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NSU:are vaktar porten och välkomnar dansare till Söderkulladansen.

Glada NSU tomtar svänger loss på julfesten.



Årsberättelse 2015

Ibland kan det vara svårt 
att se eller förstå helheten i 
allt som föreningen håller på 
med. Därför är årsberättelsen 
mycket viktig för här kan man 
på riktigt läsa om året som har
gått och om den bredd och det
stora utbud av aktiviteter och 
verksamhetsformer som Norra
Sibbo Uf erbjuder. 

För att arrangera olika
evenemang behövs det aktiva
eldsjälar och dem är vi glada
för att föreningen har, trots
att det skulle finnas plats för
många till. Nu då vi ser
tillbaka på året kan vi
konstatera att många ändå
ställt upp och deltagit i
verksamheten på ett eller
annat sätt. Tack till er alla,
det är ni bästa medlemmar
som ser till att föreningen
mår bra!

Ett speciellt tack går det
till de personer som ställer
upp dag efter dag, år efter år
och stöder styrelsen i sitt
jobb.

För att ha en attraktiv och 
inspirerande 
föreningsverksamhet gäller 
det att utveckla innehållet och 
pröva på olika 
verksamhetsformer och 
evenemang och hitta en balans
i det hela. Viktigt är också att 
under året diskutera och 
utvärdera de olika 
aktiviteterna och 
evenemangen.

De senaste åren har 
inneburit olika större projekt 
för föreningen. Det betyder att

det även mest hela tiden varit 
stora ekonomiska projekt på 
gång. 

Markköpet och 
förberedande arbeten för 
förstoring av Viljans parkering
skedde år 2014 medan själva 
förstoringen skedde i år. 
Under försommaren arbetades
det hårt med att få 

parkeringen klar till 
sommaren. Då parkeringen 
stod klar fortsatte talkoarbetet
inomhus, denna gång var det 
vaktmästarbostaden som 
skulle renoveras från golv till 
tak. Höstens storsatsning, 
Höstdansen 20 år, var också 
en arbetsdryg men trevlig 
tillställning där många av er 
ställde upp. 

Vintervädret 2015 var lika 
omväxlande som året innan, 
ibland var det lite snö ibland 
lite kyla. Det blev aldrig så 
mycket snö att Vargspåret och 

Sopploppet kunde skidas, 
skidspår fanns uppdragna i 
drygt två veckor. 
Skridskosäsongen blev 
däremot litet längre, ca 6 
veckor. Det betyder att vi 
fortfarande får vänta på att 
arrangera det 25:e Sopploppet
och att uteblivna skidlopp 
tyvärr också syns i vår 
ekonomi. 

Styrelsen vill här framföra 
ett stort och varmt tack till alla
de medlemmar och bybor som
lagt ned tid och energi för 
NSU:s bästa. Åter en gång är 
vi tacksamma för alla 
ovärderliga ideella insatser 
som gjorts och görs för NSU.

Hjärtligt tack även till 
privatpersoner, Sibbo 
Kommun, organisationer och 
företag som stött föreningen 
under året 2015.

Styrelsen
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Styrelsen 2015

Ordförande Micaela Oljemark
Vice ordförande Monica ”Mona” Stjernberg
Sekreterare Johan Isaksson
Ekonom Karola Manninen
Program&Kultur Pia Heikkinen och Mona Stjernberg
Barn&Ungdom Janina Saarinen och Frida Villanen
Idrott&Motion Stefan Laurén
Fastigheten Måns Stenström och Mona Stjernberg

Administration

Styrelsen har sammanträtt 
11 gånger under 
verksamhetsåret 2015 och 182 
paragrafer har protokollförts. 

Föreningen har under 
verksamhetsåret sammanträtt 
till två föreningsmöten, 
vårmötet den 26 mars och 

höstmötet den 17 november. 
Vid slutet av år 2015 hade 
föreningen 582 medlemmar 
(572 medlemmar år 2014)

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 har i år stigit till 410 
exemplar. Byablade finns 
nuförtiden även tillgängligt på 
nätet via föreningens hemsida.

Annonser om föreningens 
program har även ingått i 
Östnyland och Sipoon 
Sanomat. Dessutom har det 
varit affischer uppsatta på 
anslagstavlorna i byarna för 
att informera om föreningens 
verksamhet.

Årsberättelsen delades ut 
till föreningens alla 
medlemmar.

På föreningens webbsida 
www.norrasibbouf.fi har 

publicerats information om 
aktuella evenemang. Foton 
och rapporter från ordnade 
evenemang har även hört till 
de återkommande inslagen på 
webbsidan. På sidorna 
presenteras även 
föreningslokalen ingående, 
något som bland annat de som
är ute efter att hyra ett 
festutrymme uppskattat. Info 
om föreningen finns också 
här: 
facebook.com/norrasibbouf 

Representation

Cecilia Granqvist har 
fungerat som 
förbundssekreterare i Sibbo 
Ungdomsförbunds styrelse. 
Micaela Oljemark har 
representerat föreningen i 
Sibbo Ungdomsförbunds 
sommardans-kommitté. 
Johan Isaksson har fungerat 
som vice ordförande för Sibbo 
Ungdomsförbund, 

vice ordförande i Nylands 
Svenska Ungdomsförbund och
vice ordförande för Finlands 
Svenska Ungdomsförbund 
samt som skattmästare i 
Ungdomsföreningsrörelsens 
stöd rf. Stefan Laurén har 
representerat föreningen i 
arrangörskommittén för 
Vargspåret.
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Uppvaktningar

Camilla Ekholm uppvaktades på 60-årsdagen
Föreningens hedersordförande John Borgström uppvaktades på 90-årsdagen
Sven Borgström uppvaktades på 90-årsdagen
Siw Isaksson uppvaktades på 70-årsdagen

In memoriam

Monica ”Mona” Stjernberg
1952-2015

I september när hösten var som vackrast mottog vi sorgebudet att föreningens viceordförande gått 
bort och att vi förlorat en sann ungdomsföreningsmänniska och vän. Vi är många som minns Mona för
sin drivkraft och det outsinliga engagemang hon visade sin ungdomsförening. Likaså tänker vi på den 
glädje, värme och den goda stämning hon spred runt omkring sig. Vi i styrelsen och olika 
arbetsgrupper saknar den energi och humor som präglade hennes arbetssätt. Monas minne lever 
tacksamt kvar i Norra Sibbo Ungdomsförening.

Styrelseuppdrag i NSU:

1979 styrelseledamot

1980-1983 vice ordförande
2003-2011 ansvarig för program & kultur

2012-> vice ordförande

Därtill ett flertal olika uppdrag i arbetsgrupper, kommittéer och andra ansvarsuppgifter under många 

år. 
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Barn- och Ungdomsverksamhet

Vi började året inom barn- 
och ungdomsverksamheten 
med en chillkväll på 
programmet den 15 januari. 
Ett tjugotal barn kom till 
Viljan. Som vanligt på våra 
chillkvällar hade vi tagit fram 
biljardbordet, pingisbordet 
samt pyssellådan. 
Biljardbordet används aktivt 
av pojkarna medan flickorna 
gärna underhåller sig med att 
pyssla och rita. Limbo och 
dansstopp hör till de 
populäraste lekarna och dem 
brukar vi hålla både under 
chillkvällarna och discona.

Ett tema som lockat många
barn till Viljan är 
bakningskvällarna. Under 
2015 hade vi tre 
bakningskvällar och varje 

gång var det en hel del barn på
plats. Vi har tillsammans 
bakat både saltigt och sött. Vi 
brukar dela in barnen i 
grupper så att alla får pröva på
att göra allt.

I februari åkte vi igen till 
HopLop i Kervo. Med oss hade
vi sju barn och tre vuxna. 

Tisdagen den 17 februari 
var det traditionellt 
fastlagsjippo på isplanen med 
fastlagsbullar, grillad korv och
mycket kallt väder. De som 
inte åkte skridskor kunde ta 
sig en åktur i släden dragen av
snöskotern. 

Disco är ett annat program 
som är populärt bland barnen 
i byn och även då brukar det 
dyka upp många barn på 
Viljan. Under året hann vi 
med tre olika discon. Två på 
våren varav det ena var vår 
avslutningsfest för våren den 
21 maj, och ett på hösten.

En lördagskväll i mars var 
det dags för danskurs. 
Ledarna var Maija Kurki-
Dahlstedt och Silja Liikanen 
och på plats hade vi 
sammanlagt 11 barn. Först 
dansade de yngre barnen och 
sedan de äldre barnen. Temat 

för dansen var pirat och 
sången barnen dansade till 
He’s a pirate från filmen 
Pirates Of the Caribbean. 
Danskursen var väldigt 
omtyckt bland barnen och det 
framfördes önskemål om 
liknande program även i 
framtiden.
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På påsklördagen samlades 
traktens alla häxor, harar och 
andra utklädda varelser till 
påskhäxträff som många 
gånger tidigare. De gamla 
NSU-häxorna fanns på plats 
och höll i trådarna för 
arrangemanget. Efter ca en 
timme med lekar och program
fick alla häxorna fortsätta sin 
färd med en påsköverraskning
i sin kaffepanna. 

Senare på våren 
arrangerade Borgby Hem och 
Skola en talangkväll på ett 
smockfullt Viljan och sedan 
arrangerade ännu föreningen 
en chillkväll och ett disco före 
det blev sommarpaus.

Under sommarmånaderna 
var det träffar i lekparken 
varje onsdagkväll.

Hösten inleddes med en 
chillkväll den 20 augusti med 
15 deltagare. Under hösten 
ändrade vi antalet barnkvällar 
till träffar med tre veckors 

mellanrum jämfört med 
träffar varannan vecka på 
våren.  Antalet barn minskade 
dock inte utan vi hade 
fortfarande många glada och 

ivriga deltagare med oss hela 
hösten. På discot hade vi hela 
32 deltagare!

Höstens största 
programpunkt var ändå som 
vanligt julfesten. Vi började 
julfestövningarna den 12 

november med 17 barn och 
antalet ökade på andra 
övningen till 18 barn. På den 
tredje övningen med 22 
deltagare skulle allt redan vara
klart inövat och programmen 
klara för uppträdande. I år 
ville barnen gärna ha en egen 
teater att uppträda med, så vi 
började övningen med att 
”brainstorma” och hittade på 
idéer. Resultatet blev en kort 
men rolig teaterpjäs som 
barnen själva kommit på 
handlingen till. 

Annat program på julfesten
var såklart lucia, sång och 
diktläsning. Vi fick även se ett 
dansuppträdande av Victoria 
Lindberg, Vanessa Lindberg 
och Fanny Erlund som de 

själva satt ihop. Årets lucia var
Ida Stenfors som tillsammans 
med sina tärnor och tomtar 
sjöng till ackompanjemang av 
Mathias Oljemark. Julfesten 
avslutades traditionellt med 
julgubbe och ringdans.
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Program och Kultur

Liksom flera år tidigare 
inleddes året traditionsenligt 
med en teaterresa till Fallåker.
Lördagen den 24 januari åkte 
en buss fylld med 50 personer 
till Esbo och fick se stycket 
Liket som visste för mycket!  
Årets pjäs var mycket 
humoristisk och publiken 
levde med i pjäsen trots att 
pjäsens namn inte kändes så 
tilltalande.

Tisdagen den 17 februari 
var det traditionellt 
fastlagsjippo på isplanen med 
fastlagsbullar, grillad korv och

mycket kallt väder. De som 
inte åkte skridskor kunde ta 
sig en åktur i släden dragen av
snöskotern. 

I början av året började 
planeringen av en matfest 
med dans på Viljan. I ett tidigt
skede döptes festen till 
parkeringsbal eftersom Viljans
parkering skulle förstoras 
under sommaren. Lördagen 
den 11 april öppnades 
dörrarna för närmare 80 
personer som först avnjöt en 
trerätters middag för att sedan
dansa loss till orkestern 
UniSet. Nämnas kan att Viljan
var dekorerad med olika P-
skyltar av både stora och små 

varianter och att drycken som 
serverades som välkomstskål 
var blå till färgen!

Den 26 april ordnade 
föreningen i samarbete med 
SFV-bildning och Sibbo 
Ungdomsförbund en 
repetitionskurs för 

ordningsvakter. 
Personer som har ett 
ordningsvaktskort 
måste gå 
repetitionskursen 
vart femte år för att 
kunna förnya sitt 
ordningsvaktskort. 
Som föreläsare på 
kursen fungerade 
Security Advisor 

Sune Ekholm från Suomen 
Turvaprojektit Oy. Kursen 
marknadsfördes även för 
Sibbo Ungdomsförbunds och 
Nylands Svenska Ungdoms-
förbunds medlemsföreningar. 
I kursen deltog 8 personer 
varav 5 var från vår egen 
förening. 

Som många
år tidigare har
vår förening
under vintern
och våren
deltagit i
planeringen av
Sibbo
Ungdoms-
förbunds

arrangerade sommardans på 
Söderkulla utescen. NSU:s 
uppgift var som tidigare att 
ställa upp på de förberedande 
talkokvällarna samt att på 
danskvällen fungera som 
biljettförsäljare och 
ordningsvakter. Dagen efter 
skall det städas och danslaven 
monteras bort och även då 
ställer vi upp med talkokraft. 
Danskvällen kunde även i år 
genomföras i uppehållsväder 
och drygt 600 personer 
dansade och umgicks i 
sommarkvällen. Orkester i år 
var San Marino & Linda, 
välkända från många 
höstdanser. Tack vare duktiga 
arrangörer som ställer upp år 
efter år går sommardansen att 
genomföra. Speciellt Tack till 
alla trogna biljettförsäljare och
ordningsvakter!

Efter att föreningen 
senaste år hade en 
sommarkryssning i Sibbo 
skärgård på programmet ville 
vi fortsätta med något slag av 
sommar- eller höstutfärd. 
Valet föll i år på ett besök till 
Rönnäs stugby där vi blev 
mycket väl mottagna av 
Marianne och Timo. En lördag
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i början på september styrde 
vi kosan mot Rönnäs där vi 
tillbringade en dag och kväll 
tillsammans med olika 
program.  Det var båtutflykt, 
frågesport, guidning av 
området, bastubad och läcker 
mat och dryck som stod på 
programmet. Att få avsluta 
dagen med att sitta i 
badtunnorna och se ut över 
havet var otroligt uppskattat! 
Efter denna lyckade utfärd är 
det mycket möjligt att vi 
kommer igen!

Sista söndagen i augusti 
och sista söndagen i 
september arrangerar Sibbo 
Ungdomsförbund marknad i 
Söderkulla och Nickby. På 
Söderkullamarknaden ställde 
vi upp med en rutritare och en
ordningsvakt medan vi på 
Nickbymarknaden hade såväl 
rutritare som ordningsvakter 
och platsvisare på plats. I arla 
morgonstund ställde NSU:are 
upp som platsvisare för att 
sedan ännu fortsätta som 
ordningsvakter under själva 
marknaden. På lördagen 
ställde även vår förening upp 
med olika förberedelser inför 
marknaden.

I början av året inleddes 
förberedelserna för den 20:e 
höstdansen. På vårvintern var 
vi ännu mycket osäkra på om 

vår dröm skulle 
gå att 
förverkliga, 
drömmen om att
få arrangera den 
20:e dansen i 
Nickby sjukhus 
festsal där vi en 
gång började. 
Under våren och

sommaren gjorde några från 
arrangörsgruppen besök till 
festsalen för att se hur 
renoveringen framskred och 
om det skulle gå att arrangera 
dans där. Småningom gjordes 
det slutliga beslutet om att 
arrangera dansen på ”Sjukka”.
Orkestern hade vi redan klar, 
San Marino & Linda skulle få 
äran att spela upp på dansen.

I senaste års årsberättelse 
skrev vi att vi har vanan inne 
att ordna dans och visst 
stämmer det men med facit på
hand så var det nog att börja 
från noll beroende på 
platsbytet detta år. 

Då alla arbetsdryga 
förberedelser med bland annat
otaliga ifyllda blanketter och 
tillstånd och anskaffningar var
gjorda och vi kom fram till 

lördagen den 10 oktober var 
det spännande att se hur 
publiken skulle ta emot 
Höstdansen på Sjukka. Då 
kvällen närmade sitt slut 
kunde vi räkna med ca 400 
dansare och en arrangörsstab 
på 30 personer. 

Många var glada och nöjda 
över arrangemangen men 
också imponerade över att 
NSU kan arrangera en dans av
detta mått. 

En del i arrangemangen 
kanske inte lyckades fullt ut 
och vi lärde oss mycket av 
dansen, mycket går ännu att 
utveckla och göra på ett bättre 
och annorlunda sätt.

Utan att ha de trogna och 
oerhört duktiga 
talkoarbetarna som ställer upp
år efter år skulle inte 
höstdansen gå att genomföra. 
Några av dem som arbetar 
mest för dansens 
genomförande var med redan 
för tjugo år sedan! 

Några dagar innan 
julfesten var det dags att klä 
julgranen och plocka fram alla
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ljusstakar på Viljan. Det känns
alltid lika fint att få ta in 
julgranen som sedan 
tillsammans med julljusen 
lyser upp Viljan i 
vintermörkret. 

Den första advent bjöds det
till föreningens julfest. Festen 
inleddes med Luciaprogram 
där Lucian Ida Stenfors 
tillsammans med sina tärnor 
och tomtar uppträdde med ett 
fint program. De yngre barnen
deltog i följet medan de äldre 

barnen sjöng och läste dikter. 
Förutom Luciaprogram var 
det olika tomtedanser och 
hurtiga sångframträdanden av
många barn. Några ungdomar 
framförde också en dans som 
de själv övat in. För att inte 
publiken skulle få sitta stilla 
länge så fick alla dansa med i 
sången ”lets twist again”. 

Programmen varvades med
allsång och juldikter. Mathias 
Oljemark ackompanjerade på 
piano till de olika 

programnumren.

Efter de olika 
programinslagen bjöds det på 
kaffe och jultårta. Julfesten 
avslutades med att 
föreningens ordförande 
tackades för året som gått och 
med att den efterlängtade 
julgubben kom på besök! Efter
att alla öppnat sina paket 
dansades det ännu ringlekar 
så golvet gungade!

Höstdansen 20 år

Redan i början på förra 
seklet var dans populär som 
verksamhet bland mycket 
annat i NSU. Nästan alla 
månadsmöten och fester 
avslutades med dans, ofta 
ringdans och slängdans. I 
NSU:s 100- årshistorik kan 
man bland annat läsa att man 
år 1905 efter intensiva 
förberedelser höll fest och 
dans på Björns i Hertsby 
(Viljan stod klar först år 1909) 
och att man dansade i lyktors 
sken. Besökarna var ca 500 
och i buffetten såldes 700 
flaskor lemonad, 45 liter mjölk
och en massa smörgåsar och 
kaffe. Nettobehållningen från 
festen blev 275 mark.

Kultur, idrott och motion 

har alltid varit en av de 
centrala verksamhetsformerna
och bl.a. på 1950-talet var det 
mycket populärt med att 
ordna danstillställningar. 
Vissa år arrangerades ett 
dussintal danser på 
föreningens egen lokal, Viljan.
I mitten av 1960-talet 
arrangerades ännu många 
danser och t.ex. år 1965 
arrangerade NSU 
danstillställningar på 
kommunalhuset i Nickby 
eftersom den egna lokalen var 
för liten för dylika 
tillställningar. Bland annat 
den kända norska 
poporkestern King Oden´s 
Men och Sone Banger och 
hans elitorkester från Sverige 
var några av orkestrarna på 
kommunalhuset år 1965.

En annan mycket populär 
dansplats för flera årtionden 
sedan var Nickby sjukhus 
festsal. Där ordnades ofta 
stora danstillställningar som 
mången Sibbobo talar om än 
idag! Efter många års uppehåll

med evenemang på Sjukka har
huset nu renoverats och till 
mångas glädje öppnat sina 
dörrar för allmänheten igen.

Intresset för 
danstillställningar till levande 
musik har följt NSU under alla
år även om man på 1970-80-
talet arrangerade danserna på 
föreningens egen lokal Viljan.

År 1996 blev det aktuellt 
med att arrangera en stor dans
igen då NSU kontaktades av 
Nöjesspecialisten från 
Österbotten. 
Danstillställningar började 
åter bli populära och NSU 
tillfrågades om man ville vara 
med som medarrangör för en 
Dansgala i Nickby sjukhus 
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festsal, där som det dansats 
många danser tidigare. 
Föreningen slängde sig in i 
något nygammalt för att 
återuppliva danser på 
”Sjukka” utan att
riktigt veta hur det
kunde gå. 

I september 1996
var arrangemangen
för den första
Dansgalan i Nickby
klar och ca 500
personer strömmade
till för att dansa till
Matz Bladhs orkester
från Sverige och det
östnyländska bandet
Danstoppen. 

Efter det första året kändes
det därför naturligt att året 
därpå fortsätta med Dansgala 
på Sjukka med samma 
koncept och med orkestrarna 
Matz Bladhs och Danswerket.

År 1998 blev det sedan så 
att Norra Sibbo Uf 
arrangerade dansen i egen regi
och sedan dess har dansen 
gått under namnet Höstdans. 

1998 kunde dansen ännu 
arrangeras på Sjukka men året
därpå blev det förbud att 
ordna tillställningar där. Då 
stod NSU inför ett problem, de

ville gärna fortsätta arrangera 
Höstdans men var? Tyvärr är 
den egna föreningslokalen för 
liten för sådana här 
tillställningar och 
föreningen ville
fortsätta med
detta populära
höstevenemang.

Valet blev
sedan A.I
Virtanen salen i
Nickby och de 10
följande danserna

hölls där. År 2009 bestämdes 
sedan för att flytta dansen till 
Wessmansalen i Nickby.  
Orkestrarna har sedan 1997 
alltid varit inhemska, populära
orkestrar från Svenskfinland. 
Flera höstdanser har 
dessutom haft två orkestrar 
som delat på kvällen. 

Då föreningen år 1996 
återupplivade en gammal 
tradition hade någon knappast
kunnat ana att det skulle 
bjudas upp till Höstdans ännu 
många år senare. Största 
orsaken till många lyckade 
danser är förstås att 
föreningen har dem som aktivt
jobbar för den och ser till att 
föreningen mår bra! Det är 
många timmar som sätts ner 
på allt förberedande arbete 

och planering men 
inte skulle de ju göra 
det om det inte kändes
meningsfullt. Det att 
NSU kan arrangera 
Höstdans ännu idag 
beror på alla aktiva 
talkoarbetare i 
föreningen, och dem 
kan föreningen vara 
väldigt stolta över! 
Många av dem som 
var med och 

arrangerade den första dansen
är med än idag. 
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Inför den 20:e Höstdansen 
var vi i Norra Sibbo 
Ungdomsförening mycket 
glada och tacksamma för att 
andra gången få återuppliva 
”Sjukkadanserna” och att 
föreningen under höstdansens
historia kunde bjuda in till 
Höstdans i en nyrenoverad 
”Sjukka” eller Nickby festsal 
som salen numera heter. 

Lördagen den 10 oktober 
arrangerades den 20:e 
Höstdansen med det populära 

dansbandet San Marino & 
Linda från Österbotten. 
Dessutom fanns det en riklig 
buffét, ölförsäljning samt 
lotteri med mycket fina 
vinster. 

På något sätt känns det 
som om vi hela tiden varit på 
väg tillbaka till Sjukka där det 
en gång började, det har bara 
tagit ett antal år! Många år har
det hörts kommentarer om att 
sjukhusets festsal absolut 
borde renoveras och att det 

skulle vara så trevligt om man 
åter fick uppleva den stämning
som bara Sjukka kan ge. 
Meningen var kanske inte att 
det skulle ta 20 år, men nu är 
vi tillbaka där det en gång 
började och NSU kunde bjuda 
upp till sin tjugonde 
Höstdans! 

Dessutom går tankarna 
tillbaka till gångna tider, år 
1905 och hur NSU 
arrangerade danser redan då!

Idrotts- och Motionsverksamhet

Vintern 2014 blev ett 
undantag i raden av snörika 
vintrar då vi kunnat arrangera 
både Sopplopp och vara 
medarrangör i Vargspåret. 
Därför var förhoppningarna 
stora på att vintern 2015 åter 
skulle bli snörik och vi skulle 
kunna arrangera det 25:e 
Sopploppet. Med facit på hand
kan vi konstatera att det fanns 
så mycket snö och kallt väder 
att det kunde spåras upp 
skidspår under tiden 3-20 
februari men att vintern sedan
tog ett hastigt slut. Det 
betyder att vi ännu får vänta 

på att 
arrangera det 
25:e 
Sopploppet. 
Tyvärr gick 
det inte heller 
att ordna 
något 
förenings-
mästerskap. 

I skid-
prestations-
häftet 

antecknades 158 namn, men 
många har tyvärr också låtit 
bli att skriva i häftet. 

Skridskosäsongen blev 
flera veckor längre då 
temperaturen hölls under 
nollsträcket. Isplanen
användes flitigt av såväl
bybor som av många
andra då vädret så tillät.
Vi i våra byar skall vara
stolta att vi har en egen
isplan där vattningen
och delvis underhållet
sköts med talkokraft. 

I april arrangerades

bordtennismästerskap på 
Viljan med mycket 
imponerande deltagarantal, 18
personer. Kamperna i de olika 
klasserna är alltid hårda och 
speciellt nu eftersom 
deltagarantalet var så högt. 
Liksom alltid var det hårda 
kamper om segrartiteln i de 
olika klasserna. Tyvärr ställde 
endast en upp i damklassen så
där blev det ingen kamp. 

I april och maj avgjordes 
mästerskapet i 
serieterränglöpning. De som 
deltagit tre gånger av fem 
premierades med medalj. 
Dessutom ordnades ett skilt 
mästerskap. Prisutdelningen 
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skedde på bisamatchen i juni.

I juni blev det dags för 3-
sockenloppet på cykel och 
bisamatch. 3-sockenloppet 
cyklades den 3 juni i kyligt och
mycket blåsigt 
försommarväder med 22 
deltagare. Cykelrutterna var 7,
20 och 35 km. Bland alla 
deltagare utlottades pris. Efter

cykelturen blev det 
förfriskningar och samvaro på 
sandplanen, dock inte lång 
stund på grund av det kalla 
vädret.

Veckan därpå var det dags 
för bisamatch, fotbollsmatch 
mellan ungkarlar och gifta 
män som även det 
arrangerades i ett svalt 
försommarväder. Då andra 
halvlek stod klar visade 

resultatet 9-1 till 
ungkarlarnas favör. 

Under pausen var 
det prisutdelning 
från mästerskapet i 
bordtennis och 
serieterränglöpning.

Under sommaren 
nyttjades 
fotbollsplanen av 

flera olika lokala fotbollslag. 
Förutom dessa lag tränade 
även byarnas egna 
fotbollsentusiaster flitigt på 
fotbollsplanen. NSU deltog 
också med ett fotbollslag i 
serien Puulaaki som 
arrangeras av Sibbo Vargarnas
fotbollssektion.

I Puulaaki-serien spelade 

NSU 12 matcher under 
sommaren. Serien inleddes i 
maj och avslutades i början av 
september. I juli hade man 
några veckors sommarpaus. 
Laget fick flera gånger se sig 
besegrat men lyckades också 
segra eller spela oavgjort i 
några matcher. NSU har ett 
relativt ungt lag som redan har
siktet på framtiden och nästa 
års Puulaaki-serie.

En höstsöndag i oktober 
kastades stövel och efteråt 
traskades den årliga 
hjärtlunken. I år var start och 
mål för vandringen 
fotbollsplanen i Borgby. 26 
deltagare traskade årets 
hjärtlunk.

Före hjärtlunken deltog 28 
deltagare i olika klasser i 
stövelkastning och kämpade 
om segern. Dam- och 
herrsegrarna vinner nya, 
svarta och blanka stövlar och 
de yngre deltagarna 
premierades med olika spel.

Innebandy har tränats en 
gång i veckan under vår- och 
hösttermin i Nickby 
skolcentrums gymnastiksal 

och under vår- och 
höstterminen har det spelats 
rinkbandy i ishallen i Nickby.

Isplanens rink var redan 
senaste år i bedrövligt skick 
och inför säsongen försökte 
man reparera den med 
varierande resultat. Därför 
plockades rinken ner inför 
sommaren och beslutet blev 
sedan att forsla bort rinken.
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NSU-MÄSTERSKAP 2015

Mästerskap i bordtennis 29.3

Yngre flickjuniorer
1. Helene Erlund
2. Veronica Lindberg

Äldre flickjuniorer
1. Victoria Lindberg 6 p.
2. Mirella Ekström 2 p.
3. Fanny Erlund 2 p.
4. Vanessa Lindberg 2 p.

Pojkjuniorer
1. Zacharias Järvinen 6 p.
2. Felix Villanen 6 p. 
3. Alex Gustafsson 4 p.
4. Frans Villanen 4 p.
5. Maximilian Järvinen 0 p.

Herrar
1. Stefan Laurén 10 p.
2. Staffan Ahlberg 8 p.
3. B-C Oljemark 4 p.
4. Janne Järvinen 4 p.
5. Stefan Villanen 2 p.
6. Patrik Erlund 2 p.

Mästerskap i terränglöpning 19.5

F4 
1. Wilhelmina Lindberg

P4 
1. Anton Gädda

F6 
1. Saranda Krogell

F8 
1. Cinja Borgström
2. Veronica Lindberg
3. Ida Stenfors
4. Helene Erlund
5. Ida Gädda
6. Miranda Krogell

F10
1. Elin Gädda

F12
1. Victoria Lindberg
2. Vanessa Lindberg

P12
1. Lucas Borgström

F14
1. Fanny Erlund
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Mästerskap i stövelkastning 4.10

Flickor u.7 år
1. Veronica Lindberg 6,50
2. Emilia Sivula 4,80
3. Wilhelmina Lindberg 1,60

Flickor u.12 år
1. Victoria Lindberg 10,50
2. Vanessa Lindberg 8,10

Damer
1. Kicka Lindroos 16,70
2. Liina Kankaanpää-Wickström 16,40
3. Rosie Wickström 16,30
4. Maria Lindberg 15,80
5. Sofia Ståhlberg 13,90
6. Hanna Åkesson 13,70
7. Linn Nybäck 11,50
8. Alessia Gonfroid 10,40
9. Micaela Oljemark 10,30
10. Fanny Erlund 8,90
11. Laura Pulkkinen 6,20

Pojkar u. 7 år
1. Eetu Sivula 4,50
2. Rasmus Arpia 2,60

Pojkar u.12 år
1. Daniel Wickström 14,00

Herrar
1. Jari Sivula 24,90
2. Stefan Laurén 24,30
3. Linus Nybäck 23,15
4. Jan Grönqvist 22,70
5. Maximilian Järvinen 21,90
6. Zacharias Järvinen 21,50
7. Kasper Arpia 20,40
8. Urban Boström 14,20
9. Andreas Åkesson 7,80
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Fastigheter

Föreningslokalen 

Viljan

Då året inleddes var vi väl 
införstådda med att årets stora
satsning på fastigheten skulle 
vara utvidgandet av Viljans 
parkeringsplats. Projektet 
med parkeringen beskrivs mer
detaljerat under egen rubrik 
längre fram. Det som inte på 
förhand fanns i vår vetskap 
var att Viljans långvariga 
hyresgäst och vaktmästare 
skulle välja att flytta ut i slutet 
maj, varpå det blev aktuellt 
med en renovering av 
föreningslokalens 
vaktmästarbostad. 

Renoveringen av 
vaktmästarbostaden 
genomfördes på talko under 
ledning av Stefan Lönnkvist 
och Tore Wickström. Nytt 
laminat lades på golvet i det 
större rummet där väggarna 
även fick nya tapeter. Dörrar, 
väggar och trappan upp till 
bostaden målades och nya 
värme-element installerades. 
Ett nytt kylskåp införskaffades

även till
vaktmästar-
bostaden. Under
tiden 3 juni till 8
juli ordnades 14
renoverings-
talkon varvid 195
talkotimmar
bokfördes. Från
och med 15 juli
kunde
föreningens nya
vaktmästare ta
den renoverade bostaden i 
besittning. Styrelsen delade på
vaktmästaruppdraget och 
underhållet den tid som 
föreningslokalen saknade 
vaktmästare. 

Föreningslokalen hölls i 
gott skick under
hela året. I början
av året utfördes en
inventering av
köks- och
serverings-
utrustning.
Ersättande
utrustning
skaffades för
sådant som
försvunnit och för
att i framtiden
minska på svinnet 
ingraverades föreningens 
namn i kastruller och dylikt.  

Ett större städtalko 
ordnades den 25 maj och i 
samband med talkon i 
vaktmästarbostaden ordnades 
även gårdstalkon och andra 
punktinsatser 
föreningslokalen till fromma. 

Föreningen öppnade en 
bredbandsanslutning till 

föreningslokalen och kan nu 
erbjuda de som hyr 
föreningslokalen tillgång till 
internet via trådlöst nät. Även 
vaktmästaren har tillgång till 
bredbandet. Kostnaderna för 
bredbandsanslutning delas 
mellan föreningen och 
vaktmästaren.  

På hösten putsade och 
granskade Guy Strömberg och 
Stefan Lönnkvist 
föreningslokalens takrännor. 
Rännorna konstaterades vara i
gott skick. 

I slutet av året planerades 
även kommande projekt som 
plantering av nya björkar i 
allén upp till Viljan och 
målandet av Viljans södra 
gavel. Dessa kommer att 
verkställas under år 2016.
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Mindre men likaså viktiga 
åtgärder under året har varit 
anskaffning av 
förstahjälpsmaterial, översyn 
av belysningen i den större 
salen, service av diskmaskinen
samt granskning av 
brandsläckarna och tömning 
av slambrunnarna. 

Under året bokfördes 625 
användningstimmar på 
föreningslokalen. Detta utgör 
en markant ökning från 
föregående års 466,5 
användningstimmar, och 
förklaras närmast av den stora
mängd talkon som ordnades i 
samband med parkering och 
vaktmästarbostad. Även 
antalet timmar då lokalen 
varit i hyresgästers bruk ökade
med 20% från föregående år.

Uthyrning och förevisning 
av Viljan sköttes fram till 
hösten av Mona Stjernberg 
och efter det av Pia Heikkinen.
Vinterunderhållet av Viljans 
gårdsplan, parkering och väg 
har skötts av Rikhard 
Borgström. 

Utvidgning av 
Viljans parkering

Föreningen köpte år 2014 
ett markområde och våren 

2015 fortsatte
arbetet med att få
det området
byggt till en
parkeringsplats
nedan för den
nuvarande
parkerings-
platsen. Först
gällde det att få
bort ett antal
björkar vilka
utgjorde hinder vid de nya 
infarterna.  Dessa björkar var 
belägna så nära 
föreningshuset och luftkablar 
att de inte kunde fällas på 
traditionellt vis. 

Vi höll ett stort 
trädfällningstalko den 18 april 
där Guy Strömberg fungerade 
som skyliftsentreprenör.  
Sedan gällde det att hitta 
lämplig fyllningsjord. 
Områdets nedre del skulle 
fyllas upp för att den nya 
parkeringen inte skulle luta 
för mycket. Johan och Victor 
Liljeström donerade behövlig 
fyllningsjord och skötte om 
transporten på talko. Ett stort 
tack till dem. 

Våren var sen och blöt och 
alla uppgjorda tidtabeller 
verkade i ett skede att gå i 

kras.  Den 1 juni
satte vi ändå 
igång, precis så 
som vi 
ursprungligen 
hade planerat. 
Peter Krogell 
fungerade som 
grävmaskins-
entreprenör och
han började 
med att fylla 
upp den nedre 

kanten. Jan-Peter Nybäck 
hjälpte till med sin hjullastare 
att få fyllningsjorden flyttad 
till rätta platser. Samma dag 
på eftermiddagen kom 
följande entreprenör, Bo 
Wikstedt med första lasset 
sand till Viljan. Han körde 
sammanlagt 17 lass sand från 
NCC:s sandgrop i Savijärvi.  

Den 3 juni var den nya 
parkeringsplatsen klar att tas i
bruk. Peter hade fått till stånd 
en jämn parkeringsplats. Den 
ger föreningen ca 30 nya 
parkeringsplatser och 
möjlighet för en buss att 
svänga nedanför Viljan. 
Kostnaden för projektet blev 
ca 7 000 euro. Ingenjörsbyrå 
Kim Sundman Ab fungerade 
som el-entreprenör och såg till
att den nya parkeringsplatsen 
fick belysning. För projektet 
fungerade Stefan Lönnkvist 
som föreningens koordinator.

År 2016 fortsätter ännu 
arbetet med att 
förnya/komplettera Viljans 
björkallé.

Isplanen

Isplanen var i skrinnbart 
skick och i flitig användning 
under tiden 6 januari till 20 
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februari. Borgby-Hertsby FBK 
hjälpte till med sprutning för 
att få en god grund för isen. 
Man började spruta planen 
redan i slutet av december 
föregående år, men den 
kraftigt varierande 
temperaturen bjöd på 
utmaningar.

På våren noterades rinken 
vara i så dåligt skick att den av
säkerhetsskäl måste 
nedmonteras och forslas till 
avstjälpningsplatsen. Isplanen
kommer således inte att ha en 

rink kommande säsonger. 

Patrik Erlund och Niclas 
Tåg har fungerat som 
isplansansvariga med stående 
inbjudan till föreningens 
styrelsemöten. 
Snöplogningsservicen utfördes
av Johan Krogell och Jan 
Grönqvist.

Lekparken

Ett städtalko ordnades i 
och invid lekparken samt 
sandplanen den 27 april. 
Regelbundna lekparksträffar 
ordnades under 
sommarmånaderna.

Fotbollsplanen

Fotbollsplanen i Borgby 
användes av såväl föreningens
egna medlemmar som av 
andra lag och grupper. 
Gräsklippningstjänsten köptes
av Sibbo kommun.
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Hänt på föreningslokalen Viljan

JANUARI
2.1 15:00-17:00, 1, Städning, 

allmän kontroll, 3.1 13:00-
16:30, 1, Pappersarbeten, 4.1 

15:00-15:30, 1, 
Julgranskontroll, 7.1 17:00-

18:00, 3, Öppning av lider, 9.1
16:00-17:00, 1, Städning, 10.1 

11:00-13:00, 3, 
Julgransplundring, städning, 

13.1 18:00-21:00, 7, 
Styrelsemöte 1/2015, 15.1 

16:00-20:30, 12, Chillkväll, 

16.1 14:00-16:00, 1, 
Förberedelser för Tack-kväll, 

16.1 18:00-20:00, 5, 
Förberedelser för Tack-kväll, 

17.1 10:30-11:00, 1, Gravering 
av kastruller, 17.1 17:30-

02:00, 27, Tack-fest, 18.1 
11:30-14:00, 1, Städning, 18.1 

13:30-17:00, 5, Städning, 19.1 
14:30-15:00, 3, Förevisning av

kök, 21.1 18:00-20:00, 5, 
Inventering, 23.1 15:00-15:30,

3, Hämtande av nyckel, 23.1 
17:00-19:00, 10, Uthyrt, 24.1 

09:00-14:00, 10, Uthyrt, 24.1 

14:00-18:00, 72, Uthyrt, 25.1 
13:30-15:30, 13, Uthyrt, 26.1 

13:30-14:00, 2, Hämtande av 
nyckel, 29.1 17:30-20:30, 14, 

Bakkväll, 30.1 12:30-13:00, 1, 
Översyn, 30.1 16:00-17:00, 4, 

Förevisning av Viljan

FEBRUARI 

9.2 18:30-20:30, 8, 
Styrelsemöte 2/2015, 15.2 

14:00-16:00, 1, Städning, 17.2
17:00-18:30, 2, 

Fastlagsjippoförberedelser, 
17.2 20:00-20:30, 2, 

Efterstädning, 21.2 10:00-
12:00, 3, Liderstädning, 

återhämtning av snöscooter, 
24.2 16:00-17:00, 1, 

Mappstädning i sminkrum, 
26.2 17:30-20:30, 15, 

Chillkväll

MARS

4.3 16:30-17:30, 2, 
Förevisning av Viljan, 5.3 

13:00-14:00, 1, Discoteknik 
uppsättning, 5.3 17:30-21:00, 

28, Disco, 6.3 10:30-11:00, 1, 
Discoteknik nedmontering, 

9.3 18:30-21:30, 7, 
Styrelsemöte 3/2015, 12.3 

19:00-20:30, 17, Borgby 
Jaktförening vårmöte, 14.3 

15:00-01:00, 40, Uthyrt, 15.3 
13:00-14:30, 3, Uthyrt, 15.3 

17:30-18:30, 1, Kopiering, 
pappersjobb, 16.3 17:00-

17:30, 1, Hämtande av nyckel, 
16.3 19:00-20:00, 4, 

Verksamhetsgranskning, 20.3

14:00-15:30, 3, Pingisträning, 
21.3 17:30-20:30, 15, 

Danskurs, 24.3 16:30-19:30, 
1, Städning och service, 26.3 

15:30-16:30, 1, Förberedelse 
för vårmöte, 26.3 18:30-

20:30, 9, Vårmöte, 29.3 
10:00-14:30, 20, 

Pingismästerskap, 29.3 
15:00-16:00, 2, Städning

APRIL
3.4 15:00-17:00, 1, 

Förberedelser för 
påskhäxträff, 3.4 09:30-
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13:00, 32, Påskhäxträff, 7.4 
18:30-20:30, 6, Styrelsemöte 

4/2015, 8.4 17:30-18:30, 3, 
Förevisning av Viljan, 10.4 

18:00-21:00, 10, 
Förberedelser för P-fest, 11.4 

10:00-13:30, 4, Förberedelser 
för P-fest, 11.4 16:30-02:00, 

76, Parkeringsfest, 12.4 
15:00-17:30, 6, Städning, 16.4

17:30-20:30, 10, Bakkväll, 
18.4 09:00-16:30, 10, 

Trädfällningstalko, 20.4 
08:30-10:00, 2, Service av 

diskmaskin, 25.4 16:00-
17:00, 1, Förberedelser för 

ordningsvaktkurs, 26.4 
08:30-17:00, 9, 

Ordningsvaktskurs, 26.4 
19:00-20:00, 4, Hem och 

skola, 28.4 19:30-20:30, 2, 
Talangteknik, 29.4 10:00-

16:00, 9, Talangövning, 29.4 
17:00-21:00, 90, Talangkväll, 

30.4 14:30-15:00, 1, 
Hämtande av nyckel, 

MAJ
4.5 19:00-20:30, 8, 

Styrelsemöte 5/2015, 6.5 
18:30-21:00, 4, 

Höstdansmöte, 7.5 17:30-
21:00, 17, Chillkväll, 17.5 

09:00-09:30, 1, Vattning av 
blommor och översyn, 18.5 

18:00-21:00, 3, 
Vaktmästarbostad, planering, 

21.5 10:00-11:00, 1, Disco-
teknik, 21.5 17:15-21:00, 32, 

Disco, 24.5 13:00-13:30, 1, 
Nedmontering av disco-

teknik, 25.5 17:00-20:30, 4, 
Städtalko, 27.5 18:00-21:00, 

5, Höstdansmöte, 28.5 18:00-
19:00, 3, Uthyrning av kärl, 

31.5 10:00-11:00, 2, 
Granskning av 

vaktmästarbostad, 31.5 
18:00-18:30, 3, Återlämning 

av kärl

JUNI

1.6 09:00-20:00, 6, 

Parkeringstalko, 2.6 09:00-
21:00, 8, Parkeringstalko och 

vaktmästarbostadstalko, 3.6 
08:00-16:00, 6, 

Parkeringstalko, 3.6 08:00-
12:00, 1, Krattning, service på 

Viljan, 3.6 17:00-18:00, 2, 
Förberedelser för 3-

Sockenlopp, 3.6 21:00-21:30, 
2, Städning efter 3-

Sockenlopp, 4.6 18:00-21:00, 
7, Talko i vaktmästarbostaden,

8.6 18:30-21:00, 6, 
Styrelsemöte 6/2015, 9.6 

08:00-16:30, 2, Talko i 
vaktmästarbostaden, 9.6 

16:30-21:00, 7, Talko och 
gårdsarbete, 10.6 17:30-

19:00, 2, Förberedelser för 
Bisamatch, 10.6 20:30-21:30, 

2, Städning efter Bisamatch, 
11.6 18:00-21:00, 4, Talko i 

vaktmästarbostaden, 14.6 
13:30-16:00, 2, Talko i 

vaktmästarbostaden, 16.6 
08:00-16:00, 1, Talko i 

vaktmästarbostaden, 16.6 
18:00-21:30, 6, Talko i 

vaktmästarbostaden, 17.6 
17:00-18:30, 7, Förevisning av 

Viljan , 17.6 18:00-20:30, 1, 
Talko i vaktmästarbostaden, 
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18.6 17:00-21:00, 1,

Talko i
vaktmästarbostaden, 

22.6 17:30-18:00, 1,
Kontroll i köket, 23.6

17:30-20:30, 4, Talko i
vaktmästarbostaden, 

25.6 18:00-22:00, 5,
Talko i

vaktmästarbostaden, 
26.6 09:00-09:30, 3, 

Hämtning av nyckel, 26.6 
10:00-21:00, 12, Uthyrt, 27.6 

10:00-02:00, 80, Uthyrt, 
28.6 12:00-17:00, 10, Uthyrt, 

28.6 19:00-20:00, 1, 
Hämtning av nyckel och 

städning, 29.6 09:00-13:00, 
2, Talko i vaktmästarbostaden,

29.6 17:00-21:30, 6, Talko i 
vaktmästarbostaden

JULI
1.7 19:30-20:30, 1, Service på 

Viljan, 3.7 10:00-12:00, 1, 
Service på Viljan, 6.7 16:30-

18:30, 2, Modeminstallation, 
6.7 18:30-19:00, 4, 

Teknikinfo, 8.7 16:00-16:30, 
5, Förevisning av Viljan, 8.7 

16:30-18:30, 3, Talko i 
vaktmästarbostaden, 12.7 

14:00-16:00, 1, Service på 
Viljan, 13.7 12:30-15:00, 1, 

Gårdskarlssysslor & 
ADSL/Teknikfixande, 14.7 

16:30-17:30, 1, Service på 
Viljan, 15.7 13:30-14:00, 1, 

Gårdsöversyn, 15.7 19:00-
20:00, 4, Förevisning av 

Viljan, 17.7 15:00-17:00, 2, 
Gårdskarlssysslor, 17.7 17:00-

21:00, 3, Uthyrt, 18.7 11:00-
14:00, 5, Uthyrt, 19.7 10:00-

21:00, 83, Uthyrt, 19.7 09:00-
10:00, 6, Uthyrt, 20.7 11:00-

14:00, 3, Uthyrt, 20.7 16:00-
17:00, 2, Genomgång av 

vaktmästarsysslor, 24.7 
09:00-09:30, 3, Hämtning av 

nyckel, 24.7 10:00-19:30, 3, 
Uthyrt, 24.7 14:00-15:45, 2, 

Uthyrt, 25.7 09:00-13:30, 3, 
Uthyrt, 25.7 15:00-17:00, 4, 

Uthyrt, 25.7 17:00-01:00, 65, 
Uthyrt, 26.7 11:00-14:30, 4, 

Uthyrt, 26.7 20:00-21:00, 1, 
Hämtning av nyckel, 28.7 

15:00-16:00, 5, Förevisning av
Viljan, 31.7 09:00-09:30, 4, 

Hämtning av nyckel, 31.7 
09:30-15:30, 5, Uthyrt

AUGUSTI
1.8 09:00-11:00, 3, Uthyrt, 

1.8 15:00-01:00, 79, Uthyrt, 
2.8 10:00-13:00, 4, Uthyrt, 

2.8 19:00-21:00, 1, 
Städning/hämtning av nyckel, 

4.8 13:00-14:00, 1, Städning, 
5.8 18:30-20:30, 9, 

Styrelsemöte 7/2015, 7.8 
14:15-14:45, 2, Hyrande av 

bord och stolar, 7.8 19:00-
20:00, 3, Förevisning av 

Viljan, 10.8 15:15-15:45, 2, 
Återhämtande av bord och 

stolar, 11.8 18:30-
21:00, 5, Dansmöte, 

19.8 18:00-20:30, 2,
Städning m.m., 20.8

17:30-20:30, 11,
Chillkväll, 29.8 14:00-

22:00, 60, Uthyrt, 31.8
18:00-21:00, 11,

Höstdansmöte 

SEPTEMBER

5.9 10:00-11:00, 2, Allmän 
kontroll av Viljan, 7.9 18:30-

20:30, 6, Styrelsemöte 
8/2015, 10.9 19:30-20:30, 1, 

Disco-teknik, 11.9 17:00-
21:00, 25, Disco, 13.9 16:00-

17:00, 1, Städning, 13.9 17:00-
19:00, 5, Förevisning av 

Viljan, 13.9 20:00-21:00, 2, 
Nedmontering av disco-

teknik, 19.9 13:00-16:30, 1, 
Skylttalko, 23.9 18:00-21:00, 

8, Höstdansmöte, 30.9 15:00-
16:00, 1, Allmän kontroll av 

Viljan 

OKTOBER

1.10 17:00-21:00, 12, 
Barnkväll, 2.10 19:00-21:00, 

2, Uthyrt, 3.10 19:00-22:00, 
5, Uthyrt, 4.10 13:00-19:00, 

90, Uthyrt, 5.10 18:00-21:00, 
8, Höstdanstalko, 6.10 17:00-

18:30, 2, Danstalko, 11.10 
13:00-14:30, 8, 

Dansundanstädning, 12.10 
15:00-16:00, 4, Förevisning av

Viljan, 22.10 09:00-12:00, 2, 
Fastighetsunderhåll, 22.10 

17:30-20:30, 22, Chillkväll, 
26.10 16:00-17:00, 1, 

Underhåll, städning, 27.10 
15:00-16:30, 3, Reportage, 

31.10 12:00-13:30, 2, 
Fastighetstalko 

NOVEMBER
3.11 18:30-21:00, 7, 
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Styrelsemöte 10/2015, 6.11 

10:00-12:00, 1, 
Fastighetsunderhåll, 6.11 

16:00-21:00, 5, Uthyrt, 7.11 
12:00-22:00, 83, Uthyrt, 9.11 

14:00-14:30, 1, Översyn, 10.11
08:00-13:00, 10, Uthyrt, 

10.11 15:00-16:00, 1, 
Städning, 12.11 17:30-20:00, 

17, Julfestövning, 15.11 10:00-
11:30, 7, Uthyrt, 15.11 13:00-

16:30, 36, Uthyrt, 15.11 16:30-
17:30, 8, Uthyrt, 16.11 18:30-

21:30, 13, SUF höstmöte, 

17.11 18:30-21:00, 8, NSU 

höstmöte, 19.11 17:30-20:30, 
18, Julfestövning, 22.11 

13:00-14:30, 1, Allmän 
översyn, kontroll av lampor, 

städning, 26.11 17:30-19:30, 
22, Julfestövning, 26.11 

19:30-21:00, 7, 
Julgranspåklädning, 29.11 

13:00-17:30, 62, Julfest

DECEMBER

1.12 11:30-12:00, 1, Städning, 
3.12 18:30-20:30, 7, 

Styrelsemöte 11/2015, 6.12 

13:00-18:00, 45, Uthyrt, 11.12

10:00-01:45, 1, Uthyrt, 12.12 
11:45-22:45, 72, Uthyrt, 13.12 

13:30-15:30, 2, Uthyrt, 17.12 
17:30-18:30, 1, Vattning och 

nyckelavhämtning, 17.12 
17:30-22:00, 6, Uthyrt, 18.12 

13:30-21:00, 6, Uthyrt, 19.12 
14:00-00:30, 59, Uthyrt, 

20.12 11:30-15:00, 9, Uthyrt, 
28.12 14:00-16:00, 2, 

Underhåll, 30.12 15:00-17:30,
2, Städning, 31.12 18:00-

02:00, 20, Uthyrt,

Bokslutet 2015

Ekonomisk 

översikt

Den största enskilda 
ekonomiska satsningen under 
året var den nya 
parkeringsplatsen. Kostnaden 
var ca 7 000 € och den 
kostnaden har till stor 
aktiverats i bokslutet. 
Parkeringsplatsen avskrivs 
under 10 år. En annan stor 
satsning var årets Höstdans. 
Den flyttades tillbaks till 
Nickby Sjukhus gamla festsal. 
Det resulterade i dubbelt flera 
gäster och en bättre 
lönsamhet. Höstdansen var en
av orsakerna till att 
föreningens likviditet 
förbättrades under året trots 
att budgeten var uppgjord så 
att föreningens likviditet 
skulle försämras. 

Vaktmästarbostaden 
renoverades under året i 

samband med att det skedde 
vaktmästarbyte. Annars har 
det varit sparsamt med 
reparationer i år då 
inkomsterna från 
skidevenemangen igen uteblev
på grund av för lite snö. 
Isplanen var dock i aktivt bruk
vilket medförde mera 
kostnader än året innan.

Kommentarer till 

årets resultat- och 
balansräkning

Bokföringskostnaderna har
stigit efter som föreningen var 
tvungen att byta från en ideell 
bokförare till en kommersiell 
bokförare. Erhållna 
provisioner under rubriken 
Medelsanskaffning består till 
största delen av NSU:s andel 
av överskottet från SUF 
dansen i juli. I övriga 
understöd ingår ett bidrag 
från Sibbo Sparbanksstiftelse 

på 3 500 € för 
förnyelse/komplettering av 
Viljans björkallé samt 
underhåll av Viljan. 
Motsvarande kostnad ingår 
inte bokslutet för 2015 
eftersom dessa arbeten utförs 
först sommaren 2016. Detta 
understöd höjer också 
föreningens likviditet. 
Medlemsavgiften höjdes år 
2015 från 3 till 4 euro varför 
medlemsavgiftsintäkterna har 
stigit.

Kontofordringarna består 
av en elavgift från december 
som blivit betald i januari. 
Under året har avskrivits en 
hyresfordran på 350 euro som 
kreditförlust. Föreningens 
likvida medel har omplacerats 
under året. Erhållna förskott 
är en hyra som betalats i 
förskott. 
Resultatregleringarna består 
av några icke förfallna 
kostnader vid årsskiftet.
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Bokslutets underskrifter
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Norra Sibbo Uf - Budget 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Konto Förklaring Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter
UNGDOMSVERKSAMHET

3000 Intäkter 150 150 150
3010 Kostnader 1600 1600 1600

PROGRAMVERKSAMHET
3020 Intäkter 11000 10000 9000
3030 Kostnader för medlemsfester 3500 3100 3000
3031 Kostnader för Höstdans 7000 7000 4700
3032 Kostnader för utfärder 2700 2500 4600
3033 Körverksamhet Den Goda Viljan 1000 1000

13200 11000 13600 10000 13300 9000

IDROTTSVERKSAMHET
3040 Deltagaravgif ter 9500 11000 8000
3050 Kostnader för skidning 2000 2500 3000
3051 Kostnader för snöskoter 2000 2000 1500
3052 Kostnader för bensin 1300 1300 1300
3053 Kostnader för skrinning 3500 4500 4500
3054 Kostnader för fotboll 1000 1100 1000
3055 Kostnader för motionsidrott 8500 8500 6500

18300 9500 19900 11000 17800 8000

FASTIGHET
3060 Hyror f rån - Vaktmästarbostaden 3180 2640 2400
3061 - Viljan 3000 3000 3000
3062 - Fotbollsplan 300 700 700
3070 El 2500 3000 3500
3071 Vatten 300 300 300
3072 Reparationer 7850 5000 11000
3073 Björkallé, Väg & Gårdsplan 5500 7000 530
3074 Övriga fastighetskostnader 1200 1000 1000
3075 Fastighetsskatt 500 500 400
3076 Försäkring 1200 1100 1000
3077 Lekpark / Parkprojektet 200 200 200

19250 6480 18100 6340 17930 6100

ÖVRIGA KOSTNADER
3820 Info 2200 2000 2000
3901 Möteskostnader 500 500 500
3902 Telefon 350 100 100
3906 Kansli 700 700 700
3908 Medlemsavgif ter 170 170 170
3909 Försäkringar 60 60 60
3910 Bokföring + ADB 800 700 500
3913 Bank 100 100 100

4880 4330 4130

MEDELANSKAFFNING
5000 Medlemsavgif ter 2300 2300 1710
5020 Lotteriintäkter 700 600 600
5030 Donationer till visst ändamål 3000 3000 3000
5050 Bufféintäkter 5000 4000 4000
5060 Hyror för inventarier 300 300 600
5070 Erhållna provisioner 700 700 1000
5520 Kostnader för lotteri 250 200 200
5540 Donationer och representation 700 760 800
5550 Bufféinköp 2500 2000 2000

3450 12000 2960 10900 3000 10910

UNDERSTÖD OCH ÖVRIG FINANSIERING
6001 Sibbo Kommun

   Fastighetsbidrag 500 500 1000
   Allmänt bidrag 800 800 1200
   Idrottsbidrag 2000 2000 1800
   Motionsbidrag 1500 1500 1500
   Underhåll av isplan 3000 3000 3000
   Underhåll av skidspår 3500 3500 3500
   Underhåll av fotbollsplan 700 700 700
   Bidrag för fastighetsskatt 800 800 600

Övriga understöd 5000 5000 5000
Understöd totalt 17800 17800 18300

6310 Ränteintäkter 250 300 300
Finansiering med egna medel 3500 4000 5000

60680 60680 60490 60490 57760 57760



Verksamhetsplan 2016

SEKTION Vecko/
Månadsverksamhet

Periodverksamhet Tillställning/Tävling Övrigt

ORDINARIE VERKSAMHET

U
n

g
d

o
m

 (
b

a
rn

/t
o

n
å

r) Ungdomsverksamhet 
med ledd verksamhet

Barnkvällar med ledd 
verksamhet

Filmkvällar

Regelbundna 
spelövningar, biljard, 
bordtennis

Teater

Kurser, utfärder

Träffar i lekparken

Chillkvällar

Disco

Pyssel och lektillfällen

Temakvällar

Danskurs för 
barn/ungdom

Påskhäxträff 26.3.

Barnfest

Talangjakt

Deltagande i frågesport

P
ro

g
ra

m
 o

ch
 K

u
lt

u
r

Planeringsdag/möten

Gamylträffar

Fastlagsjippo 9.2.

Dans och ”hippor”

Utfärd eller kryssning

Café Viljan

Sommarutfärd

Byafest i någon form

Höstdans

SUF marknad

Teaterresor

Vuxendisco

Julfest

Temakvällar

Programmakare vid 
fester

F
a

st
ig

h
et

e
r

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

Upprätthålla 
ordningen på Viljan, 
isplanen, lekparken

Mindre reparationer 
och undehåll

Talkon av olika slag

Städtalkon

Nyplanteringar i allén 
och vid 
parkeringsplatsen

Planering av förnyandet
av scenteknik

Uppsnyggning av 
gårdsplanen på Viljan

Tamburreparation

Ö
v

ri
g

t

Uthyrning av Viljan

Uthyrning av 
fotbollsplanen

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

Föreningens hemsida

Samarbete med byns 
övriga föreningar

Samarbete med 
närbelägna 
ungdomsföreningar
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IDROTTSVERKSAMHET
S

k
id

n
in

g Skidspåren hålles i 
skidbart skick

Underhåll av 
snöskotern

Underhåll av bron över 
ån

Deltagande i Vargspår 
6.3.

Föreningens eget 
Sopplopp 28.2

NSU mästerskap

Skidspår vid isplanen
Is

p
la

n
en Hålles i skrinnbart 

skick i december
Träffar på isplanen, 
t.ex. barnkvällar

Bandyträningar

Fastlagsjippo 
tillsammans med byns 
föreningar 9.2.

Ringettekurs

Underhåll av isplanen

Upprätthålla ordning 
på isplanen och i 
lekparken

F
o

tb
o

ll Träningar under 
sommaren

Uthyrning av 
fotbollsplanen

Bisamatch 15.6

Sibbo-mästerskap

Deltagande i 
Sibboserien

M
o

ti
o

n

Bollspelsträningar

Innebandy i Nickby 
skolcentrums gy-sal

Rinkbandy i ishallen i 
Nickby

Serieterränglöpning

Spel på sandplanen

Byarundor

Bandy på isplanen

Snöskovandring

Terränglöpningsmäster
skap

3-sockenloppet 8.6.

Hjärtlunk

Bordtennismästerskap

Hertsby runt

Stövelkastning

Guidad vandring i 
Sibbo Storskog
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Styrelsen 2016

Ordförande Micaela Oljemark 050-300-7385 micaela@norrasibbouf.fi
Vice ordförande Måns Stenström       040-531-1989 mans@norrasibbouf.fi

Sekreterare Johan Isaksson 050-340-5034 johan@norrasibbouf.fi
Ekonom Karola Manninen 050-520-8466 karola@norrasibbouf.fi

Program&kultur Pia Heikkinen 050-445-2795 pia@norrasibbouf.fi
Idrott&motion Stefan Laurén 044-918-7721 stefan@norrasibbouf.fi

Fastighet Christian Borgström 040-620-3171 christian@norrasibbouf.fi
Barn&ungdom Janina Saarinen 040-762-6971 janina@norrasibbouf.fi

Barn&ungdom Frida Villanen 050-599-9552 frida@norrasibbouf.fi

 e-post:  info@norrasibbouf.fi

Bli medlem i NSU!

Du kan bli medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften som är 4€ till föreningens 
konto: Norra Sibbo Uf 556104-42038 IBAN: FI51 5561 0440 002038.

Kom ihåg att ange namn och födelseår på alla medlemmar som ansluter sig!

Föreningslokalen Viljan

Föreningslokalen Viljan rymmer 120 personer (60-80 ifall av middag vid bord).

Rumsindelning: stor sal, liten sal, välutrustat kök med snabbgående diskmaskin, scen med 
sminkloge, 2 st. WC. Utrustning för ljudåtergivning och videoprojektor. Bokningar via föreningens 
uthyrningsansvariga Pia Heikkinen 050 445 2795.

Viljans telefonnummer är 09 851 3060.
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