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

Måndagen 28/1 - 2019    19.00    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 

Allt Du behöver göra är att betala medlemsavgiften på Bankgiro 5161–5920 

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. 

 

Om du skickar ett mail till c-a.alsing@telia.com så kommer du att få information 

till din mail när något är på gång i samhällsföreningen. Tyvärr så försvann alla 

adresser i min maillista så om du tidigare skickat in så var snäll och gör det igen så 

jag kan uppdatera adressboken. Du kan nu 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 2018 
 

Carl-Åke Alsing Ordförande 515 75/ 0705-75 15 75 

Gunnel Magnusson Kassör 510 53 

Bernt Udd     516 10 

Jan-Erik Magnusson   510 53 

Peter Eggers     0731-41 84 21 

Annsofie Liberg    513 06 

Mikael Höglund    68 11 90 

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
mailto:c-a.alsing@telia.com
http://www.hokerum.com/
http://www.borasmarin.se/visa_bslap.asp?ID=4
mailto:tommy.hokerum@telia.com


Röstning kan göras i Tolkabro affär, på Södra Vings pastorsexpedition och vid gudstjänster i Södra Vings 

pastorat fram till den 2 december. Kröning blir det i Södra Vings Kyrka lördagen den 8 dec kl 18.00  

Vill ni boka ett framträdande av Södra Vings Lucia? Ring Lars-Eric Bernvill tel. 070 767 13 75.  

Minst 300: - vill vi ha för ett besök.  

Alla pengar som kommer in i samband med röstning, framträdanden och insamling går oavkortat till 

Svenska kyrkans internationella arbete. Årets julkampanj går under namnet "EN FLICKA ÄR FÖDD" och 

stödjer flickor i länder där de betraktas som mindre värda.  

Ett bidrag på minst 300: - önskar vi då. Alla pengar går oavkortat till Svenska Kyrkans julkampanj "JAG ÄR 

ETT LIV". 0321-510 82 

 

Nyhet inför 2019 
 

Samhällsföreningen kommer inte att ansvara för skötseln av grönytorna under 2019. 

Denna uppgift kommer att ligga på kommunen och Tranemo Trädgårdstjänst AB. 

 

Det här är vad kommer att prioritera 2019 

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

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia 2018. 
1. Alma Ekblom 2. Melanie Lundell 3. Carin Jonsson 4. Aaliyah King 5. Malin Bylin  

6. Filippa Pettersson 7. Hanne de Flon 8. Beatrice Persson 9. Louise Karkulehto  

10. Linnéa Johansson 11. Sofia Halén 12. Kajsa Claesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hokerum.com/


Samhällsföreningen deltog med ett lag vid 

hembygdsföreningens frågesportstävling den 

25-oktober. Laget bestod av 

Peter Eggers, Bernt Udd och Carl-Åke Alsing. 

Vi lyckades inte upprepa placeringen från förra 

året då det blev en hedrande tredjeplats.   

I år vann LRF före Varnums 

Hembygdsförening och på delad tredjeplats 

kom Equmeniakyrkan och SPF, 

 

Tomtepromenad 
 

Lördag 1/12 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 godis till barnen, 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.   

 

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

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

 

Starten sker lördagen den 1 december mellan kl. 15.30 till 17.30 från Vinghallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjelördag den 27/10 Hökerums skola. 
Lördagen den 27/10 ordnade Kultur och Fritid Ulricehamns kommun tillsammans med alla 

föreningar i Hökerum en familjedag. Dagen bjöd på ett inte alltför inbjudande väder men det kom 

ändå en stor skara besökare. Det räknades in ungefär 350 besökare. De som kom fick delta i ett stort 

antal aktiviteter bl.a. tennis, fotboll, innebandy, orientering, boule,  

gå tipspromenad, gissa bruksföremål, testa tändstål,  

lyssna på spökhistorier, pyssla, uppleva lägerbål,  

prova på teater och show, spela instrument,  

åka häst och vagn, provsitta en stor traktor,  

smaka på kolbullar, fika, äta grillad korv och bröd,  

lyssna på Sabina Henriksson 

samt som avslutning gå på konsert med LongKalsong.   

 

Vi i samhällsföreningen bidrog  

med korvgrillning samt tipspromenaden. 

Det grillades ungefär 325 korvar! 

 

 



Vi vill också här i bladet passa på att tacka alla er som hjälper till att göra 

Hökerum trivsamt genom donationer och arbetsinsatser med maskiner och 

mannakraft. 
 

 

Gatljus 
  

Från böjda huvuden 

i natten, 

sprides ljus 

på vår vandring 

under släckta stjärnor, 

av 

infrastrukturens 

hedersvakt. 
  

Hans Näslund. 

 

Övrigt 
Under hösten har vi också satt upp nytt staket vid badplatsen. Det gamla staketet hade 

förfallit och gick inte att laga mer eftersom virkesmåtten inte fanns kvar.  Nämnas kan också 

att belysningen från Hökerum ut till Tolkabro blir försenat eftersom vägverket inte skrivit på 

alla papper ännu. 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ges ut i samarbete med 

Politikerkväll. 

 

Onsdagen den 4-april anordnade vi en politikerkväll i församlingshemmet. Samtliga partier 

hade skickat representanter till mötet. Moderator för mötet var Staffan Kullnef som fick 

försöka hålla styr på deltagarna. De stora frågorna var mer av allmän karaktär så som hur de 

tänker med skolorna på landsbygden. Ätradalskolan var en het fråga som inte fick något 

konkret svar. Tyvärr hamnade de lokala frågorna för Hökerum lite i skymundan.  

 

 
Deltagarna under politikerkvällen den 4-april 

Mikael Levander Nya Ulricehamn, Jan-Olof Sund Vänstern, Wiktor Öberg Moderaterna, 

Eva B Arnesson Krisdemokraterna, Roland Eriksson Liberalerna, Roland Karlsson Centern, 

Mattias Josefsson Socialdemokraterna, Arne Fransson Miljöpartiet. 

Nya staketet vid badplatsen 
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