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Föreningens verksamhet har under året genomförts med fortsatt hög ambitionsnivå, med 
trivsamma och uppskattade aktiviteter och övrigt engagemang för att värna om bygdens 
kultur.  

Föreningens styrelse har haft 12 sammanträden varav ett varit ett planeringsmöte ihop med 
arbetskommittéerna. 

Utifrån planeringsmötets intentioner har årets aktiviteter bestämts och presenterats i 
Årsprogram 2015. Årsprogrammet har vid årsskiftet 2014/15 delats ut till 
föreningsmedlemmar och samtliga hushåll i Södra Vings socken. Information över 
föreningens årsprogram finns också på föreningens hemsida www.hembygdsforeningen.se 

Ambitionen från styrelsen har varit att arrangera minst en utåtriktad aktivitet varje månad 
Dessa presenteras mer detaljerat nedan av respektive arbetsgrupp. På föreningens hemsida 
finns flera av årets olika arrangemang dokumenterade både med text och foton.  

Samtliga programaktiviteter i föreningens regi har varit mycket lyckade, väl genomförda och 
välbesökta. Inte minst har vi sett en klart positiv utveckling av besökare vad gäller 
kaffeserveringen i Bogastugan  under söndagar i juli/del av augusti. 

Södra Vings hembygdsförening har 202 årsmedlemmar och närmare 300 ständiga medlemmar 
för år 2015. 

 Föreningen vill stimulera och främja läsning av tidskriften Västgötabygden som ges ut av 
Västergötlands hembygdsförbund. Föreningen har under året prenumererat på  tidskriften till 
samtliga i styrelsen, revisorer, valberedning, arbetskommittéer  och suppleanter.  

Hembygdsboken Södra Ving -då och nu har under året delats ut till samtliga skolelever i 
årskurs 6 och som bor i Södra Ving. Detta har skett till samtliga sjätteklassare, sedan boken 
gavs ut, år 2011. 

Totalt har sedan år 2011, halva upplagan(totalt ca 2500 st ) av hembygdsboken Södra Ving -
då och nu försålts eller överlämnats som gåva.  

Det som väckt störst uppmärksamhet under verksamhetsåret  om vad föreningen ansvarat för 
handlar om dokumentationen och filmen ”Toppsjöpojkarna”. Det blev succé. Genom Data 
och filmgruppen pågår bland annat omfattande arbete kring bild-och filmdokumentation och 
om att bland annat tillvarata dokumentation om olika yrken/yrkesroller som håller på att 
försvinna och /eller håller på att förändras radikalt i vår bygd. I linje med detta har under året  
filmen ”Toppsjöpojkarna” färdigställts och   arbetet för detta och resultat har möjliggjorts 
genom eldsjälarna Bo Arabäck, Gull-Britt Andersson och Bernt Johansson. Alla besitter stort 
engagemang och kunnande och filmens aktörer, bröderna Lennart och Mats Karlsson och 
Ingbritt Larsson har visat stor öppenhet och  förtroende till  dokumentationen. Filmens 
premiärvisning i Kyrkans Hus i nov 2014 besöktes av så många att alla intresserade inte 
kunde komma in i lokalen. Föreningen anordnade då omgående ytterligare en visning som 
också den drog fullt hus. Filmen har blivit mycket efterfrågad för visning och uppskattad från 
flera håll i kommunen och från bl.a.  Bio Kontrast i Ulricehamn. Visningarna har blivit 
många.    

Föreningen har under verksamhetsåret deltagit i nätverksbyggande mellan kommunen 
(Kulturen) och hembygdsföreningarna inom Ulricehamns kommun. Två samverkansmöten 
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arrangeras varje år där värdskapet cirkulerar mellan föreningarna. Under 2015 har Liareds och 
Tvärreds hembygdsföreningar varit värdar. 

Föreningen har deltagit med två representanter vid årsstämman för Västergötlands 
Hembygdsförbund den 12 maj 2015. Föreningens representanter var Lena och Bo Arabäck  

Föreningen har medverkat ihop med flera andra hembygdsföreningar i Ulricehamns kommun 
i festligheterna när Ulricehamns Energi AB firade sitt 100 årsjubileum, hösten 2014. 
Hembygdsföreningen medverkade i serveringen bakade sockerkakor och tillverkade kolbullar. 

Föreningen har deltagit i möte tillsammans med andra föreningar i Hökerum för att presentera 
sin verksamhet för till Södra Ving nyinflyttade innevånare.  

Föreningen har i skrivelse till kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun efterlyst 
informationstavlor längs cykelvägen på före detta banvallen och föreslagit att detta 
genomförs. Kulturen i Ulricehamns kommun kommer under 2016 att påbörja sådant arbete 
och de vill ha hjälp från bl. a. av hembygdsföreningen. 

I anslutning till utbyggnad av riksväg 40 till motorväg har det anlagts en delvis ny infart till  
bl a Bogastugan. Trafikverket har efter initiativ från föreningen bekostat och satt upp en 
permanent skylt med texten Hembygdsgård i nära anslutning till Tolkabro vägkors.  Skylten 
ger också möjlighet för information om kaffeservering. 

Hembygdsföreningen har varit engagerad i utgrävningarna vid Fagranäs. Under  
arkeologidagen 2014 då arkeologer från Lödöse museum  informerade om de utgrävningar 
som under 2014 igångsatts vid Fagranäs ansvarade föreningen för kaffeserveringen.  
Utgrävningarna har fortsatt även under detta verksamhetsår. Under Arkeologidagen 2015 
anordnade arkeologerna guidade visningar för allmänheten vid Fagranäs och Vädersholm. Det 
intresserade många besökare och hembygdsföreningen ansvarade för kaffeservering till ca 
150-175 personer.   

För att förbättra den yttre miljön kring Bogastugan med ökat ljusinsläpp och med träd som är 
en fara för byggnaderna har föreningen ansvarat för att ett antal större träd tagits ner och 
forslats bort under augusti 2015.   

Viktigt internt arbete i styrelsen har varit frågan om förbättringsåtgärder, för bl. a elektricitet, 
hushållsvatten, toalett och köksförhållandena i anslutning till Bogastugan. En arbetsgrupp 
med Lennart Johansson, Monica Nilsson, Yngve Håkanson och Ingrid Öhlund har arbetat 
intensivt med att ta fram förslag till åtgärder. Styrelsen har successivt följt och informerats om 
arbetet i arbetsgruppen. Arbetsgruppens förslag har antagits av styrelsen och styrelsens 
förslag läggs fram vid Årsstämman 2015 för beslut om genomförande. Förslaget innebär en 
mindre tillbyggnad till Bogastugan i dess bakre, sydvästra del. 
  
Vårfågelvandring vid Nordlycke. Söndagen den 26 april var det dags för fågelvandring i de 
natursköna markerna vid Nordlycke och beteshagarna strax norr om Säby gård. Ett tjugotal 
entusiastiska fågelskådare hade mött upp och som vanligt leddes exkursionen av 
fågelkännaren Göran Karlsson från Härna. Området bjuder på en skiftande natur med 
beteshagar, lövskog och äldre blandskog med gran och tall.  Dessutom finns ett flertal 
torplämningar, som också gör miljön gynnsam för vissa fågelarter. Där fanns blåmes, talgoxe, 
rödhake och nötväcka och i den äldre skogen visade sig både svartmes och tofsmes. Allra sist 
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när vandringen skulle avslutas lyfte ett tranpar strax över trätopparna som en majestätisk 
hyllning till våren och den vackra naturen. 
 

Midsommarfirandet vid Bogastugan som är ett av föreningens mest omfattande arrangemang 
besöktes i år av ca 400 personer, familjer med barn och vuxna i alla åldrar deltar. 
Traditionsenligt spelade ”vår spelman” Lars-Åke Claesson, och många stora som små deltog i 
dansen kring den löv och blomsterklädda midsommarstången. I kaffeserveringen ingick också 
traditionsenligt hemlagade jordgubbstårtor. Antalet var utökat till 20 st i år och alla gick åt. 
Evenemanget avslutades med uppskattat godisregn.  

Föreningen har under många år haft loppmarknad ihop med SVIF och Equmenia (tidigare 
SMU) i Hökerum. Vi har lokaler i gamla sågverket och ett par containrar där vi tar emot och 
förvarar skänkta prylar. Varje höst har vi haft loppmarknad. Denna har inbringat en icke 
obetydlig summa till föreningen varje år och att vi kommit överens med de övriga 
samverkans-parterna om att hembygdsföreningen får 20 % mot att de tar 40 % vardera. Att vi 
gjort denna uppdelning beror på att de andra har ungdomsverksamhet som vi då är med och 
stöttar. Vid loppmarknaden, 2014, fick hembygdsföreningen 12.400 kr. Representanter i 
Loppmarknadskommittén har under många år varit Inger Andersson och Bengt Samuelsson 
och i år har vi fått med Jan-Erik Magnusson från vår förening.  

 
Julen dansades ut den 12 januari vid Bogastugan. Vi var ett trettiotal deltagare runt granen. Ett 
ymnigt snöfall under eftermiddagen gjorde det hela jullikt och stämningsfullt. I smedjan var 
det trivsamt med levande ljus och en värmande brasa. Där började Lars-Åke underhålla med 
dragspelsmusik och därefter tågade vi ut till granen. Tillsammans med tomtemor Ingrid 
Söderberg dansade vi till de kända jullåtarna. Efteråt bjöds deltagarna på varm blåbärssoppa 
och kaffe med tilltugg. Tomtemor delade ut godispåsar till barnen. Granen släcktes ner efter 
att ha spridit ljus och stämning sedan första söndagen i Advent. 
  

Nedan följer respektive arbetskommittés rapportering av verksamhetsåret. 

Data och Filmkommittén 
Filmen om Bröderna Karlssons snickeri ”Toppsjöpojkarna”, premiärvisades i 
församlingshemmet i november. På grund av det stora intresse för den fick den visas två 
gånger i församlingshemmet. Den visades för 175 betalande på Bio Kontrast i Ulricehamn i 
februari. Den har även visats på Parkgården, Solrosen samt samlarklubben Tre Rosor. 
Vi har även varit på Hökerumsgården och visat filmen När tomten besöker Hökerumsgården. 
Påsiktsbilderna som finns i arkivet är scannade och finns på föreningens hårddisk. Vi har även  
hjälpt till att lägga upp bilder från torpen på Flickr. 
 
Bo och Lena Arabäck 
 

Serveringskommittén 
Serveringskommitténs medlemmar har varit verksamma vid alla aktiviteter, där servering 
varit aktuell under verksamhetsåret 2014 -2015. Varje månad är det någon aktivitet,där 
servering ofta önskas. 
Det började med årsmötet i september. Då serverades kaffe och tårta. 
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I oktober är det dags för höstmarknad i Bogastugan. Då serverades hemlagad köttsoppa, 
ostsmörgås och dricka. Som efterrätt kaffe och kaka.  
I oktober anordnades frågesport och i pausen serverades kaffe och smörgås. I november var 
det dags för filmafton. En aktivitet som drar många besökande. 
I november var det också stormöte med alla kommittéer, då bjöds på kaffe och smörgås. 
2015 började med besök av naturfotograf Tore Hagman. Servering kaffe med dopp. 
I mars arkeologikväll med servering. 
På midsommarafton är det tårtkalas. 20 jordgubbstårtor som har en strykande åtgång. På 
midsommardagen efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe. 
I slutet av juni är det pensionärsträff. Hembakta bullar och tårta bjöds det på. 
Första söndagen i augusti är det Hembygdens dag. Då serverade vi våfflor. 
Vid möten och andra aktiviteter där servering önskas har vi ställt upp. 
Det är alltid svårt att veta hur många som kommer, men med hjälpsam personal i Tolkabro 
affär ordnar det sig alltid, om något fattas. 
Vi i serveringskommittén trivs och arbetar bra ihop, därför fungerar det  även om det är 
stressigt ibland. Vi får också hjälp av andra medlemmar i föreningen. 
 
Inger Andersson Gunvor Lundgren Birgit Gustafsson Monika Nilsson  
  

Fester och utställningar 
Årets utställning består av Cissi Sigurdsons förnämliga album med urklipp från många år. 
Albumen har förvarats i arkivet och har återigen väckt ett stort intresse. Cissi levde mellan 
1921 – 2007 och har klippt, sparat och klistrat in minnesbilder från åren som gått, både 
personliga minnen och allmänna från år 1936 och framåt. Albumen är också uppslagsverk. Vi 
är mycket tacksamma över hennes arbete. Foton från senare år har Lars satt in i ramar som 
blivit tavlor. Dessa pryder väggar i Lillboga. Utställningen får vara kvar en bit in på hösten. 
Efter sju år lämnar vi ansvaret för utställningarna och hoppas att alla i styrelsen tillsammans 
ska kunna ge idéer och sammanställa nya utställningar. En rekommendation är att 
utställningen får finnas någonstans i Bogastugan istället för i Lillboga. 
Kerstin Håkanson Lars Lidar Gunilla Pettersson   
 
Inventariekommittén 
Har under året tagit hand om de saker som kommit in. Vi har också haft hand om kaffe-
serveringen i Bogastugan en söndag i juli. Det var välbesökt. Våfflorna hade en strykande 
åtgång. 
Lennart Johansson Monika Nilsson Dagmar Lennartsson  
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Anläggningskommittén 
Vi har under året tagit fram ett förslag på tillbyggnad av Bogastugan, innehållande kök, toalett 
och maskinrum. Vi har gjort kostnadsförslag genom att ta in priser från leverantörer och 
entreprenörer. Ritningarna och kostnadsförslag har granskats och godkänts av styrelsen. Vi 
har tillsammans med styrelse val ut ett 20-tal träd runt Bogastugan som kommer att tas bort 
under hösten 2015.  
Yngve Håkanson Lennart Johansson John Andersson Anders Lund Jan-Olof Pettersson Karl-Åke 
Thorstensson Konrad Fridén  

Torpkommittén 
Under året har arbetet med att förbättra informationen om de torp som dokumenterats i den av 
hembygdsföreningen framtagna boken Ödetorp i Södra Ving fortsatt. Arbetet med att 
fotografera torp- platserna inklusive lägesangivelse via GPS har fortsatt. Uppgifterna läggs in 
på karta i programmet Flickr som man når via föreningens hemsida. Genom den utökning av 
kommittén som skett under verksamhetsåret, genom Gerhard, har arbetet kunnat utvecklas 
väl. Torpkommittén inbjuder till och anordnar årligen en vårvandring. Under detta år, 2015, 
valde vi att förlägga vandringen till att besöka åkrar och ängar i Romsås by och med 
studiebesök på familjen Claessons strutsfarm. Vandringen fick denna gång bli begränsad på 
grund av kraftigt regn. Besöket på strutsfarmen uppskattades desto  mer genom den 
intressanta information som Sune och Britt Claesson redovisade om strutsuppfödning . 
Aktiviteten avrundades med att alla deltagare, ett tjugofem tal, bjöds på nygräddade kolbullar, 
lingonsylt och kokkaffe i familjen Claessons bad- och må gottanläggning. Gun och Conrad 
Samuelsson bistod med kvalificerad hjälp i kolbulletillverkningen. Torpkommittén har också 
traditionsenligt ansvarat för kaffeserveringen vid Bogastugan under en söndag i juli och i år 
den 12 juli. Trots regn och kyla hade vi ett 40 tal besökare som tillsammans ville dricka kaffe 
med dopp under gemytliga former, och denna gång fick det bli vid en sprakande eldstad inne i 
Bogastugan. 

Lena Adolfsson, Helge Björling, Gerhard Fridén, Gunnar och Ingrid Öhlund 

Stugvärden 
Från stugvärden kan jag rapportera att vi upplåtit lokaler 
vid 8 tillfällen till andra föreningar/sammanslutningar. 
Bengt Samuelsson  
 
 
 
Hökerum den 31 augusti 2015 
 
Hembygdsföreningens styrelse och kommittéer 2014-2015 

Ordförande  
Ingrid Öhlund     033-27 50 58  ohlund@sjobredared.se 

Ledamöter till 2015 
Annki Holtander-Bergsborn    033-27 50 59  annki.h-b@hotmail.se  
Kerstin Håkanson      033-27 43 71  kerstin@hakanson.se 
Gull-Britt Andersson, v ordf   0321-517 03  g-b.andersson@telia.com 
Monika Nilsson     0321-520 73  yxhammarshult@hotmail.com 

mailto:ohlund@sjobredared.se
mailto:annki.h-b@hotmail.se
mailto:kerstin@hakanson.se
mailto:g-b.andersson@telia.com
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Ledamöter till 2016 
Lena Wetter-Arabäck, sekr   0321-515 95  lena.araback@gmail.com 
Gunvor Lundgren     0321-510 43  gunvor.aspanäs@telia.com 
Bengt Samuelsson, kassör   0321-520 26  bengtsmen@telia.com 
Lars Lidar       0732098477  lars.lidar@swipnet.se 

Suppleanter till 2015 
Bernt Johansson     0321-510 88  bernt.margareta@telia.com 
Gerhard Fridén     0705568545  gerhard.hakabo@gmail.co 

Suppleanter till 2016 
Lennart Johansson     0321-521 39  lennart.hallagarden@telia.com 
Birgitta Sjöberg     0702807334  birgitta.l.sjoberg@vgregion.se 

Revisorer 
Ulf Karlsson      0321-520 58 
Jan-Olof Pettersson    0321-521 58  torps.ark@telia.com 

Revisorssuppleant 
Bengt Asp      0321-520 02 

Stugvärd 
Bengt Samuelsson     0321-520 26  bengtsmen@telia.com 

Data film arkiv 
Bo Arabäck       0321-515 95   bo.araback@gmail.com 
Lena Wetter-Arabäck    0321-515 95   lena.araback@gmail.com 

Fester och utställningar 
Kerstin Håkanson      033-27 43 71  kerstin@hakanson.se 
Lars Lidar       0732098477   lars.lidar@swipnet.se 
Gunilla Pettersson      0321-521 58   torps.ark@telia.com 

Anläggning och underhåll 
Yngve Håkanson      033-27 43 71  yngve@hakanson.se 
Lennart Johansson      0321-521 39   lennart.hallagarden@telia.com 
John Andersson      0321-250 42 
Anders Lund      0321-521 75   anders_lund@telia.com 
Jan-Olof Pettersson     0321-521 58   torps.ark@telia.com 
Karl-Åke Thorstensson     0321-523 03 
Konrad Fridén      0766324702 

 

Torpkommitté 
Gunnar Öhlund      033-27 50 58  ohlund@sjobredared.se 
Ingrid Öhlund      033-27 50 58  ohlund@sjobredared.se   
Lena Adolfsson      0321-510 66 
Helge Björling      0321-511 06 
Gerhard Fridén      0705568545   gerhard.hakabo@gmail.com 

Servering 
Inger Andersson      0321-512 09 
Gunvor Lundgren      0321-510 43   gunvor.aspanas@telia.com 

mailto:lena.araback@gmail.com
mailto:bengtsmen@telia.com
mailto:lars.lidar@swipnet.se
mailto:bernt.margareta@telia.com
mailto:gerhard.hakabo@gmail.co
mailto:lennart.hallagarden@telia.com
mailto:birgitta.l.sjoberg@vgregion.se
mailto:torps.ark@telia.com
mailto:bengtsmen@telia.com
mailto:bo.araback@gmail.com
mailto:lena.araback@gmail.com
mailto:kerstin@hakanson.se
mailto:lars.lidar@swipnet.se
mailto:torps.ark@telia.com
mailto:yngve@hakanson.se
mailto:lennart.hallagarden@telia.com
mailto:anders_lund@telia.com
mailto:torps.ark@telia.com
mailto:ohlund@bornet.net
mailto:gerhard.hakabo@gmail.com
mailto:gunvor.aspanas@telia.com
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Birgit Gustafsson      0321-510 42 
Monika Nilsson      0321-520 73   yxhammarshult@hotmail.com 

Inventariekommitté 
Lennart Johansson      0321-521 39   lennart.hallagarden@telia.com 
Monika Nilsson      0321-520 73   yxhammarshult@hotmail.com 
Dagmar Lennartsson     0321-511 52 

Tolkabro vägsamfällighet 
Lennart Johansson och Ingrid Öhlund som suppleant 

Valberedningen ledamöter 
Inger Andersson      0321-512 09 
Henry Asp       0321-520 81 
Ulf Karlsson      0321-520 58 

Webbansvarig 
Bo Arabäck       0321-515 95   bo.araback@gmail.coms 

Första namn i kommittéerna är sammankallande 

mailto:yxhammarshult@hotmail.com
mailto:lennart.hallagarden@telia.com
mailto:yxhammarshult@hotmail.com
mailto:bo.araback@gmail.com

