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Medlemskap 
 

Om du av någon anledning inte löst din medlemsavgift eller tappat bort inbetalningskortet, men 

ändå vill vara medlem, så går det bra att göra det nu i efterhand. Ditt medlemskap är av stort 

värde då vår förenings överlevnad hänger mycket på att vi har ett stort medlemsantal. Vi skulle 

behöva ha många fler aktiva medlemmar som kan ställa upp med en hjälpande hand. Är du 

intresserad av att hjälpa till att hålla vårt samhälle attraktivt så hör gärna av dig till någon i 

styrelsen. Titta i vår verksamhetsplan för 2018 och se om något kan vara av intresse för dig. 

Du kanske är nyinflyttad och inte förut hört talas om att det finns en samhällsförening, ta gärna 

kontakt med någon i styrelsen för mer info. 

Kontaktuppgifter hittar du i det här bladet bl.a. 

 
Medlemsavgiften är oförändrat låg endast 50 kr – person/år, 150 kr – familj, 200 kr – företag och 

beloppet betalas in på Bankgiro 5161-5920. 

 

Detta gör vi 
 

Samhällsföreningen kommer även under 2018 fortsätta att prioritera skötseln av grönytorna i samhället, 

med allt vad det innebär i form av gräsklippning, rabattrensning och renhållning av lekplatser, badplatsen 

samt övriga allmänna områden.  

 

I övrigt så gör vi också följande. 

 

• Sköter om tömning och underhåll av samhällets hundlatriner. 

• Medlemsblad skickas ut till Valborg och ytterligare ett i slutet av november. 

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

bjuder även på korv med bröd och fyrverkeri (se specialuppslag samt under nyheter på hemsidan 

www.hokerum.nu som uppdateras så fort något nytt är på gång). 

• Bjuder på glögg vid Tomtepromenaden i december. 

 
 

Miljöbilen grovsopor  
 

Grovsopor sorteras i skrot, brännbart, icke brännbart och farligt avfall. 

Till Hökerum kommer bilen en gång på våren och en gång på hösten.  

 

Datum och tid att lägga på minnet är måndagen 7 maj samt torsdagen 6 september kl: 17.00  19.00  

Platsen är Brovallavägen (vid återvinningsstationen)  

 

Grovsopor sorteras i skrot,brännbart och icke brännbart. Bilen tar inte emot elektriska artiklar, däck samt 

farligt avfall.    (klippt från UEAB´s sida på nätet) 

 

Gäller enbart privata hushåll 

http://www.hokerum.nu/
http://www.hokerum.nu/
http://www.hokerum.nu/index.asp
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Nytt i styrelsen från årsmötet 
 

 

Vid årsmötet avgick Christer Green på grund av flytt. Nya i styrelsen är Klas Redin samt Gustav 

Liberg. Vi hälsar Klas och Gustav välkomna i styrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociala media! 

 

    

Styrelsen 2018 

 
Gunnel Magnusson Kassör 510 53 

Bernt Udd   516 10 

Jan-Erik Magnusson  510 53 

Carl-Åke Alsing Ordförande 515 75 

Peter Eggers   0731-41 84 21 

Tommy Johansson  0708-58 55 37 

Mikael Höglund  68 11 90 

Klas Redin   0767-10 74 76 

Annsofie Liberg  0721-79 66 80 

Gustav Liberg   0735-24 82 73

   

   

Hyr släpkärra billigt 
40: -/halvdag 

80: -/ heldag 
 

Ring Jan-Erik Magnusson 

Tel. 0321-510 53 

Mobil. 0706-80 28 20 
 

Gäller också för lån av 

Torgstugan (gratis) 

 

Vårstädning 
 

Torsdagen den 26/4 skall vi städa i samhället och alla som vill att vårt 

samhälle skall vara renast och finast i kommunen får gärna komma och 

hjälpa till. 

Vi samlas kl: 18.00 på torget och delar sedan upp oss i grupper och tilldelas 

områden som skall städas. Alla är välkomna att hjälpa till. Ju fler vi blir 

desto snabbare fixar vi städningen. Efter städningen samlas vi på torget där 

vi grillar korv och har trevligt en stund. Det enda du behöver ta med är 

handskar och ett gott humör.  

 

Det är också dags för kommunen att sopa våra gator och vägar i samhället. 

Förbered gärna genom sopa fram gruset där det är svårt för maskinerna att 

komma åt. Så slipper det bli liggande för rasten av sommaren. 

I samband med detta vill vi också påminna om att trädgårdsavfall inte får 

dumpas ute i samhället. Det som inte komposteras på egna tomten skall 

köras till avfallsanläggningen Övreskog Ulricehamn. För öppettider se 

UEAB´s hemsida https://ueab.se/avfall/  

 

Vi finns numera på både Instagram  och Facebook,  du hittar 

oss på Det händer i Hökerum. Vi håller också på att skapa en ny mer ”modern” 

hemsida som även är mobilanpassad. Ny adress är hokerum.com Vi tar mer än 

gärna emot förslag vad som skall vara med och det gäller även andra föreningar som 

vill synas genom vår sida. Vår ”gamla sida” www.hokerum,nu kommer givetvis att 

finnas kvar tills vi släpper den nya i skarpt läge.  

http://www.hokerum.nu/
https://ueab.se/avfall/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5se_s5MDLAhXIFJoKHTm7CMoQjRwIBw&url=http://letsdeal.se/deal/4551435&psig=AFQjCNG1K-OVXTzzb8IpJsbRb97-9gCOzg&ust=1458065873504695
http://www.hokerum,nu/
http://www.hokerum,nu/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRhInAiq_aAhWjYpoKHXknCqAQjRx6BAgAEAU&url=https://seeklogo.com/vector-logo/282177/instagram-new-2016&psig=AOvVaw33Y2GK1aZvuamoTIfyh-Ee&ust=1523428218442504
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://t1.gstatic.com/images?q%3Dtbn:ANd9GcTUHFAdTFQF_-vEhZgtGE7EtXWbvXMPWbIWTY-f0uwg4jXep6Is&psig=AOvVaw2HCIOxM10RB6j0mYK585uY&ust=1523428307033639
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                                                                 Politisk debattkväll i kyrkans hus  
 
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse från 2017 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning. 

Ordförande: Carl-Åke Alsing 

Kassör: Gunnel Magnusson,  

Övriga styrelseledamöter: Jan-Erik Magnusson, Bernt Udd, Annsofie Liberg, Christer Green, Mikael 

Högberg, Peter Eggers, Tommy Johansson. 

 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten och ett årsmöte under 2017. 

Hans Näslund har under året skött tömning av hundlatriner. 

Vi har haft en städdag under våren. Samt satt blommor på torget. 

Lagom till påsk pyntades torget med påskkärringen (Doris) samt påskris. 

Årets Valborgsfirande genomfördes under gemytliga former på torget. Vårtal hölls av Annsofie Liberg 

och sång framfördes av kören under ledning av Lars-Erik Bernvill och Majvor Sigvardsson. 

Ljudet sköttes som vanligt mycket professionellt av Christer Sigvardsson.  

Vi bjöd också på korv och bröd vilket var uppskattat. 

Kvällen avslutades med ett fyrverkeri. 
 

Vi arrangerade en uppskattad Pubafton den 13/5. Gratis entré och underhållning av Gunnar Carlberg 
 

Vi har satt upp en station med hundbajspåsar sponsrat av AKÅPLAST och ELAST 
 

Under hela 2017 har vi haft Jan-Erik Magnusson anställd som vaktmästare och han har skött 

gräsklippning och övrig skötsel av samhället helt suveränt bra.  
 

Vi har också haft två feriearbetande ungdomar som hjälpt honom ett antal veckor under högsäsong. 
 

Vi har också satt upp en informationstavla på torget. 
 

Vi har medverkat med ett lag i Hembygdsföreningens frågesport. 
 

Till första advent satte vi upp den traditionsenliga granen och julbocken på torget. 
 

Vi medverkade även som vanligt vid årets tomtepromenad och bjöd alla deltagare på glögg och 

pepparkaka. Ett uppskattat inslag på promenaden. 
 

Den önskade belysningen från Torget till Boulebanan är färdig. 
 

Rasmus Claesson har även i år ansvarat för snöröjningen. 
 

Vi har också startat upp en Instagram sida samt en Facebooksida. 
 

Hökerum 2017-01-15. 

 

Den 5-april hade vi tillsammans med studiefrämjandet 

bjudit in till en debattkväll om landsbygdspolitik. 

Debatten kom att handla mycket om skolan men även om 

boende och kommunens ”ointresse” att satsa på byggande 

utanför centralorten. Det finns tomma tomter i flera av 

samhällena runt Ulricehamn, tyvärr saknar vissa tomter 

anslutningar till VA-nätet.  Även skolskjutsen och 

kompisåkande föranledde en längre debatt. Några konkreta 

svar fick vi inte på frågorna bara att det finns förslag på 

lösningar för framtiden. 

http://www.hokerum.nu/
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Verksamhetsplan för 2018 
 

• Samhällsföreningen kommer under 2018 fortsätta att prioritera skötsel av grönytorna och 

planteringar i tätorten. 

• Vaktmästare för 2018 är inte klar i nuläget men vi jobbar på detta ihop med AF. 

• Medlemsbladet kommer att skickas ut i april (innan Valborg) och november (innan 1-advent). 

• En vårstädning av samhället kommer att ske innan Valborgsfirandet, där allmänheten bjuds in 

att hjälpa till. Avslutas med gemensam korvgrillning. 

• Färdigställa informationstavlan med ytterligare en karta som visar var våra när- och 

gårdsbutiker finns.   

• Pynta Torget inför Påsken, Midsommar samt inför Julhelgen, i övrigt så skall det planteras i 

urnor på torget inför sommaren också. 

• Valborgsfirandet kommer att hållas på sedvanligt sätt med brasa, sång, vårtal samt ett litet 

fyrverkeri och servering av varmkorv. 

• Översyn av lekplatser tillsammans med representant från kommunen. 

• Försöka få till en politikerafton om landsbygdspolitiken innan valet. 

• Samhällsföreningen kommer som vanligt att medverka vid Tomtepromenaden och bjuda på 

glögg, saft och pepparkaka. 

•  

Hökerum 2018-01-15 

 

Efter att verksamhetsplanen presenterades på årsmötet har vi fått klart med vaktmästare till 

sommarens gräsklippning mm. Personen som skall sköta detta heter Jonas Lindwall 

 

 

 

Valborgsfirande på Hökerums Torg 
 

 

       

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akåplast o. Elast AB, Hökerums Bilverkstad, Annebergs Elektriska, Enitor Plast AB, Tolkabro Speceri- 

o. Diverseaffär, Bergqvist Entreprenad AB, Hökerums Fjärrvärme, Nitta rundvirke. 

 

                                                         

                                                           Ges ut i samarbete med Vuxenskolan     

Med början klockan 21.00 hälsar vi våren 

välkommen med: 
 

• En värmande eld 
 

• Vacker körsång under ledning av Lars-Erik 

Bernvill och Majvor Sigvardsson  
 

• Vårtal av Oskar Lorentzon ägare av Lida 

fårfarm.  
 

• Samhällsföreningen bjuder på varmkorv 
 

• Fyrverkeri som vi har nedanstående 

sponsorer att tacka för. 
 

Symfoni 
 

Från vårens blåa rymd 

nu friska fläktar svepa 

dånande 

runt knut och stam. 
 

Ur isbunden mark 

mot ljuset 

spirande, 

skymtar tyst 

sommarton 

i naturens 

symfoni.                                                                              
 

Hans Näslund 

 
        

 

http://www.hokerum.nu/
http://www.google.se/imgres?q=majbrasa&hl=sv&sa=X&rlz=1R2MXGB_svSE510&biw=1280&bih=616&tbm=isch&tbnid=C8gML9A3JjTw5M:&imgrefurl=http://wilmasmode.blogspot.com/2011/05/majbrasa.html&docid=wANg7tU2P4dLXM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-zL9ys9IAi14/Tb5c0xHTzII/AAAAAAAAAFI/EzcCZhKIg0A/s1600/majbrasa.JPG&w=1063&h=1600&ei=8-BJUafUHsjTswbYkIHYAw&zoom=1&ved=0CFQQrQMwAQ&iact=hc&vpx=187&vpy=87&dur=4093&hovh=276&hovw=183&tx=103&ty=164&page=1&tbnh=146&tbnw=94&start=0&ndsp=20
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