Verksamhetsberättelse 2020-2021
Södra Vings hembygdsförening

60 år

Höstmarknad vid Bogastugan – oktober 2020

Projektet Skruva med Bo Andersson som ledare

I

Invigning av vagnboden – oktober 2020

Utdelning av utmärkelser på 60 års jubiléet
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Södra Vings hembygdsförening startades år 1961 och det är med vördnad och
stolthet som föreningen under verksamhetsåret 2020/2021 firat 60 års
jubileum. Det är också med stor tacksamhet och respekt till alla de personer
som på olika sätt deltagit och främjat föreningens verksamhet under alla
dessa 60 år.

Södra Vings hembygdsförening, har under ytterligare ett verksamhetsår påverkats av den i
världen pågående Covid-19 pandemin.
Men trots den pågående Covid-19 pandemin har föreningen kunnat genomföra flera av de i
årsprogrammet planerade utåtriktade aktiviteterna som vänder sig till såväl medlemmar som
allmänheten. Gällande såväl den externa som den interna verksamheten i föreningen så har
den pågått med fortsatt stort intresse och engagemang.
Föreningen har utvecklat nya sätt till genomförande av aktiviteter och annat för att kunna följa
Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridning.
Föreningens styrelse har också på så sätt ökat sin kompetens om att tillämpa digitala verktyg.

Pågående pandemi har medfört att följande förändringar i verksamheten utvecklats
•
•

•

•

•

•
•

Årsmötet hösten 2020 genomfördes i Kyrkans Hus. Deltagarna kunde sprida ut sig i
lokalen och i stället för kaffe och tårta bjöds på frukt.
De under vinter- och vårmånaderna planerade föredragen har genomförts digitalt dvs
alla har varit välkomna att i sin hemmamiljö och via sin dator ta del av intressanta
föredrag. Detta gäller inte minst föredraget av Britt Liljevall om 1800-talets brevkultur
och breven från Håkabo och f.d polis Lars-Åke Klings berättelse om minnen från sitt
polisyrke.
Den traditionella torpvandringen ersattes med digitalt föredrag med information från
Miles Mogren, samordnare för den lokala intressegruppen för sjön Tolken.
Intressegruppen har utvecklats med anledning av Borås Stads planer om
dricksvattenuttag från Tolken.
Årets inställda midsommarfirande ersattes av att några föreningsmedlemmar lövade
och reste midsommarstången vid hembygdsgården för trots allt hedra sommarens
inträde.
Planerad sommarkaffeservering för pensionärer och personal vid äldreboendet
Hökerumsgården ersattes med att föreningen köpte in jordgubbstårtor och ordnade
med att tårtorna överlämnades till boendet på midsommarafton.
Kaffeserveringen under söndagarna i juli och Hembygdsstugornas dag i augusti vid
Bogastugan genomfördes utomhus och med mot smittspridning anpassad servering.
Styrelsemötena har i huvudsak genomförts utomhus och under vinter- och
vårmånaderna har de genomförts digitalt.
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Några aktiviteter under verksamhetsåret har styrelsen valt att ställa in.
•
•
•
•
•

Hösten fysiska planeringsmöte,
Tjugondedag jul, julgranen dansas ut
Torpvandring
Nationaldagsfirande 6 juni
Firande av midsommarafton vid Bogastugan

Glädjande nog har det trots allt hänt en hel del inom föreningen……..
Strålande jubileumsfirande
Söndagen den 22 augusti firade föreningen 60 års jubileum vid hembygdsgården Bogastugan.
Det blev en helt otrolig dag där ca 160 besökare deltog i en barn- och familjefest med en sol
som värmde och lyste över arrangemanget. Besökarna tillhörde alla åldrar och festen
genomfördes med härlig stämning och glädje.
Festen hade mycket att erbjuda, framförallt fiskedamm, tipspromenad, chokladhjul, retrobord,
och försäljning av fågelholkar. Alla besökare bjöds på kaffe med hembakt kaffebröd och
bakelse. Borås spelmanslag underhöll med sin medryckande folkmusik under hela
evenemanget.
Utdelning av utmärkelser
Under jubileumskalaset och dagen till ära delades det ut ett antal av hembygdsrörelsens
utmärkelser. Från Västergötlands Hembygdsförbund deltog styrelseledamot Ola Wirtberg.

•

Västergötlands Hembygdsförbunds diplom tilldelades: Gerhard Fridén, Ulf
Karlsson, Tommy Johansson, Monica Nilsson, Jan-Olof Pettersson samt Ingrid
Öhlund.

•

Hedersnål utan lagerkrans tilldelades: Anders Davidsson, Karl-Gustav Fridén,
Margareta Johansson, Dagmar Lennartsson, Jan-Erik Magnusson, Anders
Petersson, Konrad Samuelsson, Birgitta Sjöberg samt Anders Nyström.

•

Södra Vings hembygdsförening tilldelades Västergötlands Hembygdsförbunds
jubileumsdiplom.

•

Hedersomnämnande från Västergötlands Hembygdsförbund vid utdelning av
förbundets Byggnadsvårdspris 2021 gällande vagnboden vid Bogastugan.
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Årsprogram 2021
Årsprogram 2021 presenteras jubileumsåret till ära genom en almanacka. Almanackan har
utförts med inslag av svartvita foton från föreningens 60-åriga verksamhet ihop med
respektive månadsuppslag. Föreningens utåtriktade aktiviteter presenteras under respektive
månad. Almanackan har delats ut till samtliga medlemmar och till alla hushåll i Södra Ving.
Antal medlemmar har ökat
Mycket glädjande är att medlemsantalet har ökat under det gångna verksamhetsåret med netto
17 medlemmar. Föreningen har fått 8 nya ständiga medlemmar och 239 personer har betalat
årsmedlemskap för 2021. Under det gångna året har 8 trogna medlemmar lämnat jordelivet.
Antal årsmedlemmar 2021-08-31 är 236 st. (2020 - 218 st.) och antal ständiga medlemmar
2021-08-31 är 300 st. (2020 - 301 st.).
Föreningens styrelse
Styrelsen har haft 12 sammanträden varav flera av mötena har skett digitalt och under höst
och sommar utomhus. Istället för hösten fysiska planeringsmöte har varje arbetsgrupp till
styrelsen lämnat uppgifter och synpunkter inför kommande årsverksamhet och som underlag
till föreningens årsprogram
Hembygdsgårdens vagnbod
Den nya vagnboden vid Bogastugan har färdigställts och kunde under höstmarknaden vid
Bogastugan, hösten 2020, invigas. Invigningstalare var Björn Andén, Ulricafondens
ordförande vid Ulricehamns Sparbank och som även överlämnade en penningscheck om
65 000 kronor till föreningen. Västergötlands Hembygdsförbund har senare också utdelat ett
hedersomnämnande till föreningen vid utdelning av förbundets Byggnadsvårdspris 2021 över
det fina hantverksarbetet vagnboden utförts med. Motiveringen lyder:
Hembygdsföreningen har nyuppfört en vagnbod i anslutning till en befintlig äldre
kulturmiljö vid hembygdsgården Bogastugan i Södra Ving. Föreningen har på ett ambitiöst
sätt i egen regi tagit sig an uppförandet, med beaktande av äldre hantverk och
byggnadssätt. De har därmed på ett förtjänstfullt sätt förnyat kunskaper och aktivt arbetet
med hållbarhet genom ihopsamlande och tillvaratagande av äldre byggnadsdelar och
lokala byggnadsmaterial, för att foga till en ny byggnad som en ny årsring till befintlig
miljö.
Hembygdsgården
Föreningen är mån om att utemiljön kring hembygdsgården med sitt kulturhistoriska värde
och vackra läge vid Tolkens strand hålls i vårdat och välskött skick. Platsen är välbesökt som
rekreationsområde för ortsbor, turister och båtfolk.
Studiecirkeln SKRUVA
Studiecirkeln SKRUVA för teknikintresserade ungdomar mellan 14-19 år startade i Hökerum
under hösten 2020 under ledning av entusiasten Bo Andersson. Syftet är att ge intresserade
ungdomar möjlighet att lära sig mer om den teknikutveckling av motorer som skett från
början av 1900-talet fram till i dag år 2021 samt att ge ungdomarna en mötesplats att under
sakkunnig ledning skruva och meka på. Ca 20 ungdomar har deltagit i kursen och träffats vid
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5-6 tillfällen. På grund av pandemin har uppehåll gjorts och några tillfällen med bl.a.
studiebesök återstår.
Föreningens arkiv/förråd i Lokalen Hökerum
Föreningen har under lång tid – förutom de handlingar som skall arkiveras – också samlat
olika typer av handlingar, foton, filmer, dokumentationer, tidningsurklipp, böcker mm i
samma arkivutrymme i f.d. kommunalhuset i Hökerum, som numera kallas Lokalen.
Ulricehamns kommun har sålt fastigheten med dess förvaringsutrymmen till en privatperson.
Föreningen har under året tecknat nytt hyreskontrakt med den nye ägaren. De handlingar som
skulle arkiveras flyttades redan år 2019 till Ulricehamns kommuns föreningsarkiv. Efter att
alla kvarvarande inventarier tillfälligt flyttats ut har arkivutrymmet fått en uppfräschning
genom framförallt städning, målning, nytt ytgolv förbättrad värme och med avfuktningsutrustning. Föreningens inventarier i detta utrymme har därefter återförts och för de objekt
som ej varit registrerade i föreningens Inventarieförteckning, så har detta nu gjorts.
Kompetensaktiviteter
Föreningen prenumererar till samtliga i styrelsen inkl. ersättare, revisorer, valberedning och
ledamöterna i de olika arbetskommittéerna på tidskriften Västgötabygden, som ges ut av
Västergötlands Hembygdsförbund. Styrelseledamöterna får också Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift Bygd och Natur. Detta är en del i den interna fortbildningen föreningen vill
främja.
Några av föreningens medlemmar har under hösten och vintern 2020/2021 deltagit i digitala
kurser om hur en förening kan använda sociala medier för sin marknadsföring och om
praktiskt föreningsarbete anordnade av Västergötlands Hembygdsförbund och studieförbundet
Vuxenskolan. En kurs om Bygdeband anordnad av Sveriges Hembygdsförbund har följts av
föreningens ansvarige för denna digitala databas.
Samverkan och externa kontakter
Föreningen har deltagit i Ulricehamnsbygdens Hembygdsnätverk som är en länk mellan
hembygdsföreningar inom kommunen och kulturförvaltningen i Ulricehamns kommun. Två
samverkansmöten arrangeras normalt varje år där värdskapet cirkulerar mellan föreningarna.
Under verksamhetsåret har ett digitalt samverkansmöte genomförts under ledning av
kulturchefen i Ulricehamns kommun.
Föreningen genom dess ordförande har också deltagit i möte som Ulricehamns kommun
anordnar med föreningslivet i Ulricehamn.
I samverkan med De 7 häradernas Kulturhistoriska förening, Borås, som äger markområdet
med fornminnesfältet vid Arnabo i Hökerum, har hembygdsföreningen deltagit vid en
slåtterdag på området. Ambitionen är att detta samarbete skall bli en årligen återkommande
aktivitet för att hävda ängsmarken på området.
Föreningen har i samverkan med SPF i Hökerum arrangerat en bussresa till Huskvarna. Resan
planerades redan under föregående år men fick då skjutas fram på grund av Covid-19. På
resan som genomfördes i augusti deltog ett 40-tal resenärer från bägge föreningarna.
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Aktiviteter för barn och ungdomar
Genom föreningens arbetskommitté Barn och ungdom, har glädjande nog en ny studiecirkel
SKRUVA för ungdomar mellan 14–19 år startats upp under hösten med ett 20-tal motorintresserade deltagare. Hembygdsboken ”Södra Ving – då och nu” har delats ut till alla elever
i år 6 vid Hökerums skola och eleverna i år 3 har fått jubileumsalmanackan.
Gåvor
Karl-Axel och Margareta Lennartsson, Intakan, har som gåva till föreningen överlämnat
mjölkmaskin, mjölksil och mjölkkruka – föremålen tidstypiska för mjölkgårdarna på 1900talet.
Gerhard Fridén, Håkabo, har som gåva överlämnat 1 st. mätinstrument – teodolit.
Gunnel Axelsson, Ulricehamn, har som gåva överlämnat 1 st tavla och 1 par träskor – båda
föremålen kommer ursprungligen från Södra Ving

Ekonomiska bidrag
Kulturförvaltningen i Ulricehamns kommun har beviljat förlustbidrag till de digitala
föredragsevenemangen. Kulturförvaltningen har också beviljat bidrag till inköp av ett
stämjärn med föreningens logga.
Ulricehamns Sparbank genom Sparbanksfonden Ulrica har beviljat bidrag om 15 000 kronor
till studiecirkeln SKRUVA.
Ulricehamns kommun har delat ut ett generellt penningbidrag – krisstöd för år 2000 p.g.a.
Coronapandemin om 3 500 kronor till alla hembygdsföreningar i kommunen.
Från Västergötlands hembygdsförbund har penningbidrag om 1 832 kronor utbetalats via
regionen såsom stöd till verksamheten under pågående pandemi.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är trots kraftigt reducerade publika arrangemang i balans.
Resultaträkningen för verksamhetsåret visar årets överskott 259 kronor. Se vidare följande
”Årsredovisning för verksamhetsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021”.
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Årsredovisning
Södra Vings Hembygdsförening
för verksamhetsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021

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 259 Kr
Hökerum den 1 sept 2021

Anders Nyström
Kassör SVgHbF
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Intäkter i kr

2019/20
utfall
21 792

2020/21
utfall
13 394
20 460
6 619

25 277
65 000
12 100
9 020

25 514
15 000
17 600
300
18 462

S:a Intäkter

133 189

117 349

Kostnader i kr

2019/20
utfall
6 812

2020/21
utfall
7 046

4 360

13 599
26 723
40 120
69 804
-28 229

4 240
18 969
5 632
8 224
21 302
10 566
41 111
259

133 189

117 349

not
Servering
Resor
Jubileum
Kommunala bidrag
Anslag USpb/Gåvor Minnesgåvor
Medlemsavgifter
Uthyrning
Övriga intäkter

Annonsering
Minnesgåvor
Medlemsavgifter
Resor
Jubileum
Servering
Fastighetskostnader
Vagnb/Brunnsb Tändkulem
Övriga kostnader
Resultat

2

3

S:a kostnader

Belopp i kr
TILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Ulricehamns Sparbank
Länssparbanken

not

2020-08-31

2021-08-31
12 060

1

92 161
300 000

92 062
300 000

Kassa
Summa tillgångar

3 645
395 806

1 213
405 335

SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Leverantörsfordringar
Eget kapital

424 035

9 270
395 806

Årets resultat

-28 229

259

Summa skulder och eget kapital

395 806

405 335
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr
.Not 1. Tre konton
Boken
Föreningskonto
Kapitalkonto

1043
86 814
4 205
92 062

Not 2. Övriga intäkter
Lotterier
försäljning bok mm
Entréavgifter
Övriga bidrag

2 690
7 410
2 000
6 362
18 462

Not 3. Övriga kostnader
Kostn/logi
Div
Arvoden
Minnesgåvor
Blommor frågesp souv
Lokalhyra
IT-tjänster
Försäkring
Trycks (progr tillägg)
Tidningar/tidskrifter

Kontorsmtrl
Porton
Bankkostnader

929
3 670
200
1 992
3 500
980
4 813
14 071
4 440

2 022
3 704
790
41 111
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Nedan följer rapporter från föreningens arbetskommittéer
Anläggningskommittén
•

•
•

Vagnslidret färdigställdes under hösten 2020 och invigdes vid höstmarknaden
den 10 oktober 2020. I samband med invigningen utdelades en gåva på 65 000
kronor från Ulrikafonden, Ulricehamns Sparbank. Projektet drevs i studiecirkelform genom Studieförbundet Vuxenskolan.
Diverse underhållsarbeten har gjorts bland annat målning av fönster.
Tändkulemotorn har varit i gång vid två tillfällen vid sommarens
kaffeserveringar.

Barn- och ungdomskommittén
•

•

•
•
•

”Skruva-projektet” som vänder sig till ungdomar på högstadiet, som vill lära sig meka
och skruva och veta mer om hur teknikutvecklingen i motorer sett ut från början av
1900-talet fram till idag, startade som planerat den 10 september 2020 med ett antal
träffar vid Hökerums gamla sågverk. Projektet sker i samarbete med Näringsliv
Ulricehamn. Bosse Andersson var kursledare.
Aktiviteten den 13 januari 2021, att traditionsenligt dansa ut julen vid Bogastugan
tillsammans med elever i årskurs 1 från Hökerums skola, blev inställd p g a
Coronapandemin.
Den 13 april 2021 skulle det varit våraktiviteter vid Bogastugan med elever i
förskoleklassen, men även det ställdes in på grund av Coronapandemin.
Den 1 juni 2021 delades hembygdsboken ”Södra Ving – då och nu” ut till elever i
årskurs 6 vid Hökerums skola.
Den 8 juni 2021 delades jubileumsalmanackan ut till elever i åk 3 vid Hökerums skola
i samarbete med kultursekr. Michael Jensen, Kulturförvaltningen, Ulricehamns
kommun.

Bild- och film
Södra Vings hembygdsförening har trots pandemin varit aktiva med både fysiska som digitala
träffar. Bild och filmgruppen har varit delaktig i de evenemang som varit och dokumenterat
både med foton och film.
Det arbetet som gjort mest eftertryck har varit engagemanget med jubileumskalendern där jag
fick vara med och ta fram både layouten och bilder.
Då det var omöjligt att ha fysiska styrelsemöten under pandemiåret var jag med och
administrerade 5 digitala styrelsemötena via zoom, vilket var möjligt tack vare
Studieförbundet Vuxenskolan.
Har även haft förmånen att administrera tre intressanta digitala föreläsningar med, Britt
Liljevall, Lars-Åke Kling samt Miles Mogren. Ordnade med ljud samt fotade och filmade vid
60 årsjubileet.
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Har ordnat med affischeringar till föreningens arrangemang under verksamhetsåret. Allt detta
har varit möjligt tack vare ett fantastiskt bra samarbete i föreningens styrelse.
/Tommy Johansson
Inventariekommittén
Arbetet med att vårda och ordna föremål har fortsatt om än i mindre omfattning på grund av
Covid-19 pandemin. Inventarieregistret uppdateras fortlöpande för att hållas så aktuellt som
möjligt. I samband med flytten av hembygdsföreningens arkiv till Ulricehamns kommuns
föreningsarkiv under hösten 2019 har arkivlokalerna kunnat göras om till ett närarkiv. De
föremål och handlingar som förvaras där har sorterats och ordnats och oregistrerade föremål
har förts in i inventarieregistret.
Under verksamhetsåret har följande personer skänkt gåvor till föreningen att registrera som
inventarier, vilka tacksamt mottagits:
Karl-Axel och Margareta Lennartsson, Intakan: Mjölkmaskin, mjölksil och mjölkkruka –
tidstypiska för mjölkgårdarna på 1900-talet
Gerhard Fridén, Håkabo: Teodolit – äldre mätinstrument
Gunnel Axelsson, Ulricehamn: Tavla och 1 par träskor vilka båda är föremål som har kommit
från Gunnels mammas farmors och farfars hem i Södra Ving.
Serveringskommitten
Med anledning av Corona pandemin, som pågått hela verksamhetsåret, så har våra uppdrag
varit få.
Vid höstmarknaden i oktober serverades kaffe med fralla utomhus.
I advent bjöd vi på hembakat till boende på Hökerumsgården och på midsommarafton
lämnade vi jordgubbstårtor där.
Första augusti, på Hembygdsstugornas dag, hade vår kommitté hand om kaffeserveringen
utomhus vid Bogastugan.
Vid 60-års jubiléet 22 augusti ordnade vi med kaffeservering och hembakat till det.
Föreningen samverkade med De 7 Häradernas Kulturhistoriska förening vid slåttergille i
Hökerum den 5 september och ansvarade vi för förtäringen med fralla och äppelkaka.
Torp/kvarnkommittén
Arbetsgruppen för torp och kvarnar har under verksamhetsåret ordnat
• Julgran vid hembygdsgården
• Digital föreläsning med information om miljöförhållanden mm kring sjön Tolken med
anledning av Borås Stads planer om att använda Tolken som dricksvattentäkt
• Kaffeservering vid Bogastugan den 4 juli
• Studiebesök hos Hössna hembygdsförening för information om deras arbete med val
av markering i naturen av äldre torpplatser
• Möte i arbetsgruppen kring materialval mm som förberedelse till kommande arbete
med förnyelse av de äldre torpplatsernas markering i naturen
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Tack!
Styrelsen för Södra Vings hembygdsförening vill slutligen framföra ett stort tack till alla
medlemmar och övriga som visat föreningen sitt stöd under det gångna
verksamhetsåret.

Hökerum 31 augusti 2021

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

Ulf Benker

Jan-Erik Magnusson

Anders Petersson

Margareta Öman
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