göra för det stämmer inte tidsmässigt. Vi tror att 

fotografiet är från nån gång på 1950-talet och är taget i Kvarnagården  

  

 

 19 januari 1918 

Ett ståtligt slädparti var i lördags anordnat av ungdom i Södra Säm varvid 11 slädar 

samlades hos Enock Gustavsson, Kvarnagården. Färden ställdes sedan över Götåkra, 

Gällstad, Toarp och tillbaka till Gustavssons gästfria hem, där kaffe och förfriskningar 

intogs samt en i allo nöjsam afton tillbringades. 

 
Fullpackat i slädarna. Mannen närmast i bild, med piskan i 

högsta hugg, tror vi är Karl Sjögren i Bosgården 

 

Tisdagen den 3 december 1907 

Vegby stationssamhälle. Ett stationssamhälle som få, är vad raskt uppsving och 

framåtgående beträffar, är Vegby på Västra Centralbanan, skriver en korrespondent till 

ELT. Ifrån att ett par år tillbaka hava utgjort enbart en ödemark, där några få kreatur 
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hade ett magert bete, har under denna korta tid platsen växt upp till ett köpingliknande 

samhälle, där redan dagligen flera hundra människor leva och bo. 

Stationen ifråga, belägen inom Södra Säms socken, har fått namnet efter några gårdar en 

a två km. nordost om platsen. Det är å dessa hemmansdelars skogsmark stationsområdet 

fått sin plats.  

 
Okänt årtal strax innan expansionen tog fart 

Liksom en del tomter för privat bruk därå blivit inköpta, och till större delen bebyggda, 

terrasserade och planerade. Som bekant har knappt ett år ännu gått sedan järnvägen blev 

färdig och öppnad för allmän trafik. Ej ett enda hus fanns på platsen före banans 

byggande. Under tiden arbetet härmed pågick blev ett par mindre byggnader uppförda. 

Sedan dess bör vi icke räkna mer än två till den tid varunder en hel rad av byggnader 

större och mindre av flera slag, kommit till. I första hand tänka vi då på det ganska 

ståtliga stationshuset, beläget väster om banan, som har Sämsjön tätt intill på motsatta 

sidan. 

Flyttar vi oss norr ut komma vi till handlanden Johanssons under innevarande 

år uppförda, under lantliga förhållanden, rätt storslagna villa inrymmande bostäder åt 

flera familjer och rymlig handelslokal jämte kontor och packbod m.m. i källarvåningen. 

Något längre bort i samma riktning har handlare Lööf samtidigt uppfört en icke mindre 

solid villa, vilken utom vanlig bostadslägenhet är ordnad för handel och hotellrörelse. 

Den har även för dessa ändamål under sommaren använts. Strax norr om denna senare 

finns ännu en byggnad uppförd. Även den avsedd bl.a. att användas till affärslokal. Om 

vi så fortsätta i samma ordning finna vi en nyuppförd ångsåg tillhörig J.A, Karlsson från 

Bor i Småland, som även har en bostadslägenhet vid sågen nästan färdig. 

Vidare finna vi ännu en 

handelslägenhet, vilken var den första 

byggnad på platsen liksom den första 

affären, vilken sålunda fick tillfälle, 

att under järnvägsbyggandet, förse 

arbetarna i närheten med deras 

förnödenheter. Ägaren därav är 

numera handlanden R. Karlsson i 

Böne. 
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Slutligen komma vi till den mest betydande inrättning på platsen. Nämligen 

bröderna Hulténs ångsåg, vilkens planering var det första arbetet här. Utom själva 

sågverket fanns här flera till densamma hörande byggnader. Såsom maskinhus, smedja, 

magasin samt en nyuppförd byggnad i två våningar. Speciellt avsedd till 

arbetarbostäder. Vid detta sågverk förädlas skogarnas alster i långa banor varav dess 

hårt upptagna upplagsplats bäst bär vittne. Varje bit av de avverkade träden gör man sig 

också här tillgodo i form av virke. Av alla ytor efter plank och bräder, sågas s.k. lats. 

Hyvelverk finns också inrättat och allt är i ständig verksamhet under 10-11 månader om 

året.  

Vegby såg ca 1910 

Allt också kräver en betydlig arbetsstyrka faller av sig själv, liksom att 

Vegby stations godstrafik icke obetydligt härav ökat. Fogat härtill uppgifterna, om huru 

stationssamhället redan hunnit byggas, att tillsammans emot ett halvt hundratal större 

och mindre uthusbyggnader här och där äro placerade, samt att ett banvaktboställe även 

är inrymt på platsen, kan envar göra sig en föreställning om densammas utseende. Att 

beskriva detta har dock ej varit huvudmeningen med dessa rader, utan fastmer söka 

framställa hur som ett helt litet samhälle kunnat frambringa med en fart liksom hade det 

skjutit upp ur jorden, samt att påpeka hur som genom tillkomsten av en järnväg 

förhållandena lätt kunna bli omgestaltade. Med det exempel vi framfört torde vara något 

enastående. Såsom kontraster därtill ställa sig t.ex. närmaste stationer på tvenne sidor 

vid vilka ännu icke uppförts en enda privat byggnad. Det är givetvis de lokala 

förhållandena som här spelat största rollen. Så har Vegby station råkat bli placerad på 

ett ställe, där allmänna vägar från minst fem olika håll sammanstöta. På bekvämare 

kommunikationsmedel som dessa har trakten förut varit renons. Det är därför givet, att 

man nu på alla sätt begagnar sig av järnvägens fördelar. De landsortstationer torde vara 

få som på avseende trafik och trafikområde kan mäta sig med Vegby. Helt eller delvis 

begagnar sig sålunda ett tiotal socknar av densamma. Här hämta lanthandlarna sina 

varor, lantbrukarna sin kalk, hantverkarna sina materialier etc. etc. 
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Ny bil till räddningstjänsten i Vegby. 
Onsdagen den 20 maj så förärades Räddningstjänsten i Vegby med en ny ledningsbil. 

Denna bil är en specialenhet som används på IVPA larm (I Väntan På Ambulans) bland 

annat. Den kan även kallas ut vid lite större olyckor och bränder där det behövs mer 

övergripande ledningssystem. Den är utrustad med diverse tekniska hjälpmedel samt en 

mindre mängd av förplägnad som kan ges till hungriga räddningsmän vid långvariga 

insatser.   

 

 
Räddningstjänstens nya ledningsbil 
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Sämsjön runt på cykel  
 

Kristi himmelfärdsdagen samlades det tolv glada grabbar/gubbar i Sjöparken för att 

återuppta en gammal trevlig tradition ca 25 år tillbaks i tiden, nämligen Sämjön runt på 

cykel med ett antal stopp utefter vägen. Sol och värme var perfekt för denna aktivitet. 

14.00 ljöd startskottet och sikte togs mot Sämbyn via Lingåsen. Strax efter Lingåsen på 

en öppen äng togs första pausen för att kolla däck och kedjor. Inget oförutsett fick 

nämligen sätta käppar i hjulen för denna runda. Nästa stopp var hos Ekman i ”Säms 

skola”. Här blev det endast ett snabbstopp då husägaren just höll på med kroppsligt 

trädgårdarbete och ingen av sällskapet kände sig hugad att hjälpa till denna dag. Färden 

gick istället vidare till Bagaregården där hemmansägare Rolf ”Dapen” Johansson visade 

runt i sitt nyrenoverade hem.  

 Efter en kort vila så rullade hjulen ner 

till brodern Peter Schoder. Den gästvänlige Peter 

visade runt bland sina färgglada byggnader och 

häftiga skulpturer samt berättade en del anekdoter 

till sällskapets förnöjsamhet. Nästa hållplats 

bestämdes till Navstocka och vi drog iväg. När 

Bagaregården passerades på nytt så mötte vi 

”Dapen” på gårdsplanen som förklarade att han 

bara skulle ge djuren mat och därefter komma 

ikapp sällskapet och hänga på runt. Efter att ätit 

medhavd matsäck i Navstocka så tog vi riktning 

mot Tapplesjön. Väl framme där så intog gänget 

en öppen yta för att vila, sträcka på benen, ta en 

efterlängtad läsk samt invänta herr Johansson. 

Nästa rastställe blev parkområdet strax nedanför 

Månstad kyrka. Gänget som numera bestod av 

tretton hugade cyklister drog sedan vidare via den 

gamla Oxabanan ut till familjen Göran och Adina 

Magnusson på Betåsen.  

  

Skulptur - Peter Schoder  
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Därefter var siktet inställt på 

”Kåken” i Ängsarp och den 

tretton man starka skaran 

drog iväg så dammet rök på 

grusvägen. Men på vägen tog 

tätklungan en snabb 

nittiograders gir åt vänster 

och vips var man framme vid 

en damm och ett rastställe 

med en liten stuga av 

korsvirke. Stället hade döpts 

till ”Olles stuga” efter vad 

någon trodde sig veta var en 

fd. skogsvaktmästare.  

 

Efter detta, för många av oss nyupptäckt ställe gav vi oss vidare mot 

Ängsarp. Väl framme vid ”Kåken” tog Lennart och Eva Persson emot oss med öppna 

armar, nytänd brasa, sittplatser med väl tilltaget mellanrum och ett glatt humör. Här 

blev vi sittande i ett par timmar och pratade gamla minnen, skrattade och njöt av den 

ljumna kvällen. Klockan 21 var vi tillbaka på känd mark igen och alla var eniga om att 

detta måste göras om. Men vi skall inte vänta 25 år till nästa gång. 
 

 
Ängsarp  

  

Peo, Kalle, Roland, Urban -Olles stuga  
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Södra Vegby 1953… 
Jag heter Gun-Britt Ekman är sju och ett halvt år. Min pappa Rune, mamma Elsa och 

mina syskon Miriam, Monica, Börje och Ingrid. Tidigt på morgonen kom Knut Sandell 

med lastbilen till Påbo för att lasta in våra saker för vi skulle flytta till Vegby. Våran 

pappa hade byggt ett fint hus där. Så spännande med fin toalett och badkar. Det var vi 

inte vana vid, det var att gå på utedasset och bada i en balja. Vi skulle börja skolan, men 

det fanns inte plats för oss i Finnekumla så vi fick börja i småskolan i Säm. Där hette 

fröken Ella Lenberg hon var jättesnäll. Vi fick ha mat med oss smörgås och mjölk, i 

andra klass fick vi åka till Gällstad med buss då fick vi varm mat. 

Min bästa kompis hette Yvonne Kristensen (nu heter hon Toll) vi var 

tillsammans varje dag tills hon började realen. I södra delen av Vegby var många barn 

så man hade alltid någon att leka med. Vi hoppade rep, puttade kula och cyklade. På 

vintern åkte vi skridskor och skidor. Då var det inte så fina skridskor som det är idag, 

Miriam hade halvrör (det var en stålskena med remmar som man spände på pjäxan). Jag 

hade sillarör (det var samma fast lite sämre) Valla till skidorna fanns inte heller utan det 

var att ta ett stearinljus och stryka det på skidorna.  

Året är nu 54-55. Började 3-4 i Finnekumla folkskola Där hette vår lärare 

Ernst Holst. Där fanns en mat-tant som gav oss mat, jag vågade inte säga att jag inte vill 

ha potatis (för då kräks jag, kan inte äta potatis än idag) så det var att stoppa potatisen i 

fickan och sen slänga dom på dasset. Så var det alla år i skolan. När hösten kom fick vi 

cykla till Sjörred för att plocka potatis. Vi började klockan 8 på morgonen och slutade 

klockan 4 på eftermiddan (Barnarbete!) Då tjänade vi 5 kronor om dagen. Arbetet höll 

på i tre dagar.  

I Finnekumla folkskola gick två klasser i samma klassrum, jag gick i trean, 

Miriam i fyran. 1955 då var det något stort som hände, två idoler som hette Elvis 

Presley från Amerika och Tommy Steel från England. Dom sjöng och spelade rock on 

roll. Oj vilken bra musik. Jag tyckte väldigt mycket om Elvis. Det gör jag än idag. 1955 

anordnades en stor fest i Vegby ”Lingåsafesten” som blev Sämsjökarnevalen. Jag och 

Miriam fick följa med pappa dit, han sålde varm korv till publiken. Den festen höll på i 

över 50 år. Där har nästan alla av Sveriges artister varit. Siv M, Lillbabs, A-l Hansson, 

Festfolket” ABBA” Bosse P, Jerry W, och många fler. Det fanns snälla farbröder i 

Vegby, en av dom hette Klasen, han bodde där Carina och Roger Gustavsson bor idag. 

Han hade en liten ”kiosk” där man kunde köpa lite godis. När man ville att han skulle 

öppna fick man ropa HO-HO! Vi fick hjälpa honom att sköta om hans hönor och 

kaniner. Det fanns en stor sten på tomten, Han berättade för oss att där under fanns det 

olja. Spännande!!!  När det blev påsk fick vi barn en påse med några små ägg av 

honom. På julafton sprang vi dit, han hade gjort paket till oss barn, det var lyckobrev 

och näsduk i paketen. Dom barn som inte var snälla fick inget paket. En annan snäll 

farbror var Kalle Sandell, han var aldrig arg på oss. Vi fick vara i uthusen och leka 

”gömme”. Lycka var när vi fick följa med honom till Svenljunga slakteri. Kalle körde 

grisar till slakteriet. Han hade en grej som han tog i handen, det var ström i den, när han 

skulle få ut grisarna stötte han till dom med den elektriska grejen, då sprang dom ur 

bilen. När vi åkte hem köpte han godis till oss. 

Fortsättn.följer… 
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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 

Handikappanpassat: Rymlig entré i 

markplan, med handikapptoalett och hiss 

till respektive våning 

 

Puben: 46 m2  för upp till 50 personer 

Stora salen med scen: 140 m2  med en 

scen på 52 m2 för upp till 250 personer.  

Totalt upp till 300 personer 

Bord, stolar och porslin för dukning 

finns samt kök med storköksdiskmaskin 

Som medlem i Byalaget Vega har du 

medlemspriser på hyra. Prisexempel: 

Barnkalas dagtid i puben inkl kök, 200 kr. 

Fest i puben fredag/lördag kväll, 400 kr. 

Större festlighet i stora salen 

fredag/lördagkväll 800 kr 

 

För frågor om hyra och bokningar 

kontakta Micke: 0321-72329 eller 0708-

397940 eller maila micke@vegby.se  

Kolla mer: www.vegby.se 

mailto:micke@vegby.se
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Få Vegby-bladet digitalt 
 

Maila in till kontakt@vegby.se, ange mailadress, namn och adress, 

så lägger vi upp din mailadress för utskick. Den digitala utgåvan är 

i färg. 

 

I övrigt ber vi er att ha överseende med den osäkerhet som råder 

p.g.a. rådande omständigheter. Kolla gärna in 

Evenemangskalendern på vegby.se där den senaste informationen 

om de evenemang som vi försöker genomföra uppdateras löpande 

 

Redaktionen 

 

 

 

  kontakt@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: Max Vegborn, 

Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf 

Johansson, Maritha Wegstrand. 

Kontakt: Kontakta redaktionen enklast 

via mail, kontakt@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. 2020. Deadline för 

artiklar: 13e 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 150kr/person eller 250 

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

 

mailto:kontakt@vegby.se

