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Södra Vings Hembygdsförenings verksamhet har under året genomförts med hög 

ambitionsnivå, med trivsamma och välbesökta aktiviteter och med stort engagemang för att 

värna om bygdens kultur. Föreningens hembygdsgård, Bogastugan, utgör en naturlig lokal 

mötesplats för bygdens boende och för människor med Södra Ving som sin hembygd. 

Aktiviteter erbjuds medlemmar och övriga intresserade året runt och i alla åldrar.   

Antal årsmedlemmar för 2019 är totalt 225, vilket är oförändrat antal jämfört med år 2018.  

Därutöver har föreningen 321 ständiga medlemmar. Intresset och förtroendet för 

hembygdsföreningens arbete uppfattas fortsatt stort.  
    
Föreningens styrelse har haft 12 sammanträden. Ett av sammanträdena samordnades med ett 

studiebesök hos Rångedala hembygdsförening där även föreningens valberedning deltog. 

Därutöver har alla deltagare i arbetskommittéerna bjudits in till det årliga planeringsmötet där 

förslag till aktiviteter för kommande verksamhetsår diskuterats.       

Utifrån planeringsmötets intentioner och efter styrelsens beslut har 2019-års aktiviteter   

presenterats i föreningens Årsprogram 2019. Programmet har delats ut i postlådorna till alla 

hushåll inom Södra Vings socken samt översänts per brev till 143 ständiga medlemmar, som 

är bosatta utanför socknen. Årsprogrammet presenteras också på föreningens hemsida, 

www.hembygdsforeningen.se  De olika aktiviteterna offentliggörs dessutom regelbundet i 

Föreningsguiden UT och genom annonsering i Ulricehamns Tidning. 

På föreningens hemsida finns under fliken Artiklar flertalet av årets olika arrangemang 

dokumenterade med text och foton.  

Kerstin och Yngve Håkanson har i samband med nationaldagsfirandet vid Bogastugan  

tilldelats Sveriges Hembygdsförbunds utmärkelser för fina insatser i Södra Vings 

hembygdsförening. Kerstin har tilldelats hedersnål med lagerkrans och Yngve diplom.  

Minnesgåva till Brita Tyréns minne uppgående till 4 400 kronor har mottagits och satts in på 

föreningens konto i bank. 

Under året har publikationen Lokala namn på åkrar och ängar i Södra Ving presenterats och 

finns numera för försäljning hos föreningen.  Publikationen är resultatet från inventerings-

material som deltagarna i en studiecirkel ledd av Kerstin Håkanson tagit fram. Arbete pågår 

med att ta fram ett kompletterande supplement till hembygdsboken Södra Ving då och nu. 

Den nybildade barn- och ungdomskommittén har under året påbörjat utveckling av aktiviteter  

speciellt riktade till barn och ungdomar. 

Årets sommarutställning i Lill-Boga med temat Dockor och leksaker har sammantällts   av 

Ingrid Söderberg och Cecilia Fridén, som visat föremål från sina egna samlingar. 

Utställningen blev välbesökt, uppskattad och särskilt uppmärksammad med en artikel i 

Ulricehamns Tidning. 

http://www.hembygdsforeningen.se/
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Sommarkaffeserveringen under söndagar i juli vid hembygdsgården Bogastugan har varit 

populär och antal besökare fortsätter att öka.  

Projekt Tändkulemotorn har pågått under året och skapat extra vitalitet och bredd till 

föreningens verksamhet.  

Föreningen har under året anslutit sig till Sveriges Hembygdsförbunds kostnadsfria webbplats 

benämnd Hembygdsportalen. Samtidigt har föreningens egna hemsida överförts till denna 

portal. Tommy Johansson är utsedd till att vara föreningens administratör i Hembygdsportalen 

och är också webbansvarig för hemsidan. 

Hembygdsgården Bogastugan      

Den djupborrade vattenbrunnen vid Bogastugan har försetts med ett UV- filter för att 

garantera full kvalité på dricksvattnet.  

I Lill-Boga har samtliga direktvärmande el-element ersatts med en luftvärmepump, vilket 

leder till energieffektivisering och ett bättre inomhusklimat i byggnaden. 

En arbetsgrupp under ledning av Yngve Håkanson har påbörjat planering av en vagnbod i 

anslutning till hembygdsgårdens ladugård. Syftet är att ge möjlighet att på ett rationellt och 

enkelt sätt förvara, visa och använda äldre maskiner och redskap, exempelvis tändkulemotorn.  

Studiecirklar och kursdeltagande    

Studiecirkeln om Bygdeband, Sveriges Hembygdsförbunds webbplats för historiska texter, 

bilder och dokument har avslutats och resulterat i att föreningen anslutit sig till den 

kostnadsfria webbplatsen. Tommy Johansson är utsedd till föreningens behörige för 

inloggning på Bygdeband.   

Projekt Tändkulemotorn har påbörjats och också avslutats under året. En tändkulemotor 

modell äldre har inköpts för att göra det möjligt att driva några av de gamla maskinerna som 

finns i föreningens samlingar. Avsikten är att kunna visa hur äldre teknik fungerade och 

användes. I form av en studiecirkel har tändkulemotorn renoverats av ett ca 10-tal engagerade 

föreningsmedlemmar med Konrad Samuelsson och Anders Petersson i spetsen. 

Tändkulemotorn invigdes 4 augusti i samband med Hembygdsstugornas dag vid Bogastugan. 

Medlemmar i föreningen har deltagit i kurser anordnade av Hembygdsförbundet såsom 

Bygdeband,  Arkivhantering och Textil föreningsdag med ull och slöjd vid TextilMuséet i 

Borås samt informationsträff om landsbygdsprogrammets stöd till bland annat 

hembygdsgårdar. 

Som en del i den interna fortbildningen vill föreningen främja läsning av  tidskrifterna 

Västgötabygden, som ges ut av Västergötlands Hembygdsförbund samt Svenska Hembygds- 

förbundets tidskrift Bygd och Natur. Föreningen har under året prenumererat på dessa till 
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samtliga i styrelsen inkl. ersättare, revisorer, valberedning och ledamöterna i de olika 

arbetskommittéerna.    

Samverkan och externa kontakter  

Midsommardagens friluftsgudstjänst vid Bogastugan och deltagande i samband med  

Trogareds kapell 100-årsjubileum har skett i samverkan med Svenska Kyrkan. 

I samverkan med SPF i Hökerum anordnades en väl genomförd bussresa till Halland den 28 

augusti med 42 deltagare. Besöksmål var bla världsarvet Grimeton, Bexells talande stenar, 

Öströö fårfarm och Derome trämuseum.    

Föreningen har deltagit i Ulricehamnsbygdens Hembygdsnätverk som är en länk mellan 

hembygdsföreningar inom kommunen och kulturförvaltningen i Ulricehamns kommun. Två 

samverkansmöten arrangeras varje år där värdskapet cirkulerar mellan föreningarna.  

Föreningen har också varit representerad vid föredraget Slaget om Åsundens is anordnat av 

Kulturen i Ulricehamns kommun inför det 500-årsjubileum som planeras år 2020.   

Föreningen har deltagit med tre representanter vid årsstämman för Västergötlands 

hembygdsförbund i Axvall den 11 maj 2019. Valda representanter var Margareta och Tommy 

Johansson och Konrad Samuelsson.   

Genom Konrad Samuelsson och Ingrid Öhlund har föreningen deltagit och berättat om projekt 

Tändkulemotorn” vid ett möte anordnat av Landsbygdsalliansen i Ulricehamns kommun.  

För att stimulera kontakterna mellan föreningarna i bygden startade vår förening för flera år 

sedan arrangemanget med Frågesport med lag från olika föreningar i bygden. Även under 

detta verksamhetsår har vi stått för värdskapet och i årets frågesport tävlade 9 lag och årets 

vinnande lag blev den lokala LRF-avdelningen.        

Tillsammans med Ulricehamns kommun, Rädda Barnen, Studiefrämjandet och lokala 

föreningar i bygden har föreningen medverkat i planeringen och genomförandet av två  

Familjelördagar i Hökerum, 27 oktober 2018 och 13 april 2019. Hembygdsföreningen 

medverkade vid första tillfället med servering av kolbullar, åka hästskjuts med Alf i Härna 

och tipspromenad kring äldre bruksföremål. Vid vårens tillfälle medverkade föreningen med  

en utställning med äldre leksaker och med en fungerande Märklinjärnväg från 1950-talet.  

Aktiviteter för barn och ungdomar   
 

Elever och lärare för årskurs 1 och 2 vid Hökerums skola inbjöds Tjugondedag jul för att 

enligt tradition, dansa ut julen runt julgranen vid Bogastugan. Dansen, sången  och lekarna 

genomfördes under ledning av Bodil Halvarsson. Samtidigt hölls öppet hus i smedja och 

ladugård. Eleverna bjöds också på hembakta bullar och saft och tomtemor Ingrid Söderberg 

delade ut fruktpåsar till alla.  
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Midsommarfirandet vid Bogastugan, som är ett av föreningens mest publikdragande  

arrangemang, besöktes i år av uppskattningsvis ca 400 personer däribland många barn. 

Dragspelsspeleman var Hans Näslund från Hökerum med ackompanjemang på gitarr av 

Tommy Kjellberg samt sång- och lekledare var Bodil Halvarsson. Traditionsenligt serverades 

midsommartårtor med färska jordgubbar och grädde och inte mindre än 22 tårtor 

konsumerades.  

Hembygdsboken Södra Ving då och nu har delats ut som gåva till läsårets samtliga 40 elever 

inskrivna i år 6 i Hökerums skola. Detta har genomförts sedan boken gavs ut år 2011. 

Fler arrangemang 

Att samla intresserade till en berättarkväll har blivit alltmer efterfrågat och under hösten 

anordnades detta och denna gång med byn Aspanäs som utgångspunkt. Uppslutningen var 

stor och ett flertal personer berättade med inlevelse och engagemang om människor och 

levnadsöden från byn Aspanäs och från bla gårdarna Säby och Lida.     

Till de traditionella inslagen hör nationaldagsfirande den 6 juni vid Bogastugan. Årets talare 

var Anders Samuelsson.      

  

Andra välbesökta, efterfrågade och återkommande aktiviteter under verksamhetsåret har varit 

Vårfågelvandring, Torpvandring, Pensionärskaffe, Hembygdsstugornas dag, Höstmarknad 

med sopplunch, Föreläsarkväll och Bildkväll .      

Ekonomiska bidrag   

Föreningen har under året fått ekonomiskt bidrag om 27 400 kr från Landsbygdsalliansen i 

Ulricehamns kommun för inköp av tändkulemotor och för att i studiecirkelform renovera och 

senare också demonstrera  motorn för allmänheten.  

Av Ulricehamns kommun genom dess kulturförvaltning har bidrag om 15 300 kr beviljats för 

installation av ett UV-filter för att säkerställa dricksvattnets kvalitét. Installationen är 

genomförd och slutredovisning pågår för att få bidraget utbetalt. 

Av Ulricehamn kommun genom dess kulturförvaltning har ekonomiskt bidrag om 14 000 kr 

beviljats för uppförande av informationsskyltar vid hembygdsgårdens samtliga byggnader. 

Arbetet är ännu ej slutfört och bidraget ej heller utbetalt.    

Föreningen har sökt och av kulturförvaltningen i Ulricehamns kommun erhållit s.k. 

förlustbidrag till föreläsarkväll med Karolina Weill, Uppsala universitet med temat ”Bad mot 

lort och sjukdom” och till bildkväll med Jan Töve med sitt tema ”En stund i ljuset”.  

Föreningens ekonomi är fortsatt god och redovisas i bilagd ”Årsredovisning för 

verksamhetsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019”. 
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Årsredovisning  
Södra Vings Hembygdsförening 

 
 

för verksamhetsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019 

 
 
 
 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Allmänt om verksamheten 
 

Föreningens målsättning är att slå vakt om bygdens kulturarv och bidra till att alla innevånare 

ges hemkänsla i bygden. 

 
Resultat och ställning 
Verksamhetens resultat är -11 502,50 Kr 
 
Hökerum den 3 sept 2019 

 
 
 
 
 
 

Anders Nyström   
Kassör SVgHbF 
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Intäkter i kr  2017/18 2018/19 
 not utfall utfall 
Servering  40 799 48 719 
Resor   12 560    
Hallandsresan   23 411                
Kommunala bidrag  50 009 55 962 
Gåvor  Minnesgåvor  59 178 4 400 
Medlemsavgifter   19 275 11 600 
Uthyrning  4 000 14 700 
Övriga intäkter 2 5 315  9 829   
 
S:a Intäkter   178 576 181 181 
 
 
Kostnader i kr  2017/18 2018/19 
  utfall utfall 
Annonsering  6 966 8 854 
Minnesgåvor   400 
Medlemsavgifter  4 560 4 320 
Resor   12 774 
Hallandsresan   22 918 
Servering  20 511 17 681 
Fastighetskostnader  42 783 50 702   
Brunnsb  Tändkulemotor      61 978 29 216 
Övriga kostnader 3 29 364 45 818   
Resultat  12 414 -11 502 
 
S:a kostnader   178 576 181 181   
 
 
 
 
 
 
 
Belopp i kr not 2018-08-31 2019-08-31 
 
TILLGÅNGAR 
   
Kassa och bank    
Ulricehamns Sparbank 1 135 237 119 045 
Länssparbanken  300 000 300 000  
Kassa           300     4 990 
Summa tillgångar  435 537 424 035 
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SKULDER    
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
 
Eget kapital  423 124 435 537  
Årets resultat    12 413   -11 502 
   
Summa skulder och eget kapital 1b 435 537 424 035 
 
 
 
 
 
 
 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

 
Belopp i kr     
 
.Not 1.  Tre konton   Not 1b 
 
Boken 143  Eget kapital 435 537 537

     
Föreningskonto 114 696  Resultat             -11 502 
Kapitalkonto               4 676   424 035 
   119 515 
  

  
Not 2. Övriga intäkter   
 
lotterier 5 225 
försäljning bok mm    1 710 
Frågesport 2 795 
Diverse         99 
 9 829 
 
 
 
Not 3. Övriga kostnader 
 
Kostn/logi 600 
Div 7 479 
Arvoden 6 000 
Reklam 1 853 
Blommor frågesp souv 2 231 
Lokalhyra  3 000 
IT-tjänster 2 583 
Försäkring 5 014 
Trycks kontorsmtrl logi 7 431 
Tidningar/tidskrifter 4 180 
Bilersättning 2 359 
Utbildning    2 503 
Bankkostnader         585 
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 45 818 
 

Nedan följer rapporter från föreningens arbetskommittéer 

Anläggningskommittén 

 Arbeten som är åtgärdade under verksamhetsåret 

• Sittbänkar har satts upp i anslutning till gångbron över Viskan vid Viskaborg. 

• Viss restaurering av spånhyvel och stenkross. 

• En tändkulemotor har köpts in och renoverats. Detta arbete har skett i en studiecirkel. 

• En fönsterbåge är lagad på Bogastugan. 

• Projektering och bygglovshandlingar samt kompletteringar, för en utbyggnad av ett 

vagnslider i anslutning till ladugården, är inskickade till kommunen. Ett färdigt 

bygglov väntas inom det närmaste. 

Barn- och ungdomskommittén     

Aktiviteter utförda under verksamhetsåret 2018 - 2019 

• I januari dansades julen ut vid Bogastugan med elever i årskurserna 1 och 2 från 

Hökerums skola. 

• Hembygsboken ”Södra Ving då och nu” delades ut till elever i årskurs 6 vid 

Hökerums skola. 

Inventariekommittén  

Arbetet med att uppdatera föreningens inventarieförteckning har utförts under 2019. 

Oregistrerade föremål i föreningens samlingar som förvaras i kolladan har förtecknats. 

Dessutom har samtliga föremål som erhållits som gåvor de senaste åren nu märkts och förts in 

i inventarieförteckningen. Särskild genomgång har skett av de textila föremålen i samlingarna. 

Arbetet med att vårda och ordna ex. vis äldre handbroderade dukar pågår. 

Under verksamhetsåret har följande gåva tacksamt mottagits: 

1 predikstol av trä, som tidigare funnits i Mastunga missionshus EFS, har överlämnats av 

Södra Ving-Tvärredsgränsens kyrkliga syförening. 

Resekommittén. 

Med förslag från kommittén, beslöts att årets resa skulle anordnas gemensamt med SPF 

Hökerum. Tillsammans med SPF representant, Alf i Härna, blev förslaget att göra en resa till 

Varbergstrakten i Halland, med Världsarvet Grimeton gamla radiostation som huvudmål.  

Den 1 maj gjorde K-G och Alf en planeringsresa till Grimeton. Under denna resa beslöts 

också att göra besök vid ”Bexells talande stenar”, Öströö fårfarm samt Derome trämuseum. 
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En överenskommelse gjordes med Varberg östra golfklubb att lunchen skulle intas där till ett 

billigt pris. 

Onsdagen den 28 augusti gick sedan bussresan, med Bertil Leidek som chaufför, samt med 42 

förväntansfulla resenärer, därav 9 st. från Rångedala hembygdsförening, till nämnda resmål. 

På Grimeton radiostation intogs först en fika. Därefter fick gruppen en mycket utförlig och 

trevlig guidning under rundvandringen på stationen.  

Nästa stopp på resan, ”Bexells talande stenar”, ligger i skogen väster om Grimeton. På vägen 

dit, berättade K-G historien om vem denne Alfred Bexell var, och historien om varför, och 

hur de kom till. Efter 6 km på en smal och krokig väg, stannade vi för att titta på några av 

dessa 160 stenar med tänkvärda ordspråk.  

Med åskan mullrande utanför golfklubbens restaurang, intog vi sedan lunchen, innan resan 

gick vidare till Öströö fårfarm, där ett kort stopp gjordes för at de som ville, kunde handla i 

deras butik.  

Resan gick sedan vidare till Derome trämuseum. Efter intaget eftermiddagskaffe fick vi även 

där, en mycket intressant och givande guidning och visning av deras stora samling verktyg, 

som under årens lopp har använts vid träbearbetning, av olika slag. De visade också en stor 

samling, otroligt fina träfigurer och tavlor, av den fantastiske träsnidaren Gunnar 

”Bissefällaren” Svensson. Dagen var tillända och kosan styrdes hem till Hökerum igen. 

Resekommittén K-G Fridén 

 

Serveringskommittén  

Serveringskommitténs medlemmar har varit verksamma vid alla aktiviteter under året när 

servering varit aktuell. Det är varje månad utom juli, då övriga kommittéer ordnar med 

servering på söndagseftermiddagarna. 

Evenemang med flest besökare är sopplunchen vid höstmarknaden i oktober, samt servering 

av jordgubbstårta och kaffe, på midsommarafton. 

Nytt för i år är att vi bjudit på kaffe med hembakade bullar och jordgubbstårta till de boende 

och personalen på Hökerumsgården veckan efter midsommar. Det blev mycket uppskattat av 

de boende där och även av personalen 

Under året har vi märkt att det kommer fler besökare vid alla serveringar, vilket är trevligt. 

Vi som är med i serverings kommittén är Monika Nilsson, Margareta Öman, Cecilia Friden, 

Eva Clara Davidsson, Gunnel Magnusson, Birgit Gustavsson och Margareta Johansson. Vi 

trivs med vår uppgift, och har ett gott samarbete.  
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Torpkommittén 

Torpkommitténs årliga  vår/torpvandring i maj omfattade dels invigning av den 

nyrestaurerade träbron över ån Viskan i anslutning till Viskaborg (före detta Södra Vings 

bygdegård) samt en vandring till äldre torpplatser i anslutning till gårdarna Berget och 

Ekeberg samt information om gravfältet från bronsåldern (Fornminne  Södra Ving 17:1) vid 

Viskaborg. I arrangemanget deltog ett 30-tal engagerade besökare.  

Arbetet med restaurering av träbron har skett i samarbete mellan torpkommittén och 

anläggningskommittén. Röjning av buskar och sly kring fornminnet vid Viskaborg har i 

huvudsak utförts av Gerhard Fridén från torpkommittén.  

Arbetet med att på Flickr lägga in fotodokumentation över de i torpboken Ödetorp i Södra 

Ving angivna platserna fortsätter.  

Torpboken Ödetorp i Södra Ving har lagts in digitalt på föreningens hemsida under fliken 

Föreningsarkiv. Boken finns ej längre till försäljning. Planering om underhåll av 

nummerskyltar och stolpar för  de i torpboken inventerade torpställena har vilat.   

Visst arbete pågår med att inventera äldre kallvattenkällor inom Södra Ving.   

Torpkommittén ansvarade den 21 juli för Bogastugans söndagsöppet med fika och med ett 60-

tal besökare.  

Kommittén har ansvarat för uppsättning av årets julgran med belysning vid Bogastugan.  

Årets gran skänktes av Vings-Sjögårdens markägarförening. 

Sommarutställningen  

Sommarutställningen gick under namnet ”Dockor och leksaker” 

På årsmötet 2018 kom Ingrid Söderberg med förslag om att hon var villig att ställa ut, och 

visa delar av sin stora samling med dockor och nallar. När arbetet skulle börja med att 

iordningställa utställningen, erbjöd sig Cecilia Fridén att hjälpa till med detta. Flera dagar 

under våren, gick åt till detta arbete. Cecilia bidrog med flera av sina gamla leksaker och 

barnmöbler för att arrangera och göra dockorna mer”levande”. Passande tavlor hängdes på 

väggarna. Ett lämpligt glasskåp lånades från Hökerums skola, för att sätta smådockor, 

dockmöbler och småbilar i. Till den 6 juni var det klart för första visningsdagen. 9 söndagar 

under sommaren var utställningen öppen. Den blev mycket välbesökt och uppskattad, och 

väckte mycket gamla minnen om barndomen hos besökarna. 

Vid pennan Cecilia Fridén 
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Styrelsen vill framföra stort tack till alla föreningsmedlemmar och övriga som på olika 

sätt möjliggör och bidrar till ge oss förtroende för att med hög ambitionsnivå bedriva 

hembygdsverksamhet och förvalta vårt lokala kulturarv.  

  

Hökerum den  31 augusti 2019 

 

STYRELSEN FÖR SÖDRA VINGS HEMBYGDSFÖRENING 

Ledamöter 

 

Ingrid Öhlund, ordförande    Monica Nilsson, vice ordförande 

 

 

Gull-Britt Andersson, sekreterare   Anders Nyström, kassör 

 

 

Anders Davidsson     Gerhard Fridén 

 

 

Margareta Johansson     Konrad Samuelsson 

 

 

Birgitta Sjöberg 

 

Ersättare 

 

 

Birgitta Asp      Jan-Erik Magnusson 

 

 

Anders Petersson     Margareta Öman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


