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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
Det är dags att se tillbaka på året 2007. Ur Norra Sibbo Ungdomsförenings perspektiv sett kan

vi konstatera att det var ett synnerligen aktivt år på alla plan. Många var de olika planer och
visioner som ingick i verksamhetsplanen och mycket blev också förverkligat under året.

Under de senaste åren har föreningen haft många olika större projekt bl.a. byggandet av
lekparken samt förnyandet av omklädningsutrymmet på isplanen. För år 2007 fanns det ännu
flera arbetsdryga och ekonomiskt betungande projekt inplanerade. Viljan behövde målas
utvändigt och få alla vattenrör förnyade, vaktmästarbostadens kök behövde förnyas och isplanen
var i behov av grundförbättring. Det var med andra ord en hel del som var i behov av reparation
eller förbättring.

För att kunna ha ett mångsidigt utbud av verksamhet behövs det olika platser där man kan hålla
till. Förutom föreningshuset Viljan ser Nsu till att isplanen, lekparken och fotbollsplanen hålls i
skick. Alla dessa platser kräver konstant underhåll av olika slag.

I ett tidigt skede bestämdes att Viljan håller sina dörrar stängda för den ordinarie verksamheten
under maj-juni och att reparationerna skulle koncentreras till den tidpunkten. Målet var att allting
skulle vara klart senast i början av juli eftersom lördagen den 07.07.2007 var reserverad för
bröllop, hade varit det i två år! Visst kändes det lite nervöst att få allting i skick men tack vare
några verkligt duktiga talkoarbetare som tillbringade många långa dagar och sena kvällar på Viljan
så blev allting klart inom utsatt tid. Tillika som föreningsmedlemmar ställde upp med talkokraft
inomhus målades huset utvändigt av en målarfirma.

På hösten kom isplansrenoveringen och -förstoringen igång på allvar och stod klar lagom till
höstens första köldknäpp. Stort Tack till Sibbo kommun och Sibbo Sparbanksstiftelse för
understödet i samband med renoveringarna.

Nu skall inte glömmas bort att Nsu även har haft en annan verksamhet än all denna renovering.
Året har bjudit på mycket, mycket annat som ni kan läsa om längre fram i denna
verksamhetsberättelse. Det som ändå bör nämnas här är vänortsbesöket från Kuusalu.
Körbesöket var något alldeles speciellt och glöms inte bort i första taget. Det var mycket som
skulle ordnas och planeras men med facit i hand så är vi beredda på att bjuda dem flera gånger till
oss. Det som gjorde besöket ännu trevligare var att konserten i Topelius-salen lockade till sig så
många åhörare.

För att arrangera olika evenemang behövs det aktiva medlemmar och dem är vi glada för att
föreningen har. Nu när vi ser tillbaka på året kan vi konstatera att många ställt upp och deltagit i
de olika tillställningarna på ett eller annat sätt. Tack till er alla, det är ni som ser till att Norra
Sibbo Ungdomsförening mår bra!

Styrelsen vill här rikta ett hjärtligt Tack till alla de medlemmar och bybor som lagt ned tid och
energi för Nsu:s bästa.

Stort Tack till Sibbo Kommun samt till övriga organisationer, stiftelser och företag som stött
föreningen under året 2007.

Styrelsen
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STYRELSEN 2007
Ordförande  Micaela Oljemark
Vice ordförande Karola Manninen
Sekreterare  Johan Isaksson
Ekonom  Cecilia Granqvist
Program&Kultur Monica ”Mona” Stjernberg

Jeanette Saarinen
Barn&Ungdom Laura Englund

Eva Englund
Idrott&Motion Thomas Taimitarha
Fastigheten  Johan Isaksson

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret
2007. Under året har 168 paragrafer protokollförts.

INFORMATION
Föreningen har informerat medlemmarna med ”Byablade” som är föreningens infoblad och

som delas ut till alla postlådor i Borgby och Hertsby. Till medlemmarna som inte bor i byarna har
Byablade postats. Byablade har utkommit 5 gånger under året och upplagan är 330 exemplar. I
slutet av året beslöt man att höja upplagan till 370 eftersom antalet hushåll på området ökat.
Annonser om föreningens program har även ingått i Borgåbladet och Sipoon Sanomat.
Dessutom har det funnits affischer uppsatta på anslagstavlorna i byarna för att informera om
föreningens verksamhet.

Verksamhetsberättelsen delades ut till föreningens alla medlemmar.

NSU har en egen hemsida http://www.norrasibbouf.org/ där föreningen samt förenings-
lokalen presenteras. Hemsidan moderniserades rejält under hösten 2007 och innehåller nu mer
information om verksamheten än tidigare. Utöver aktuell information fungerar webbsidan även
som ett visitkort för Viljan och betjänar de som är intresserade av att hyra föreningslokalen.
Föreningen har även funnits med i Sibbo ungdomsförbunds publikation Sommar-Sibbo.
Föreningen är ansluten till infoverkstaden Evenemax som hjälper ideella föreningar med
marknadsföring av evenemang.

UPPVAKTNINGAR
Thomas Lindroos uppvaktades på 50-årsdagen
Johan Isaksson uppvaktades på 30-årsdagen
Lena Granqvist uppvaktades på 40-årsdagen
Birgitta Oljemark uppvaktades på 60-årsdagen
Bo-Christer Oljemark uppvaktades på 60-
årsdagen

http://www.norrasibbouf.org/
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
NSU har ett livligt år bakom sig med tanke på barn- och

ungdomsverksamheten. De unga i byn har ivrigt deltagit i de evene-
mang föreningen bjudit på.

För barn- och ungdomsverksamhetens del började året med dans-
lek-rörelse-rytmikkurs som fortsatte varannan vecka under våren med
Malena Ahlroos som ledare. I kursen deltog 10-15 barn.

Den återkommande teckningstävlingen som inleddes i slutet av år
2006 fortsatte på våren. De inlämnade bidragen fanns utställda på
påskhäxträffen i april. På sensommaren ordnades en ny tecknings-
tävling.

Tack vare en relativt bra vinter, kunde föreningens skidmästerskap ordnas i början av mars i
samband med Borgby skolas friluftsdag. Mången hade skidat hela dagen och antalet tävlare på-
verkades antagligen av detta.

Under vintern besökte även styrelsens ungdomsansvariga Eva och Laura, Borgby skola för att
informera om föreningens verksamhet och kommande program för barn och unga.

På påsklördagen samlades åter alla häxor, harar och andra filurer på Viljan.  Musik, lekar och
traktering stod på programmet. Alla som hittade fram till Viljan fick dessutom en ”överraskning”.
Årets träff var närapå en succé, aldrig tidigare har Viljan besökts av så här många häxor!

Några veckor senare var det igen dags att klä ut sig, denna gång till årets vappenkarneval. Viljan
kläddes i vappenskrud, det bjöds på munkar och mjöd och humöret var på topp!

Då våren började gå mot sommar inleddes träffarna i den nya lekparken. Lekparken blev klar
föregående höst och kunde invigas med pompa och ståt söndagen den 3 juni. Leena Lammassaari
och Johan Isaksson hälsade alla välkomna och tackade alla som ställt upp i det omfattande arbetet
med lekparken. Invigningstalet hölls av kommunstyrelsens ordförande Christel Liljeström,
därefter klipptes bandet och parken var öppnad. Efter ceremonierna bjöds det på kaffe, munkar
och glass i det vackra försommarvädret.
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Årets Byafest hade den stora äran att få ha Sås och Kopp som programnummer. Då årets fest
drog igång hade en stor publikskara samlats på sandplanen för att få vara med om barnens och
kanske även de vuxnas höjdpunkt på festen. Då Sås och Kopp inledde med sina sånger dröjde
det inte länge förrän alla i publiken sjöng och klappade med av hjärtans lust!

På hösten tog NSU nya rappa tag och beslöt sig för att pröva på en tjejkväll för flickorna
respektive en actionkväll för pojkarna. Denna form av verksamhet visade sig vara en stor
framgång. Flickorna fick pyssla vänskapsarmband medan pojkarna fick en knivig spårning att ta
sig igenom. Kvällarna uppnådde en nämnvärd popularitet och man beslöt att fortsätta med denna
typ av aktivitet. Som avslutning på ungdomsverksamheten ordnades ett disco. Från Viljan hördes
musiken och skratten långt in i byn, vilket var ett tecken på en lyckad kväll.

Meningen var även att åka på teater och se Hundarnas Kalevala men av det blev det ingenting
denna gång eftersom skolan också skulle åka och se på föreställningen.

Inom föreningen fanns också aktiva och
intresserade ungdomar som ställde upp i
uttagningarna till Nylands Svenska
Ungdomsförbunds frågesport och
placerade sig på en fin andra plats.

I slutet av november var det så dags att
börja öva julfestprogram. Förutom
Luciaprogram framförde barnen och
ungdomarna sketcher, tomtedans och
musik på julfesten som traditionsenligt
hölls på första söndagen i advent.

Barn- och ungdomskören stämmer upp!
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Barn- och ungdomsverksamhet på föreningslokalen Viljan

Datum Tidpunkt Deltagare Under 29 år Tillställning / aktivitet
17.1 18.00-19.30 10 10 Dans-lek-rörelsekurs
31.1 18.00-19.30 10 10 Dans-lek-rörelsekurs
14.2 18.00-19.30 11 11 Dans-lek-rörelsekurs
28.2 17.30-19.30 13 13 Dans-lek-rörelsekurs
14.3 18.00-19.30 12 12 Dans-lek-rörelsekurs
28.3 18.00-19.30 11 11 Dans-lek-rörelsekurs
6.4 15.00-16.00 1  Förberedelser för påskhäxträff
7.4 10.30-12.30 57 39 Påskhäxträff

11.4 18.00-19.30 7  Dans-lek-rörelsekurs
27.4 18.30-19.00 1  Förberedelser för karneval
28.4 09.00-10.00 2 2 Förberedelser för karneval
28.4 11.00-14.00 10 7 Vappenkarneval
28.9 18.00-21.30 11 11 Tjejkväll
5.10 18.00-21.30 12 12 Actionkväll

21.11 18.00-19.30 28 24 Julfestövning
28.11 18.00-20.00 32 26 Julfestövning
30.11 17.00-22.00 35 35 Lågstadiedisco

Glimtar från barn- och ungdomsverksamheten:
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PROGRAM- OCH KULTURVERKSAMHET
Kulturverksamheten för året inleddes den 10.2 med ett lyckat och uppskattat teaterbesök.

Föreningen bjöd på busstransport och jämnt 50 personer åkte till Svenska Teatern och njöt av
Sound of music.

Om man på teatern fick ta del av glad och varm stämning, var fastlagsjippot 20.2, där faktiskt ca
80 personer deltog, ett strålande exempel på att man också kan ha det roligt fast det är smällande
kallt! Det var ca -20 grader, grädden i fastlagsbullarna frös, ungarna som åkte släde efter
snöskotern fick rimfrost på mössorna, men alla trivdes och kaffet, den varma saften och
grillkorven värmde.

En hel del varmare hade det hunnit bli, då föreningens kör, Den Goda Vilan, var värdinnor för
kören Kadri, som kom på vänortsbesök från Kuusalu i Estland. Exakt när förberedelserna
påbörjades är svårt att säga, men att damerna i kören satt alla klutar till redan före besöket är
klart. Madrasser och hopfällbara sängar samlades ihop och transporterades till Borgby skola, där
gästerna skulle övernatta, det bäddades och förbereddes, kokades köttsoppa i stora mängder på
Viljan. Redan den 11.4 hade Den Goda Viljan samövning med Sibbo Sångarbröder.

Så, på lördagsförmiddagen den
14.4 kom gästerna. Kören Kadri
hade ju ett år tidigare haft Den Goda
Viljan på besök, och återseendet var
hjärtligt; som att se gamla vänner
igen! Körerna övade tillsammans på
Viljan under dagen. Lunchpaus
unnade man sig, för all del, men
klockan 16.00 bar det av till
Topeliussalen i Nickby. Först var det
mera övning och klockan 18.00 var
det dags för konsert. Förutom de
båda damkörerna uppträdde också

Sibbo Sångarbröder samt den lilla, men fina folkmusikgruppen Kuusealuset. Mathias Oljemark
ackompanjerade Den Goda Viljan. Topeliussalen var nära fullsatt och sången klingade fint!
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Kvällen avslutades sedan med en sits på Viljan, där alla körerna deltog. Förutom programinslag
av de medverkande körerna, bidrog Eva och Laura Englund med musikunderhållning på sitsen.
Samvaron var synnerligen trevlig, och först vid midnatt bröt man upp; Sibbokörernas
medlemmar styrde kosan hemåt och Kadri till Borgby skola för natten.

På morgonen serverades gästerna frukost på
Viljan. Sedan åkte en del av Den Goda Viljans
medlemmar med Kadri till kyrkan. Kadri
uppträdde också i kyrkan, sedan var det redan
lunchdags. Sibbo Kommun bjöd gästerna på
lunch i hälsovårdscentralen i Nickby. Efter
lunchen förevisades allaktivitetshallen för
gästerna och idrottsdirektör Tom Sundbäck
var på plats och berättade om aktiviteterna där. På eftermiddagen åkte igen några av
medlemmarna i Den Goda Viljan med gästerna, den här gången för besök i Borgå. Gästerna fick
se gamla stan och andra intressanta områden, och klockan 17.00 var man tillbaka i Sibbo, den här
gången i servicehemmet Linda. Även Lindahuset fick njuta av Kadris sång, men sedan var det
obönhörligen tid för avsked. Kadrikören åkte tillbaka till Estland med kvällsfärjan. Medlemmarna
i Den Goda Viljan beskriver veckoslutet som mycket lyckat, och ett besök de aldrig kommer att

glömma!

Föreningshuset har fått sig ett både ut-
och invändigt ”lyft” och för att stöda
finansieringen av den rörreparation som
utfördes under våren, ordnades ”Vår-
och rörbal” på Viljan den 21.4. Över 70
festglada bybor ställde upp; man trivdes
och åt, umgicks och dansade till Topis
Band.



- 10-

Det blev sommar, och på traditionellt vis ställde NSU upp på SUF-dansen i Söderkulla. Först
var det talkoarbete, tre dagar före och en dag efter dansen ställde NSU upp med tre personer var
dag. På själva dansen den 6.7 ställde vi upp med hela 14 arrangörer. För dansmusiken stod
Susann Sonntag´s och Benex. Drygt 800 besökande dansade och trivdes i det relativt skapliga
vädret.

Så var man redan framme i augusti, och den 11.8
firades traditionell byafest på sandplanen. Sås o
Kopp uppträdde för de yngre besökarna, det var
bilutställning av Sipoon Pojat, god buffé, spel,
tävlingar och lekar. Kicka Lindroos höll
speakermikrofonen i säker hand, och senare på
kvällen uppträdde Repholmsbandet för den vuxna
delen av publiken. Vädret var strålande fint –
eventuellt till och med så fint att det inverkade
något på festpublikens antal. Konstateras kan i alla
fall, att de som ställde upp såg ut att trivas riktigt
bra!

Följande fest var höstdansen lördagen den 6.10.
Orkestern hette Högtryck, och hög var också
stämningen. Nöjda arrangörer kunde konstatera att
årets höstdans var verkligt lyckad och publiken nöjd!
260 biljetter såldes, och dansgolvet var i verkligt flitigt
bruk.
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Ett år går fort, och efter höstdansen hann man näppeligen dra andan före övningarna för
föreningens julfest började, den 21.11. Ett stort antal juniorer infann sig och övade med glädje
och stor energi! En vecka senare gick den andra övningen av stapeln, och söndagen den 2.12 var
det slutligen dags för julfest.

Årets lucia, Victoria Fredriksson, spridde ljus – följd av tärnor och stjärngossar. För
luciamusiken stod en ung och ivrig kör med medlemmar i lågstadieåldern. Vi fick ta del av teater
– tomtarnas hem på Korvatunturi har också sett på eurovisan, där sjunger man ”Hard Rock –
Tomteluva!” Bröderna Järvinen uppträdde med musik och Den Goda Viljan sjöng. Tomtedans
till Midnatt råder, fick vi också se.

Vår aktiva kör uppträdde sedan ännu på kommunens självständighetsfest i Nickby den 6.12.
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Program- och kulturverksamhet på föreningslokalen Viljan
Datum Tidpunkt Deltagare Under 29 år Tillställning / aktivitet

8.1 19.00-20.30 13 1 Kören Den Goda Viljan
15.1 19.00-20.30 10 1 Kören Den Goda Viljan
22.1 19.00-20.30 13 2 Kören Den Goda Viljan
29.1 19.00-20.30 13 2 Kören Den Goda Viljan
5.2 19.00-20.30 12  Kören Den Goda Viljan

12.2 19.00-20.30 12 2 Kören Den Goda Viljan
19.2 19.00-20.30 11 2 Kören Den Goda Viljan
20.2 17.00-18.30 2  Fastlagsjippoförberedelser
26.2 19.00-20.30 12  Kören Den Goda Viljan
5.3 19.00-20.30 9  Kören Den Goda Viljan

19.3 19.00-20.30 12 2 Kören Den Goda Viljan
19.3 18.00-19.00 4  Körmöte
26.3 19.00-20.30 13 2 Kören Den Goda Viljan
2.4 19.00-20.30 12 1 Kören Den Goda Viljan
9.4 17.00-20.00 14 2 Kören Den Goda Viljan
9.4 20.00-20.30 6 1 Körplanering (fest)

13.4 18.00-21.00 4  Körbesöksförberedelser
13.4 10.00-15.00 2  Matförberedelser för körbesök
14.4 11.00-01.30 60  Vänortsbesök
15.4 08.00-10.00 30  Vänortsbesök
16.4 19.00-21.00 3  Rörbalsplanering
19.4 18.00-21.00 5  Rörbalstalko
20.4 18.30-19.30 1  Rörbalstalko
21.4 16.30-02.30 64  Rörbal
21.4 10.00-13.30 5  Rörbalstalko
23.4 19.00-20.30 9 1 Kören Den Goda Viljan
7.5 19.00-20.30 13  Kören Den Goda Viljan
9.8 19.30-22.00 3  Byafesttalko

10.8 16.30-17.30 1  Byafesttalko
11.8 16.00-17.30 2  Byafestförberedelser
12.8 10.00-11.00 1  Diskning, undanstädning av byafest
20.8 19.00-20.30 10  Kören Den Goda Viljan
30.8 19.00-20.30 5  Höstdansmöte
3.9 19.00-20.30 16  Kören Den Goda Viljan

10.9 19.00-20.30 14 2 Kören Den Goda Viljan
17.9 19.00-20.30 10 1 Kören Den Goda Viljan
20.9 19.00-21.30 5  Höstdansmöte
24.9 19.00-20.30 11 2 Kören Den Goda Viljan
1.10 19.00-20.30 12 1 Kören Den Goda Viljan
5.10 17.30-18.00 5  Höstdansförberedelser
7.10 11.00-12.30 7  Undanstädning av Höstdans
8.10 19.00-20.30 12  Kören Den Goda Viljan

15.10 19.00-20.30 11  Kören Den Goda Viljan
22.10 19.00-20.30 11  Kören Den Goda Viljan
29.10 19.00-20.30 10 1 Kören Den Goda Viljan
12.11 19.00-20.30 13  Kören Den Goda Viljan
19.11 19.00-20.30 11  Kören Den Goda Viljan
26.11 19.00-20.30 13  Kören Den Goda Viljan
29.11 18.00-20.30 5 1 Julfesttalko
2.12 13.00-17.30 80 37 Julfest
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IDROTTS- OCH MOTIONSVERKSAMHET
Året inleddes traditionellt med innesport i januari då föreningens bordtennismästerskap

spelades. I år mötte sex deltagare upp för att ivrigt kämpa om föreningsmästerskapet. I
juniorklassen segrade Frans Villanen medan B-C Oljemark spelade sig fram till guld i herrklassen.

År 2007 var det andra året i följd då snöläget inte
tillät skidning i större utsträckning och således kunde
man ej heller ordna varken föreningens eget Sopplopp
eller det kommunala Vargspåret. Däremot fanns det
tillräckligt med snö för att arrangera föreningsmäster-
skap i skidning den 3 mars i samband med Borgby
skolas vintersportdag. Deltagarantalet var rätt
blygsamt vilket eventuellt berodde på informations-
brist eller överutbud på aktiviteter den dagen. Hur
som helst noterades sex tappra skidare i mästerskapet.

En ny matta införskaffades till snöskotern eftersom den gamla var rejält sliten efter många
kilometer av spårdragning under många års tid.

Isen på isplanen hölls i gott skick alltid när temperaturen sjönk under noll och vädret i övrigt så
tillät. Själva planen konstaterades dock vara i grunden i så dåligt skick att isgörandet orsakade
planaktivisterna en hel del gråa hår. Inspirerade av detta började man planera för en
grundförbättring av planen som också förverkligades i slutet av året. Mer om isplanen på sid 19.

I maj ordnades serieterränglöpning och ett mästerskap i terränglöpning. Upplägget med fem
terränglöpningstillfällen och ett avslutande mästerskap var nytt för i år. I terränglöpningarna
deltog ett tjugotal medlemmar per gång. Det är glädjande att så många entusiastiska löpare
kommer tillbaks år efter år för att förbättra sitt resultat!

Den 6 juni trampade 33 personer det traditionella 3-sockenloppet. Som vanligt kunde
deltagarna välja mellan tre rutter på 7, 20 respektive 35 km. Årets två kortare rutter avvek från
tidigare år i och med att man höll på och lade ny yta på Borgbyvägen och det således inte gick att
cykla på den vägen. Vädret var sommarvarmt och deltagarna tog sig gott om tid att efter
cykelloppet avnjuta förfriskningar i trevlig samvaro på sandplanen.

Veckan därpå, den 13 juni spelades Bisamatchen mellan byarnas ungkarlar och äktade män.
Som vanligt samlade fotbollsmatchen en stor publik som njöt av spännande fotboll i den ljumma
sommarkvällen. Matchen som slutade 2-2 spelades i år på halva planen i och med att ungkarlarnas
lag var aningen decimerat. I pausen hölls prisutdelning för pingis-, terränglöpnings- och
skidmästerskap.
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I juni ställde föreningen även upp med ett lag i Sibboserien i fotboll. Placeringen blev delad
nionde plats.

Den 12 augusti var det dags för föreningens mästerskap i stövelkastning med ett 40 tal
deltagare. Deltagarna och publiken fick se många fina kast då stövlarna flög i högan sky över
fotbollsplanen.

I början av september ställde
föreningen upp och arrangerade
caféverksamhet i samband med
att Sibbo motorklubb ordnade
FM tävlingar i Enduro med en
specialsträcka i Borgby.

Styrelsens färska
idrottsansvarige förde in tankar
om nya verksamhetsformer för
att komplettera de redan smått
traditionella inslagen, och introducerade handledd stavgång eller ”Nordic Walking” som det kallas
internationellt. Till stavgångsintroduktionen som ordnades den 14 oktober engagerades två

experter, men dessvärre
uteblev deltagarna.
Eventuellt var tidpunkten fel
eller vädret olämpligt, men
vi är fast beslutna att
försöka åtminstone ännu en
gång.

En vecka senare, den 21
oktober ordnades den
traditionella Hjärtlunken
som i år i strålande
höstväder samlade 13
deltagare.

Innebandy spelades varje vecka förutom under sommarmånaderna i allaktivitetshallen i Nickby.

Idrotts- och motionsrelaterad verksamhet på föreningslokalen Viljan
Datum Tidpunkt Deltagare Under 29 år Tillställning / aktivitet

27.1 10.00-12.30 6 2 Bordtennismästerskap
3.3 10.30-11.30 1  Skidmästerskapsförberedelser
6.6 16.00-17.30 1  Förberedelser för 3-Sockenlopp

14.6 15.30-17.30 1  Bisamatchförb. & städning
27.8 20.00-21.30 3  Förberedelser för endurobuffé
29.8 15.30-16.30 1  Förberedelser för endurobuffé
1.9 08.00-09.00 4  Förberedelser för endurobuffé
1.9 12.30-13.30 2  Undanstädning efter endurobuffé
2.9 07.15-08.30 1  Kaffekokning till endurobuffé
2.9 14.00-15.00 4  Undanstädning av endurobuffé
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FASTIGHETERNA

Föreningslokalen Viljan
Under året stod föreningen inför

stora utmaningar gällande underhåll
och renovering av föreningslokalen
Viljan. Dels hade man i samband med
föregående års vattenskada fattat
beslut om att det är dags att förnya
alla vattenrör på föreningslokalen och
dels gått in för att måla om förenings-
lokalen utvändigt.

Renoveringen av vattenrören sköttes så långt som möjligt på talkon, men vissa arbetsskeden
hanterades naturligtvis av fackmän. I praktiken avlägsnades alla gamla kopparrör och nya
moderna vattenrör huvudsakligen i plast med tillhörande skyddsrör installerades. En ny
varmvattenberedare införskaffades och skrubben i lokalens foajé gjordes om till knutpunkt för
vattensystemet. På så sätt blev man av med en del av den rördjungel som varit ett faktum i
vaktmästarbostadens wc. Eftersom en stor del av rören kom att dras genom golvet i
föreningslokalens kök, så monterades mer eller mindre hela köket ner och det gamla golvet bröts
upp och tömdes på gammal fyllning. Efter att de nya rören var dragna byggdes köket upp igen,
nu med nytt golvlaminat och nya kakel på väggarna. Vaktmästarbostaden fick även nya köksskåp
och ny kökskran. Isoleringsarbeten utfördes även under trappan upp till vaktmästarbostaden så
att inte rören till lokalens wc:n skall frysa ens under riktigt kalla vintrar.  Ett stort tack till alla som
hjälpte till med renoveringen, och speciellt till Stefan Lönnkvist, B-C Oljemark och Tore
Wickström som satsade otaliga timmar på att få det hela genomfört samt Börje Nymander som
höll reda på att elektriciteten fungerar även i framtiden!

De gamla kökskaklen hackas loss och en del Viljan-
historia skyfflas ut!
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Målningen av Viljan köptes av Sibbo Närmåleri och omfattade i princip hela yttre sidan av Viljan.
Väder och vind hade satt sina spår i den gamla målningen, och det var riktigt en fröjd att se
lokalen blomstra upp igen efter att målningsarbetet var utfört.

Föreningslokalen Viljan hölls stängd för reparationer från slutet av april till slutet av juni. Första
uthyrningen efter renoveringen var första lördagen i juli – 07.07.07 – en dag som säkert de flesta
samlingslokaler var uthyrda för bröllop med brudpar som ville ha ett rätt så oförglömligt
vigseldatum.

Bortsett från tiden för renoveringsarbeten
användes föreningslokalen Viljan flitigt för såväl
föreningens egna aktiviteter som för uthyrning.
Lokalen hölls i gott skick med regelbunden städning
och talkotillfällen. Efter renoveringen i början av juli
ordnades ett städtalko där lokalen storstädades
invändigt. I september ordnades ett talko där gården
och lidret städades.

Utöver enstaka uthyrningar till privatpersoner har lokalen även hyrts för regelbunden
barngymnastik på våren och Sibbo svenska pensionärers orkesterövningar under hela året.

Förutom föreningslokalen hyr föreningen även ut köksutrustning och ett stadigt tält i storleken
8x5 meter.

Tidvis såg nog köket mer eller mindre
helt urblåst ut, men småningom blev
det dags att montera upp det igen...
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Nya rör drogs till wc:na och köket fick nytt golv

Fastighetsrelaterad verksamhet på föreningslokalen Viljan
Datum Tidpunkt Deltagare Under 29 år Tillställning / aktivitet

2.1 13.00-15.00 1  Städning
13.1 9.45-10.30 3  Förevisning av Viljan
14.1 17.00-18.00 4 2 Utstädning av julen
18.1 10.45-11.45 4  Uthyrning av kärl
20.1 10.30-11.00 3  Uthyrning av bestick
21.1 17.45-18.30 3  Återhämtning av kärl
6.2 18.30-20.30 4  Rörpalaver

28.2 16.00-17.00 1  Städning
3.4 15.30-17.00 1  Underhåll av Viljan

15.4 11.30-14.00 2  Städning
22.4 11.00-13.00 9  Städning, kökstömning
23.4 18.00-21.00 7  Rörtalko
24.4 16.00-17.00 4  Förevisning av Viljan
26.4 18.00-21.30 5  Rörtalko
26.4 18.00-19.00 4  Uthyrning av kärl
27.4 17.30-18.30 2  Uthyrning av kärl
29.4 17.45-18.15 4  Återhämtning av kärl
2.5 09.00-12.00 1  Elarbeten
2.5 19.00-20.30 1  Hålborrning för nya vattenrör
2.5 08.00-09.00 4  Rörpalaver

13.5 18.00-21.00 5  Kökstalko
14.5 18.00-21.00 5  Kökstalko
15.5 18.00-21.00 2  Kökstalko
27.5 15.00-16.00 1  Kökstalko och gårdstalko
28.5 18.00-20.00 2  Målningsinspektion
29.5 18.00-21.00 7  Kökstalko
30.5 18.00-21.30 5  Kökstalko
30.5 13.00-14.30 2 1 Röjning av buskar
31.5 19.00-19.30 4  Förevisning av Viljan
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Datum Tidpunkt Deltagare Under 29 år Tillställning / aktivitet
31.5 13.30-15.00 4  Uthyrning av möbler och kärl
4.6 18.00-21.30 3  Rörtalko
5.6 17.00-21.30 3  Köks- och rörtalko
6.6 08.30-11.30 1  Elarbeten
7.6 18.00-21.00 2  Skåptalko på vinden
7.6 11.15-11.45 3  Uthyrning av kärl

11.6 18.00-21.00 2  Kökstalko
12.6 18.00-21.00 2  Kökstalko
12.6 11.30-12.30 3  Återhämtning av kärl
15.6 18.00-19.30 7  Förevisning av Viljan
18.6 18.00-21.30 7  Kökstalko
25.6 18.00-21.30 5  Kökstalko
26.6 16.30-21.00 3  Kökstalko
27.6 15.30-16.30 1  Elarbeten
27.6 17.00-21.30 7  Kökstalko
28.6 18.00-21.00 4  Kökstalko
29.6 17.00-19.00 2  Kökstalko
1.7 09.45-10.15 3  Uthyrning av tält
2.7 17.00-21.00 5  Städtalko
5.7 14.00-15.00 3  Reparation av diskmaskin
5.7 10.00-13.00 2  Reparationer
5.7 17.00-17.30 3  Utgivning av Viljans nyckel

16.7 09.45-10.15 3  Förevisning av Viljan
16.7 17.30-18.30 2  Tältreparation
3.8 20.30-21.00 4  Utgivning av nyckel
8.8 20.45-21.45 7  Förevisning av Viljan för 2 brudpar

14.8 19.30-21.15 2  Trädröjning
18.8 11.00-11.30 4  Uthyrning av kärl
21.8 18.15-18.30 3  Återhämtning av kärl
22.8 18.00-21.00 2  Bortkörning av träd
10.9 10.30-11.30 3  Förevisning av Viljan
13.9 10.45-11.15 2  Utgivning av nyckel
19.9 18.00-19.30 7 2 Städtalko
2.10 18.00-20.30 2  Skrubbtätningstalko

11.10 17.00-20.30 5  Städning, kalasförberedelser
14.10 11.00-13.30 5  Undanstädning
15.10 17.30-18.00 2  Förevisning av Viljan
18.10 17.30-18.00 3  Ugivning av nyckel
24.10 18.00-18.30 9 3 Förevisning av Viljan
26.11 17.00-19.00 2  Städning
3.12 18.15-18.40 2  Uthyrning av kärl
8.12 11.45-12.00 3  Mottagning av klädställning

14.12 11.30-11.40 1  Vattning av gran och blommor
18.12 10.00-10.10 1  Vattning av gran och blommor
23.12 10.20-10.30 1  Vattning av gran och blommor
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Isplanen (sandplanen)
I flera års tid har det varit tal om att

is-/sandplanens grund borde
förbättras för att underlätta
framställandet av skrinnbar is
vintertid. I slutet av förra säsongen
noterades att planen egentligen inte
längre är brukbar, vilket gjorde att
Niclas Tåg och Patrik Erlund under
våren presenterade ett förslag till
åtgärder för renovering av planen.
Styrelsen beslöt att ge grönt ljus ifall
kommunen går med på att under-
stöda renoveringen. De övriga

föreningarna i byn godkände även att medel från Byafest-kassan kan användas till renovering av
planen.

På hösten beviljade kommunen pengar för projektet och det tog inte länge efter det så samlades
ett gäng ivriga talkoarbetare för att inleda renoveringen. Många timmar frivilligt arbete lades ner
av de duktiga aktivisterna och slutresultatet var ett fint och jämnt underlag som skulle möjliggöra
en bra is för många kommande år. Planen blev dessutom förstorad åt bägge håll och nya
belysningsarmaturer monterades och elsystemet sågs över.

Trots alla dessa ansträngningar var vädrets makter dessvärre ej på vår sida denna vinter –
närmare trettio bevattningspass resulterade i endast ca 3-4 dagar skrinnbar is. Men vi hoppas på
gynnsammare väderförhållanden nästa
säsong!

Ett stort TACK till alla som var med
och möjliggjorde renoveringen av planen!

Duktiga talkoarbetare
renoverar isplanen
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Fotbollsplanen
Fotbollsplanen användes flitigt av såväl föreningens egna medlemmar som andra lag och

grupper. Under våren och försommaren ordnade Sibbo Medborgarinstitut parkgymnastik på
planen. Under sommarmånaderna tränade laget Bulldogs Sipoo, som spelar amerikansk fotboll,
två gånger i veckan. Utöver dessa tränade Sibbo-Vargarnas juniorlag P-97 i fotboll regelbundet på
föreningens plan under sommaren och hösten.

Även i år skötte kommunen om gräsklippningen av planen som en köptjänst.

Lekparken
Lekparken slutgranskades och godkändes av

kommunen i början av året. TE-centralen
gjorde sin inspektion den 3 maj och godkände
projektet i sin helhet, varpå betalningen av det
utlovade understödet till föreningen kunde
förverkligas.

Officiell invigning av lekparken ordnades
den 3 juni, kommunstyrelsens ordförande
Christel Liljeström höll invigningstal och
klippte bandet.

Under våren och sommaren ordnade aktiva föräldrar regelbundna parkträffar i lekparken.

Föreningen vill rikta ett speciellt tack till Leena Lammassaari och Niclas Tåg som hjälpte till och
ordnade så att alla papper var i ordning när slutredovisningen för projektet gjordes!

Invigningsfestligheter vid lekparken
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ÖVRIGT
Cecilia Granqvist har under året representerat föreningen i Sibbo ungdomsförbunds styrelse.

Micaela Oljemark och Johan Isaksson har medverkat i SUF:s sommardanskommitté. Johan
Isaksson har också fungerat som ordförande för arbetsgruppen för SUF:s Sommar-Sibbo
publikation samt som ersättare i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelse. Stefan Majander
har representerat föreningen i arrangörskommittén för Vargspåret.

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt till två föreningsmöten; vårmötet hölls den
22 mars, och höstmötet den 20 november.

Ett juniorlag och ett seniorlag deltog i den av Nylands Svenska Ungdomsförbund arrangerade
traditionella frågesporten där
uttagningstävlingen denna gång
ordnades på Hemgård i Södra
Paipis den 12 november. Junior-
laget placerades sig på andra plats
och seniorerna på femte plats.

Vid slutet av år 2007 hade
föreningen 521 medlemmar (+17
medlemmar jämfört med slutet av
år 2006).  Fördelat på kön fanns
det 261 kvinnor/flickor och 260
män/pojkar. Medlemmarnas
medelålder var 38,2 år. Diagram: Föreningens medlemmar fördelat enligt ålder

Administrativ verksamhet på föreningslokalen Viljan
Datum Tidpunkt Deltagare Under 29 år Tillställning / aktivitet

5.1 14.30-16.00 1  Kopieringsjobb + pappersjobb
14.1 18.00-20.00 8 2 Styrelsemöte 1/2007
30.1 18.00-19.15 2  Verksamhetsberättelseplanering
4.2 18.00-20.00 8 2 Styrelsemöte 2/2007
5.2 20.30-21.30 2  Biljettsortering

12.2 22.30-23.00 1 1 Kopiering av infoblad
19.2 17.00-19.00 4  Pappersarbete och rörpalaver
8.3 17.00-18.30 2  Bidragsansökningar
8.3 18.30-21.00 8 2 Styrelsemöte 3/2007

11.3 16.00-17.30 3  Revision
22.3 19.00-20.30 9 2 Vårmöte
3.4 18.30-20.30 6 1 Styrelsemöte 4/2007
2.5 18.30-20.30 8 1 Styrelsemöte 5/2007
4.6 18.30-20.30 8 1 Styrelsemöte 6/2007
3.7 16.30-21.00 6  Verksamhetsberättelsetalko & höstdansplanering
6.8 21.30-22.00 1  Avskrivning av händelsebok
7.8 18.30-20.30 8 2 Styrelsemöte 7/2007
6.9 18.30-20.30 8  Styrelsemöte 8/2007

7.11 18.30-21.00 8 1 Styrelsemöte 10/2007
20.11 18.30-20.30 8 1 Höstmöte
10.12 14.45-15.45 1  Nyckelhämtning och arrangemang
11.12 18.30-21.00 7 1 Styrelsemöte 11/2007 + julkortstalko



- 22-

RESULTAT

Mästerskapet i bordtennis 27.1.2007
Pojkar:

1. Frans Villanen
2. Maximilian Järvinen

Herrar:

1. B-C Oljemark
2. Stefan Majander
3. Janne Järvinen
4. Johan Isaksson

Dubbel:

1. Stefan Majander - Janne Järvinen
2. B-C Oljemark - Johan Isaksson

Mästerskapet i skidning 03.03.2007
Flickor

F 6  1. Fanny Erlund  6,21
F 8  1. Anni Tåg   3,46
       2. Heidi Hult  4,59

Pojkar

P 8  1. Niklas Franzén  4,30
P 12  1. Frans Villanen  4,02
         2. Christoffer Hindsberg  6,22

Mästerskap i terränglöpning 25.05.2007
Flickor

F 2    1. Mia Majander
         2.Jennifer Borgström
F 6    1. Jessica Laxén
F 10   1. Emma Pahkala
          2. Emilia Franzén
          3. Linneá Götelid

Pojkar

P 8    1. Kasper Nyqvist
         2. Niclas Franzén
P 10   1. Oskar Laxén
           2. Anton Götelid
P 14   1. Simon Wickström

Terränglöpning - utanför mästerskapet (deltagit 3 gånger), belönades med
bronsmedalj

Flickor

F 4    Amanda Maukkonen
         Janina Tuorila
F 6   Olivia Maukkonen
F 12   Stella Wickström

Pojkar

P 4    Daniel Wickström
P 8    Zacharias Järvinen
         Sebastian Tuorila
P 10  Markus Liljeström
P 12  Frans Villanen
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Mästerskap i stövelkastning 12.08.2007
Flickor u.7 år

1. Katrina Saarinen 7,00
2. Anni Tåg 6,50
3. Anna Lillqvist 2,60
4. Mia Majander 1,00

Pojkar u. 7 år

1. Yasha Taimitarha 5,60
2. Anton Lindberg 1,30
3. Eerik Lammassaari 1,00
4. Franz Wickström 0,50

Flickor u.12 år

1. Emma Ahlberg 9,30
2. Emma Pahkala 8,00
3. Sofia Lammasaari 5,60
4. Janina Saarinen 0,10

Pojkar u. 12 år

1. Eljas Aalto 12,20
2. Maximilian Järvinen 11,90
3. Zacharias Järvinen 9,50
4. Kasper Nyqvist 8,70
5. Aleksi Tåg 6,80

Damer

1. Johanna Borgström 17,60
2. Jeanette Saarinen 17,20
3. Vivan Wickström 17,00
4. Henrika Wickström 14,90
5. Leena Lammassaari 14,80
6. Kicka Lindroos 14,20
7. Micaela Oljemark 13,30
8. Pia Tahvanainen 12,20
9. Hannele Wickström 11,80
10. Karola Manninen 9,70

Herrar

1. Kauko Saarinen 23,20
2. Stefan Majander 23,05
3. Simon Wickström 22,40
4. Niklas Tåg 22,20
5. Johan Krogell 21,00
6. Jan Grönqvist 20,80
7. Henrik Palenius 20,50
8. Tore Wickström 19,50
9. Jari Lammassaari 19,40
10. Kjell Grönqvist 19,20
11. Thomas Taimitarha 18,70
12. Staffan Ahlberg 18,60
13. Joni Grönqvist 18,60
14. Caj Lillqvist 18,00
15. Robert Lindberg 16,40
16. Juhani Aalto 15,80

Stövelkastningens stolta segrare!
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BALANSBOK
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER
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Budget 2008
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VERKSAMHETSPLAN 2008

SEKTION Vecko/Månads-
verksamhet

Periodverksamhet Tillställning /
Tävling

Övrigt

ORDINARIE  VERKSAMHET
Ungdom
(barn/tonår)

Ungdomskvällar med
ledd verksamhet

Barnkvällar med ledd
verksamhet

Filmkvällar
Regelbundna spel-
övningar, biljard,
bordtennis
Teater
Kurser
Träffar i lekparken
Tjej-, pojkkvällar

Barndisco
Pyssel och lektillfällen för
barn
Temakvällar Biljardcup
Danskurs för barn /
ungdom
Påskhäxträff  22.3

Deltagande i frågesport
Teckningstävling

Program och
kultur

Sångkör (måndagar) Planeringsdag/möten Fastlagsjippo  5.2
Byafest
Höstdans
Danskurs för vuxna
SUF marknaden
Dans och "hippor"
Utfärd eller kryssning
Sommarutfärd till
Lövhyddan
Teaterresor
Musikcafe- Viljan
Städtalkon
Julfest

Programmakare vid
fester
Planerings-kryssning
Körseminarium

Fastigheter Kontinuerlig övervakning
av Viljan, lekparken,
fotbolls- och isplanen,
samt underhåll av dessa

Upprätthålla ordningen
på Viljan, isplanen samt
lekparken

Mindre reparationer
och underhåll

Slutföra grundförbättring
av is-/sandplanen

Uppsnyggning av
gårdsplanen och
gårdsbelysning vid
Viljan.
Trappsteg från nedre
parkeringen
Tamburreparation
Förnya ridå och
scenteknik

Övrigt Uthyrning av Viljan
Uthyrning av
fotbollsplanen

Utgivning av Byablade Vårmöte och höstmöte Deltagande i SUF och
annan motsvarande
verksamhet bl.a. i
frågesport, dansafton.
Föreningens hemsida

IDROTTSVERKSAMHET

Skidning Skidspåren hålles i
skidbart skick

Underhåll av
snöskotern
Underhåll av bron över
ån

Deltagande i Vargspår 2.3
Föreningens eget
Sopplopp 24.2
NSU mästerskap

Skidspår vid isplanen

Isplanen Hålles i skrinnbart skick i
december-februari

Träffar på isplanen t.ex.
barnkvällar

Fastlagsjippo tillsammans
med byns föreningar 5.2



- 30-

SEKTION Vecko/Månads-
verksamhet

Periodverksamhet Tillställning /
Tävling

Övrigt

Fotboll Träningar under
sommaren

Uthyrning av
fotbollsplanen

Bisamatch 11.6
Sibbo-mästerskap

Motion Bollspelsträningar Serieterränglöpning
Spel på sandplanen
Byarundor
Innebandy

Terränglöpnings-
mästerskap
3-sockenloppet 4.6
Hjärtlunk
Bordtennismästerskap
Hertsby runt
Stavgång

Övrigt   Stövelkastning Vandringspris
tilldelas flitigaste
deltagaren

Styrelsen år 2008  e-post: styrelsen@norrasibbouf.org

Ordförande  Micaela Oljemark 050 300 7385

Viceordförande Karola Manninen 050 520 8466

Sekreterare  Johan Isaksson 050 340 5034

Ekonom  Cecilia Granqvist 040 550 8863

Program & kultur Monica Stjernberg 050 347 2517

  Jeanette Saarinen 040 544 8752

Idrott & motion Thomas Taimitarha 040 727 9020

Barn & ungdom Laura Englund 050 576 9647

  Eva Englund  050 561 7619

Föreningslokalen Viljan  Viljans telefonnummer är 09 851 3060

Lokalen rymmer 120 personer (60-80 i fall av middag vid bord). Rumsindelning: stor sal, liten
sal, välutrustat kök med snabbgående diskmaskin, scen med sminkloge, 2 st. WC. Bokningar via
föreningens uthyrningsansvariga Monica Stjernberg.

Bli medlem i NSU!
Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften, som är 2 € till föreningens kassör Cecilia

Granqvist, eller med bankgiro till:  Östnylands Andelsbank, konto 556104-42038.

Kom ihåg att ange namn och födelseår på alla medlemmar

mailto:styrelsen@norrasibbouf.org





