
Hej på er i Höstmörkret, här 
kommer lite information från oss 
i Vedevågsvisionen.

Fiber 
Nu är det mer fiberutbyggnad 
på gång i Vedevåg, området som 
nu gäller är norr om bron vid 
kraftstationen fram till och med  
Bosjövägen, Oxhagsvägen, del av 
Måle och Rya.

Passa på att gå med innan de 
släcker ner det kopparbundna 
nätet när det blir är inte bestämt 
än men det blir.

Vi hoppas att ni har fått erbju-
dande i brevlådan tidigare i höst, 
om inte så kan ni gå in på 

https://landsbygd.oppenfiber.se/ 
där kan ni kolla om er gata/
plats är med, ni kan även boka 
fiber där.

Tänk på att det är före den 
30 november som anmälan 
måste ske..

Har ni frågor så kan ni ringa 
Anders Widegren på Lindesbergs 
Kommun 0581-81000.
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Mer fiber på gång!

text Jahn Hård, Ordförande i Vedevågsvisionen  

NÄRHET, VILJA OCH FRAMTIDSTRO

Boka mysigaste 
julbordet hemma 
på Din herrgård

Kvarnbacka Livs 
Vi har fått en ny affärsin-
nehavare till Kvarnbacka 
Livs under året Rayan Al 
Molgi, han har varit igång 
några månader, besök gärna  
”vår” butik och handla där. 
Vi behöver en närbutik i 
Vedevåg.

Vedevågsvisionen 
önskar alla Vedevågsbor 

God Jul & ett Gott Nytt År!
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Hej!
Arbetet med Wedevågslop-
pet kommer att startas upp 
den 11/12 kl 1900. Då är det 
tänkt att vi startar upp en 
tävlingsledning med undera-
vdelningar där varje avdelning 
har sitt ansvarsområde. För 
att loppet skall fortsätta vara 
en sådan familjefest som det 
brukar vara så krävs det en 
hel del arbete. Nästa år är det 
dessutom det 30:e loppet så 
det kommer att satsas en del 
för att fira detta. 

Vill du vara med och hjälpa 
till med förberedelser inför 
loppet så kom och träffa oss 
(Styrelsen) och kom med era 
förslag på hur vi tillsammans 
kan utveckla loppet. 

I övrigt så är det full fart på 
friidrotten (för mer info ring 
Sören Norden 076-1440633) 
med träningar varje dag och 
fotboll p12 tisdagar 19.30-
20.30 (Magnus Unosson 070-
3631470) 

Tjejgympa och innebandy är 
på söndagar. Glädjande nog 
så har skidträningen kommit 
igång med barmarksträning 
(Måndagar 1745 Lars Karlsson 
och Magnus Bergman) och i 
skrivande stund så snöar det 
så vi får hoppas det kommer 
ner lite så det blir ordentliga 
spår. 
 
Ordförande
Fredrik Hansson

Wedevågs IF informerar :

Behöver du hjälp med lackering 

av köksluckor, möbler mm?

Ring Stig!
073 - 993 68 48
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Grannsamverkan i Vedevåg

Ring Stig!
073 - 993 68 48

6 JANUARI LÖRDAG KL. 15:00

Julgransplundring
Vi inleder året med julgransplundring 
trettondag jul, Tisdag 6 jan kl. 15.00 
i Wedevågs Teater. I pausen fikar vi, 
barnen fikar gratis, vuxna får lägga en 
frivillig peng i burken. När vi har dan-
sat färdigt kommer tomten som vanligt 
med en godispåse till barnen.

Välkomna!

Wedevåg 
Hembygdsförening

Boka mysigaste julbordet 
hemma på Din herrgård.

BOKA ONLINE!

www.wedevagsherrgard.se
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