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Årsmöte 
Din chans att påverka det som händer, eller inte händer… 

Måndagen 27/1 - 2020    19.00   Kyrkans Hus 
Kaffeservering 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är väl medlem i Samhällsföreningen! På så sätt medverkar du till att Hökerum är ett 

trivsamt och välskött samhälle att bo i.  

Medlemsavgiften är 50 kr – person/år, 150 kr – familj, 200 kr – företag 

Betala medlemsavgiften på Bankgiro 5161–5920 eller Swish till vår kassör 0738485447 

och sedan mycket gärna göra en insats i form av arbete, eller på annat sätt bidra till att göra 

Hökerum trivsamt. Hör av dig till någon i styrelsen. 

 

 

Du kan även följa oss på Facebook och Instagram (det händer i Hökerum) 

Vi kan även hänvisa till vår hemsida under kommande aktiviteter för att uppdatera 

sig om vad som är på gång.  www.hokerum.com                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hökerums Väg- och Samhällsförening 

Hyr släpkärra billigt.  
 

40: -/halvdag 

80: -/ heldag   
Ring Jan – Erik Magnusson 

Tel. 0321-510 53 

Mobil. 0706-80 28 20 Styrelsen 2019 
 

Carl-Åke Alsing Ordförande 0705-75 15 75 

Gunnel Magnusson Kassör 0738-48 54 48 

Jan-Erik Magnusson   0706-80 28 20 

Peter Eggers     0731-41 84 21 

Annsofie Liberg    0721-79 66 80 

Mikael Höglund    0703-08 31 48 

Klas Redin     0767-10 74 76 

Tommy Johansson    0708-58 55 37 

Gustav Liberg    0735-24 82 73 

Har ni som privatperson eller förening/företag något 

på gång som ni vill skall synas på vårt Instagram 

eller Facebook eller hemsida. Skicka i så fall ett mail 

till Tommy Johansson med information samt 

eventuell bild.  tommy.hokerum@telia.com  

http://www.hokerum.nu/index.asp
http://www.hokerum.com/
http://www.borasmarin.se/visa_bslap.asp?ID=4
mailto:tommy.hokerum@telia.com


Samhällsföreningen deltog med ett lag vid 

hembygdsföreningens årliga frågesportstävling 

den 24-oktober. Laget bestod av Peter Eggers, 

Mikael Höglund och Gustav Liberg. Laget 

förbättrade placeringen från förra året och kom 

på en delad silverplats. Vann gjorde laget från 

SPS som fick 10 rätt tätt följt av Coro Nova, 

LRF och Samhällsföreningen på 9 rätt. Totalt 

var det nio lag som tävlade.  

 

Skötsel av grönytor. 
 

Under året har grönytorna skötts av Tranemo trädgårdstjänst vilket de skött bra enligt vår 

uppfattning. Vi har haft ett uppföljningsmöte med kommunen om detta tillsammans med andra 

utvecklingsgrupper från kommunen. Vad vi önskar är att även plantering av blommor och städning 

av centrum (Torget) skulle ingå i upphandlingen. Vi önskade annars få ett bidrag till inköp samt 

skötsel av städningen. 

 

 
 

Det här är vad kommer att prioritera 2020 

• Arbeta för Hökerums intressen och utveckling (kontakter med kommunen). 

• Vi kommer även att sköta om badplatsen precis som vi gjort tidigare år  

• Sköta om och klippa gräset i vägrenen och i refugerna. Avtal med trafikverket. 

• Medlemsblad skickas ut i mitten av april och ytterligare i mitten-slutet av november. 

• Valborgsfirandet kommer att hållas på sedvanligt sätt nere på torget med eld, vårtal, körsång 

och fyrverkeri (Mer information i vårbladet som utkommer i mitten av april, samt under 

nyheter på hemsidan www.hokerum.com samt Instagram och Facebook som uppdateras så 

fort något nytt är på gång). 

• Bjuder på glögg vid Tomtepromenaden i december 

• Blommor på Torget om inte kommunen fixar detta. 

• Underhåll av bänkar bord mm på torget 

• Tömma och underhålla hundlatriner 

• Julgran 

• Samt en hel del andra projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vi har i Samhällsföreningen startat ett projekt som vi kallar Hökerum i framtiden. Det handlar dels om 

nya och sjönära tomter för byggande av villor men även hyresfastigheter i attraktiva lägen. Vi har 

även tagit med en del områden som i dag är mer eller mindre igenväxta områden som skulle kunna bli 

fina bostadsområden. Vi har också tittat på möjligheten att få till ett affärsområde i anslutning till 

Hökerumsmotet, vi anser att det skulle passa sällanköpsmarknaden. Ta till exempel bygg, bil, eller 

möbelhandel. Vi har även tittat på om det skulle finnas plats för en ställplats vid Tolken för 

övernattning. Det tror vi skulle gynna vår bygd och få upp ögonen än mer för Hökerum. Vem som 

helst som bor i Samhället får komma med synpunkter om detta. När vi kommit en bit längre och har 

material att visa upp så kommer vi att kalla till ett större möte där projektet skall redovisas. Följ 

utvecklingen på sociala media Facebook, Instagram och hemsidan www.hokerum.com  

http://www.hokerum.com/
http://www.hokerum.com/


 
 

Tomtepromenad 

Vinghallen Lördag 7/12 kl. 15.30 →17.30 
 

Med tomtar och andra ”figurer” på en slinga i skogen ger Södra Vings IF alla ett bra tillfälle att 

närma sig julen på ett mycket trevligt sätt. 

Man kan även gå tipsrundan inne i hallen, för dem som inte kan eller orkar gå runt i skogen. 

 

Till ett pris av 60: - per vuxen och 30: - per barn får du gå en tipsrunda med julspel, 

korvgrillning, fika samt godispåse till barnen (de 700 första) samt glögg. Alla barn är 

välkomna att lämna sin önskelista till tomten. Barnen kan också prova lyckan i en fiskdamm. 

 

Du kan pröva din lycka i vårt stora paketlotteri vid starten och utmed banan finns möjlighet att 

vinna på ett godishjul som ungdomssektionen ansvarar för. 

 

Utlottning sker på startkorten Vuxen 500 kr samt Barn 300 kr   

 

Svenska Kyrkan har ett julspel utmed banan. Hökerums Väg och Samhällsförening bjuder på 

glögg. Övriga aktiviteter ordnas av Södra Vings ledare och spelare. 

 

 

Varmt välkomna.  
 

 

 

Förstärkning i styrelsen och arbetsgrupp.  

 

Om vi ska överleva som utvecklingsgrupp och kunna göra Hökerum attraktivt även i 

framtiden, så måste fler engagera sig. Det gäller både i styrelsen men också att hjälpa till med 

olika arbetsuppgifter. Skall vi ha det rent och snyggt med blommor på torget i centrum så får 

vi fixa det själva. Skall vi ha en fin badplats, så får vi sköta om den själva (dock med ett litet 

bidrag från kommunen) men städning och klippning av gräset kräver arbetsinsatser av oss i 

Samhällsföreningen.  Även när det gäller att pynta på torget till påsk, midsommar samt att 

sätta upp en julgran till jul hör till de arbetsuppgifter vi gör. Vi ordnar också till ett 

valborgsmässofirande med eld, vårtal, sång och fyrverkeri mm. mm.  

Är du nyinflyttad eller har bott här ett tag och undrar varför vi måste sköta detta själva.  

Då skall du veta att villkoren för dem som bor på landsbygden jämfört med dem som bor 

innanför stadsgränsen ser lite olika ut.  Låter det intressant att delta i utvecklingen av 

Hökerum i framtiden så är du välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen.  

Vi ser självklart att både killar och tjejer deltar i vår styrelse och hjälper till med övriga 

arbetet.  
 

Välkommen till ett gott gäng! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hökerums Lucia 20 
 

 

 

 

1. Elin Hårte   2. Elsa Hulén    3. Wilma Lahdenranta     4. Isabelle Hofman     5. Tilde Petterson 

 
   

November. 
 

Järnhandsvind mot pannan leker 

molnens tårar träffar smeker, 

skjuter prick i höstens tid. 

 

Kala står träden grå flyktar skyar, 

skymningen har brått att släcka sitt ljus. 

 

Människan kurar står emot för vinden, 

skyndar och hastar in i sina hus. 

 

Så naket november river sitt hår, 

men i väntan på våren nu alla knoppar står, 

när naturen når sin vila. 

 

Hans Näslund. 

 

Rösta kan man göra i Tolkabro affär, på Södra Vings pastorsexpedition och vid gudstjänster i Södra 

Vings pastorat fram till den 1 december. 

När röstningen är avslutad blir det kröning i Södra Vings Kyrka. 

Alla pengar som kommer in i samband med Södra Vings lucia går till Svenska kyrkans julinsamling: 

"För alla flickors rätt till ett värdigt liv". 

 

 

God Jul  

och ett mycket bra år 2020. 

Ges ut i samarbete med  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw79WF5rLaAhULiSwKHVZwB7MQjRx6BAgAEAU&url=https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/foreningar/svs-logga/&psig=AOvVaw00-uZUMZZd1M9XdTkZalWk&ust=1523555864217684

