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Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda möten. Årsmötet ägde rum på 

Träffpunkten 30/3 med ca 30 medlemmar närvarande. Styrelsen har också en 

digital Messengergrupp där mycket kommunicering sker. 

Styrelsen har under året bestått av: Ordf Karl-Åke Löwing, vice ordf Mats 

Jellback, Kassör Christina Johansson, Sekr Jenny Almqvist, Ledamot Olivia 

Hildingsson och Fredrik Sjölander suppleant.  

Antalet inkomna medlemsavgifter var vid årets slut ca 100 st.  

Verksamhet: Under hela året har styrelsen jobbat med sociala medier i form av 

Facebook/Instagram med syfte att marknadsföra Sandhem som ”Den kreativa 

byn med den vackra naturen” och konsekvent lyfta fram positiva nyheter för 

att stärka varumärket Sandhem. Styrelsen har också marknadsfört 

husförsäljningar på sociala medier för att få fler att upptäcka Sandhem och 

möjligtvis flytta hit. Invånarantalet har, minskat något i tätorten 759, 31/12 -22 

mot 766, 31/12-21, men ökat på landsbygden vilket gör att totalt ligger på 

ungefär samma nivå som för ett år sedan.  Företagsreklam har också 

presenterats under en stor del av året vid Matöppet. 

Föreningens verksamhet har också resulterat i artiklar i lokalpress och en 

radiointervju.  

Januari- Februari: Företagspresentationer i våra medier, röjning av sly/buskar 

på Kyllemoleden, Förberedelser infö årsmötet. Våra vandringsleder finns nu 

efter mycket arbete i flera olika forum. Bl.a outdoor mullsjö och 

skaraborgsleder.  

Mars: Lobbyverksamhet för nybyggnation, (husfirma var här på besök), 

årsmötet ägde rum samt arbete med Kärleksstigens färdigställande. Mycket 

kommunkontakter för att skapa parkeringsplatser för båtägare m.m 

April:  Stormöte på Sägnernas hus med ca 25 deltagare – syfte stärka 

företagandet, lyfta vad som finns och är på gång i Sandhem. Båtbryggorna läggs 

i inför säsongen. Ny indelning och märkning på vandringslederna Kyllemo- och 

Hene-leden. 

Maj: AW  arrangeras på Sunhouse SPA under succeartade former och många 

nöjda deltagare på plats, Nya ledentre-tavlor vid Sandhemsjöleden, Sägnernas 



led, Kyllemo/Heneleden monteras upp. Påbörjat arbete med att skapa en stor 

soffa vid Släpesjön. Arbete med föreningens hemsida påbörjas. 

Juni: Förberedelser för att skapa en blomsteräng vid maden för att värna om 

våra pollinatörer. Röjning av sly och gräs vid Maden och vandringsleder. 

Uppsättande av en hängmatta på Lillön och färdigställande av soffan vid 

Släpesjön. Möte på Träffpunkten med presentation av förslag på lgh-byggande 

och ev bildande av ett bostadsbolag i Sandhem.  Föreningens hemsida börjar bli 

klar med hjälp av bidrag från Leader Östra Skaraborg. www.sandhemsff.se 

Fler infotavlor för våra vandringsleder distribueras och sätts upp vid Grimstorp, 

Tunarp, Kyrkekvarn, Matöppet, Kohagens badplats och Friluftsområdet.  

Juli: Mycket tid går här åt till att klippa gräs o röja sly. Utskick till de politiska 

partierna om Sandhemsfrågor inför valet i september. 

Augusti: Sammanställning av politikersvar på vår hemsida inför valet, och 

fortsatt skötsel vid Maden och vandringsleder präglar denna månad. 

September: På vandringens dag (10/9) arrangeras en nattvandring med stor 

succe. Drygt 230 betalande deltagare som gick denna vandring som avslutades 

med hamburgerservering vid Kaspers stuga. Gräs och sly röjning jobbades det 

också med. En begagnad båtbrygga köps in och hämtas för att användas 2023 

och framåt.  

Oktober: Här gjordes ett rejält arbete med vassröjning vid båtbryggorna för att 

möjliggöra en expansion och utveckling av bryggorna 2023. Årets sista röjning 

vid Maden genomfördes. Ny offentlig sittplats i form av en ny liggstol ställs vid 

Kohagens badplats. Möte med Leader Ö:a Skaraborg och Mullsjö kommun 

angående gångväg Kohagen- Jvgstationen och ställplatsens nuvarande läge, 

alternativt flyttning av densamma 

November: I Kyllemohallen arrangerades på höstlovet ett ungdomsdisco. Något 

färre deltagare detta år jmf med 2021. Ny julbelysning i form av 2 stora bollar 

tändes tillsammans med våra ljusslingor i träden. Dock under kortare tid i 

elsparande syfte.  

December: Kontakter med olika sponsorer som på olika sätt stödjer vår 

verksamhet genomfördes. STORT TACK ALLA som stödjer oss!! Ett rekordstort 

marschallotteri (303 st) ägde sedan rum på Nyårsaftonens kväll då Kylleparken 

lystes upp på ett magnifikt sätt och det nya året välkomnades in med mycket 

ljus, positiv anda och framtidstro för vårt samhälle. 



  

 

  


