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

Söndagen 6/2 - 2022    16.00   Lokalen 
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  

Märk inbetalningen med namn på alla som betalningen gäller. Vi skall under 2022 

uppdatera medlemsregistret.  

 

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 

Mobil. 0706-80 28 20 

Styrelsen 2021 
 

Carl-Åke Alsing Ordförande 0705-75 15 75 

Gunnel Magnusson Kassör 0738-48 54 47 

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 

Terese Tyrén     0703-69 03 87 

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 eller Carl-Åke Alsing med 

information samt eventuell bild.  

hokerum.tommy@telia.com   c-a.alsing@telia.com 

http://www.hokerum.nu/index.asp
http://www.hokerum.com/
mailto:hokerum.tommy@telia.com


 

Det här är vad vi kommer att prioritera 2021 

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

• Valborgsfirande 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). 

• Bjuda på glögg vid Tomtepromenaden i december 

• Smycka Torget med blommor vår-sommar-höst 

• Underhåll av bänkar bord mm på torget 

• Julgran på torget lagom till första advent. 

• Vi kommer också att prioritera lekplatsen och utvecklingen av Torget till en mer allmän 

mötesplats för förbipasserande såväl som för boende i Hökerums samhälle. 

• Vi skall också verka för en alternativ sträckning av leden runt Mogden när vattennivån inte 

tillåter sjönära vandring. 

• Verka för en större spridning av vår fina film om hur bra vi har det i vårt samhälle. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förstärkning i styrelsen och arbetsgrupper!!  

 

Om vi ska överleva som utvecklingsgrupp och kunna göra 

Hökerum attraktivt även i framtiden, så måste fler engagera sig. 

Det gäller både arbete i styrelsen samt 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 och 

välskött badplats, så får vi sköta om den själva (dock med ett litet 

bidrag från kommunen) Även när det gäller att pynta torget till 

påsk, midsommar samt att sätta upp en julgran till jul hör till de 

arbetsuppgifter vi gör. Vi ordnar också valborgsmässofirande med 

eld, vårtal, sång och fyrverkeri mm. mm 

.  

Utan utvecklingsgrupper i samhällena runt om i kommunen så 

finns en stor risk att utvecklingen av landsbygden stannar av. Det 

måste finnas eldsjälar som ”jagar på” kommunens representanter 

så de påminns att det finns liv utanför stadsgränsen. 

 

Låter det intressant att delta i utvecklingen av Hökerum för 

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

Vi ser självklart att både tjejer och killar deltar i vår styrelse och 

hjälper till med övriga arbetet.   

 

Välkommen till ett gott gäng! 
 

Ving min bygd. 
 

Ving min bygd 

jag prisar dina håvor 

som skapats med möda 

under seklers flit. 
 

Jag njuter mitt otium 

från förfäders vådor, 

dina enebackar berättar 

om människans slit. 
 

Att själen fick sitt 

kan kyrkor berätta, 

där vita de står 

i nästan var krök. 
 

Här kan man leva 

här kan man blomma, 

kulturbygd med närhet 

tänk att jag sökte mig hit. 

 

Hans Näslund. 

 

 

TIPS!! 

Ett litet tips till alla er som är ute i naturen och 

vandrar. Det finns en fantastisk bra app. som heter 

naturkartan. Den visar alla vägar och stigar samt 

var du befinner dig på kartan bra att ha vid svamp 

och bärplockning förhindrar att man går vilse…..       

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonefire_at_skansen_on_walpurgis_night.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.hokerum.com/


 

Missa inte julpromenaden 

lördagen den 4-december 

 
Start i Vinghallen mellan kl. 15.30 – 17.30 

 

Tipspromenad, fiskdamm, stort paketlotteri och 

mycket mera.  

Möjlighet att gå tipspromenaden inomhus. 
Korv, Glögg och fika ingår i startkortet samt godispåse till de 700 första barnen. 
 

Alla barn kan träffa tomtemor och lämna sin önskelista  

 
 

 

Hembygdsföreningens frågesport torsdagen den 21-sept. 

Äntligen efter ett års uppehåll på grund av pandemin kunde Södra Vings 

hembygdsförening åter genomföra föreningskampen i frågesport mellan bygdens 

föreningar    

Lagen som tävlade var: Svenska kyrkan Södra Ving, LRF, Hökerums samhällsförening, 

Varnums samhällsförening, Härna Lawn Tennis Club, Equmeniakyrkan och SPF 

Hökerum. 

Resultat. 
1. Svenska Kyrkan 11 poäng efter skiljefrågor 

2. Härna Lawn Tennis Club 10 poäng efter skiljefrågor 

3. LRF, Hökerums samhällsförening och Varnums hembygdsförening 8 poäng 

4. Equmeniakyrkan och SPF 7 poäng  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Samhällsföreningens lag från vänster Mikael Höglund,               Svenska kyrkans segrande lag från vänster 
Carl-Åke Alsing, Peter Eggers.                                                       Kurt Tisell, Åsa Jockisch, Bengt Merhamre 

 



 

 

Leden runt Mogden 
 

 

Äntligen efter flera års planerande och rekognoserande har leden runt Mogden blivit 

verklighet. Starten blev när vi fick ekonomiskt stöd och viss hjälp med 

markägarekontakter av kommunen. Det hela startade i mitten av mars månad med att 

hitta lämplig väg helst sjönära. I början av april tog så det praktiska jobbet vid med 

röjsåg, motorsåg och hårt slit med att spånga och bygga broar. Vi fick bära allt virke 

till spångarna och bord, bänkar och grill för hand. I början av juni var det klart med 

allt arbete och dags för invigning av leden. Invigningen var lördagen den 19-juni. 

Roland Karlsson kommunfullmäktiges ordförande klippte bandet och höll ett litet tal. 

Efter klippningen av bandet fick alla börja premiärgå leden. Utmed leden var det en 

tipspromenad som ordnats av Emma Thorell. Ungefär halvvägs vid Säby Säteri bjöd 

samhällsföreningen på grillkorv och Ulricehamns energi bjöd på en miljökasse 

innehållande vattenflaska och regnponcho.    

Tyvärr har det under hösten regnat mer än lovligt vilket inneburit att leden på vissa 

ställen varit översvämmad. Det har inte gått att gå runt sjön utan stövlar.  

Vi har nu tittat på alternativa sträckningar som kan användas när vattennivån är så här 

hög så att det inte går att gå sjönära. Leden kommer att bli någon kilometer längre. 

Tyvärr är inget klart, men förhoppningen är att det kan bli klart till nästa höst. 

 

Hökerumsfilmen 
 

Om ni missat att se filmen vi gjort för att marknadsföra Hökerum så finns den att se 

på vår hemsida www.hokerum.com finns på startsidan ”Hökerumsfilmen”.  

Filmen är distribuerad till de fastighetsmäklare som finns i Ulricehamns kommun.  

Dem kommer att länka den i alla objekt som blir till salu i Hökerum. 

 

Hökerums Lucia 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD JUL och ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR         

önskar styrelsen i Samhällsföreningen   
 

                             Ges ut i samarbete med                          

I år kommer det inte att röstas fram någon Lucia utan det 

kommer att lottas bland luciakandidaterna. Tyvärr fanns det 

ingen bild på kandidaterna när bladet framställdes. 

Kröningen av Lucian kommer att äga rum i Södra Vings kyrka 

fredagen den 10-december kl. 18.00.  

Till slut vill vi framföra ett stort tack till alla er (ingen nämnd 

ingen glömd) som med maskiner och allt annat bidrar till att vi 

kan fullgöra våra projekt.  
 

Framför allt när inte handkraften räcker till       ni är guld värda.    
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