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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FÖR ÅR 2015 



ADMINISTRATION OCH EKONOMI 
 
 
STYRELSEN 
Höstmötet 11.11.2014 valde föreningens styrelse för 2015 och den konstituerade sig 8.1.2015 enligt följande: 

 
Ordinarie: Susanne Räihä ordförande  

  Leif Österberg  viceordförande 
  Henrik Back     sekreterare, webbansvarig, digiredaktör 
  John Hansson  
                                            Siv Kindstedt , uthyrare, redaktör                        

Cecilia Hoffrén  ekonom 
                                            Henrik Räihä  fastigheten                
                                    

Suppleanter:  Carin Dettmann 
  Birgitta Väätäinen  
  Carola Sand 
  Lisbeth Viljanen fb ansvarig 

                     
Styrelsen sammanträdde under året till 9 möten. Praktiska beslut av mindre betydelse gjordes via e-post och 
telefon. 
 
ORGANISATION AV VERKSAMHETEN 
Föreningens verksamhet har under året varit indelad i (ansvariga inom parentes) innebandy  (Leif Österberg och 
Olavi Viljanen), kockklubben (Olavi Viljanen /samman-kallare, Hans Gustavsson och Leif Österberg). 
Dessutom har föreningen haft en ansvarig för frågesporten (Henrik Back). 

 
Fastighetens underhåll och reparationer har skötts av Henrik Räihä, Leif Österberg och Siv Kindstedt. 
Uthyrningen av Thorstorp har skötts av Siv Kindstedt mot ersättning. 

 
Till förvaltare av Einar Nordströms fond valdes på vårmötet 24.3.2015 Susanne Räihä och Henrik Back. 
 
BOKFÖRINGEN 
Föreningens bokföring och bokslut har skötts mot ersättning av Cecilia Hoffrén. Bokslutet visar ett underskott 
på 4113,08€  som styrelsen föreslår överföras till tidigare års resultat. 

 
VERKSAMHETSGRANSKARE OCH SUPPLEANT 
På höstmötet 11.11.2014 valdes Kaj Jåfs till verksamhetsgranskare med Anu Söderström som suppleant. 
 
UNDERSTÖD 
Föreningen ansökte om understöd från Finlands hembygdsförbund för målning av husets fasader i söder och 
väster. Vi beviljades och fick 2700€. 
Från Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla beviljades ett understöd på  700€  för Robin Hund konserten den14.3 och 
matlagningsklubb i form av ett höstlovsläger 14-16.10. 
 
 
MEDLEMSANTAL OCH AVGIFTER 
Föreningen hade vid verksamhetsårets början 470 medlemmar, av vilka 116 var under 29 år, lantalet aktiva 
medlemmar  var 172 och 298 understödjande medlemmar. 
Medlemsavgifterna har varit 5 euro för medlemmar över 15 år. För yngre har ingen medlemsavgift uppburits. 
 
 
FÖRENINGSMÖTEN 
 Vårmöte 24 .3.2015 
 Höstmöte 10.11.2015 
 
 



INFORMATIONSVERKSAMHET 
Nummer 65 av HVA Posten utkom den 5.2 och var det sista numret i den formen. 
Det första numret av  HVAdigiPOSTEN 66 skickades ut den 19.8 till de medlemmar vi fått en e-post adress till. 
Mottagandet var övervägande positivt. Ett nummer till HVAdigiPOSTEN 67 skickades ut den 12.11.  
En viktig informations kanal som når alla medlemshushåll är EBUF-Nytt som utkommer med 4 nummer i året 
och där föreningen har en egen spalt. Föreningen informerade också i HBL/Myrstacken två gånger under år 
2015. Siv Kindstedt har varit redaktör. 
Föreningens hemsidor www.hva.fi och Facebook-sidan har hållits uppdaterade i            huvudsak av Henrik 
Back och Lisbeth Viljanen.  
 

VERKSAMHETEN 
  
KONTINUERLIGA AKTIVITETER 
- innebandy med 10 - 14 deltagare/gång för yngre och äldre vuxna varje onsdag i Boställsskolan under skolåret. 
- kockklubben sammanträdde en gång den 23.10 med 7 deltagare. 
- Stickkaféet inledde sin verksamhet den 19.1 med fyra deltagare, och fortsatte varannan måndag på våren och 
varannan måndag på hösten, fyra till sex deltagare. 
- Familjekaféet i samarbete med Folkhälsan i Alberga inledde sin verksamhet den 12.1 och familjerna träffades 
varje måndag under vårterminen på hösten var kaféet öppet alla måndagar. 
 

 
ENSKILDA EVENEMANG 
- Robin Hund konsert den 14.3 med ett 50-tal deltagare 
- den 26.3 ordnades en påsk pysselkväll på Thorstorp tillsammans med Karaffen, föräldraföreningen vid 
Karamalmens daghem, ca 25 vuxna och lika många barn pysslade av hjärtans lust. En enkel soppmiddag för 5€ 
såldes till den som ville. 
- den 13.4 ordnades en föreläsning om de nya näringsrekommendationerna tillsammans med Folkhälsan i 
Alberga. Solveig Backström upplyste oss om den nya näringspyramiden. 
- vecka 24, 8 – 12.6 ordnade stadens ungdomstjänster ett historieläger för lågstadiebarn, vår insats var att vi 
bidrog med utrymmet.  
- den 4.9 ordnades föreningens kräftskiva, kräftorna åts ute på gården vid långbord och den goda soppan 
inomhus, stämningen stod högt i tak och beslöts omgående att göra om det om ett år 
- under höstlovet, 14 – 16.10, ordnades ett dagsläger för lågstadiebarn med matlagning och lek och pyssel på 
programmet. Barnen var med en eller flere dagar,15 barn deltog totalt.    
- den 24.11 ordnades julpysselkväll, igen tillsammans med Karaffen med 25 vuxna och 30 barn. Julgröten som 
man fick köpa för 5€ för de stora och 3€ för de små hade strykande åtgång. Många fina tomtar och bivaxljus 
såg dagens ljus. 
  
SAMARBETE MED EBUF 
- Henrik Räihä har varit föreningens representant i EBUF:s styrelse med Leif Österberg som suppleant. 
-  Susanne Räihä ansvarade för dräkterna till Finns sommarteaters pjäs Sommarmysterierna, LasseMajas 
detektivbyrå 
- Henrik Back har ansvarat för HVA:s deltagande i EBUFs frågesport. 
- under sportlovet 16 – 18.2 hölls EBUFs sportlovsläger på Thorstorp  
HVA har deltagit i följande EBUF-tillställningar: 
- 26.3. hölls EBUF:s vårmöte på Stenhalla i Noux. HVA representerades av Susanne Räihä och Jon Hansson.  
- i juni, 27.6 och 28.6 skötte HVA  funktionärsturerna under Finns sommarteaters före-ställningar av 
Sommarmysterierna, LasseMajas detektivbyrå 
- på Glims höstmarknad 20.9 gräddade vi våfflor och fick ett tillskott till föreningens kassa på 170,69€ 
- EBUFs höstmöte hölls den 22.10 på Valhalla i Köklax, Susanne Räihä och Henrik Back representerade 
föreningen. 
- 2.11 ordnades EBUF:s traditionella frågesport på Carlberg där föreningen deltog med två seniorlag. HVA1 
med Henrik Back, Henrik och Susanne Räihä placerade sej på femte plats och HVA2 med Siv Nordström, Siv 
Pensar och Lasse Maura var snäppet bättre och blev fjärde. Juniorlaget, JHVA med Rurik och Urban Back och 
Aarne Maura kom på sjunde plats. Knattelaget KHVA1 med Ivar Maura, Tuuli Ryhänen och Kaisa Lehto vann 
tävlingen och KHVA2 med Mette Blomqvist, Viivi Lind och Ia Räihä blev femma. 
 
 



SAMARBETE MED NSU 
Henrik Back har ansvarat för HVA:s deltagande NSU:s frågesport. 
- NSU- finalen i frågesport ordnades den 22.11 i Bygdehemmet i Botby. KHVA1 laget med Mia Särs, Tuuli 
Ryhänen och Kaisa Lehto blev trea och KHVA2 med Mette Blomqvist, Viivi Lind och Ia Räihä nionde. JHVA 
med Rurik och Urban Back och Arne Maura kom på femte plats. I allmänna klassen hoppade  Henrik Back, 
Hanna Palenius och Lasse Maura in då ett lag uteblivit och placerade sej på en delad fjärde plats.  
 

 
FASTIGHETEN 
Föreningslokalen har varit uthyrd 47 gånger till medlemmar, enskilda personer och föreningar. Uthyrningarnas 
antal är 17 gånger flere än året innan, 30 för 2014.  
Föreningen har använt Thorstorp för styrelse- och föreningsmöten 11 gånger.  
En konsert för småbarn ordnades på våren och kräftskiva på hösten. 
Kock klubben träffades 1 gånger, familjekaféet 29 gånger och stickkaféet 14 gånger under året. 
En pysselkväll på våren och en på hösten fyllde huset med glada människor, ca. 25 vuxna och ungefär lika 
många barn båda gångerna. 
 
Reparationer:  
Husets fasader i väster och norr målades i juli av Maalaus Koivunen Oy  
I samma veva förnyade firman RAKTAN takrännan på fasaden i väster, likaså stupröret  och nu rinner inte 
längre vattnet längs väggen vid störtregn. 
Golvet i stora och lilla salen lackades  av Parketti Lagerström i september – oktober, tidpunkten var dålig då 
luftfuktigheten var så hög att lacket torkade dåligt. 
 
UPPVAKTNINGAR 
- Aktiva medlemmar har gratulerats med ett kort med anledning av födelsedagen.  
 
ÖVRIG VERKSAMHET 
- Bokstipendier utdelades till sex elever i Boställsskolan vid skolans våravslutning av Henrik Back 
- Biobiljetter utdelades som pris till knatte- och juniorlagen för deras  insats i EBUF:s och NSU:s frågesporter 
hösten 2015.  
- Vaktmästaren uppmärksammades med traditionell julklapp inför julen. 

  
 
 

Alberga 15.3.2016  
 

 
Styrelsen för Hembygdens Vänner i Alberga r.f. 

 


