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Det  är  dags  att  låta  tankarna  gå  tillbaka  till
fjolåret och vad som då var aktuellt i Norra Sibbo

Ungdomsförening.  Årsberättelsen  är  ett  tydligt
bevis på all den mångsidiga verksamhet som sker

under  ett  år  i  föreningen.  För  eftervärlden  må
denna årsberättelse vara ett dokument som någon

kanske  om  10,  25  eller  50  år  plockar  fram  och
läser. Hoppas de finner det lika intressant som då

vi  bläddrar  i  gamla  dokument  och  kan  minnas
tillbaka till flydda tider.

För att arrangera olika evenemang behövs det
aktiva drivande krafter och dem är vi glada för att

föreningen har trots att de inte är så många - 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  som  ger  er  tid  till
föreningen, det är ni bästa medlemmar som ser till

att  föreningen  kan  ha  ett  så  brett  utbud  av
aktiviteter. 

En del klagar dock på att  de inte hinner vara
med  i  verksamheten  och  man  frågar  sig  varför

denna brådska? Föreningsarbete är förvisso något
man ger en del av sin fritid till men kom ihåg att

det  inte bara är  arbete,  det  ger  dig  också glädje,
gemenskap och social samvaro! 

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  föreningsverksamhet  skall  kännas
meningsfullt  gäller det att  utveckla verksamheten

och följa med tidens gång tillika som de väl inkörda
och  bekanta  evenemangen  också  är  viktiga  och

håller  upp  en  tradition.  Det  gäller  att  finna  en
balansgång i allting! 

De  senaste  åren  har  inneburit  flera  större
projekt  för  föreningen.  Det  betyder  att  det  även

mest hela tiden varit stora ekonomiska projekt på
gång.  Markköpet  och  förberedande  arbeten  för

Viljans förstoring av parkeringen skedde år  2014
medan själva förstoringen skedde år 2015. Ett  av

senaste  års  projekt  var  att  plantera  50  björkar
runtom  den  nya  parkeringen  och  förnya  den

nuvarande björkallén till Viljan. Ni vet alla hur de
gamla  björkarna  mår,  de  är  planterade  på

Floradagen 1927 och har alltså sett mycket mera än
mången av oss. I maj planterades nya björkar som

under  hela  sommaren  blev  omskötta  enligt
konstens  alla  regler.  Mot  hösten  konstaterades

ändå  att  flertalet  björkar  inte  såg  välmående  ut,
möjligtvis blir det att byta ut en del av dem under

våren 2017.

Vintervädret 2016 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  genomföras.  Skridskosäsongen
blev däremot längre, varmt tack till alla dem som

har sett till att isplanen varit i skick! 

Styrelsen vill här framföra ett stort och innerligt

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 2016. 

Styrelsen
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Ordförande  •  Micaela Oljemark
Vice-ordförande  •  Måns ”Mosse” Stenström
Sekreterare  •  Johan Isaksson
Ekonom  •  Karola Manninen
Program & Kultur  •  Pia Heikkinen
Barn & Ungdom  •  Janina Saarinen  •  Frida Villanen
Idrott & Motion  •  Stefan Laurén
Fastigheten  •  Christian Borgström

Administration

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret 2016 och 180 paragrafer har protokollförts.

Föreningen har  under  verksamhetsåret  sammanträtt  till  två  föreningsmöten,  vårmötet  den  31  mars  och
höstmötet den 16 november. Vid slutet av år 2016 hade föreningen 571 medlemmar (582 medlemmar år

2015)

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 eller

skickats  elektroniskt.  Byablade  har  utkommit  5  gånger  under  året  och  upplagan  har  i  år  stigit  till  420
exemplar. 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  viceordförande  för  Sibbo  Ungdomsförbund,  viceordförande  i  Nylands  Svenska

Ungdomsförbund  och  viceordförande  i  Finlands  Svenska  Ungdomsförbund  samt  som  skattmästare  i
Ungdomsföreningsrörelsens stöd rf. Stefan Laurén har representerat föreningen i arrangörskommittén för

Vargspåret.

Uppvaktningar

Tore Wickström uppvaktades på 60-årsdagen.

Vänner av hembygden i sydöstra Sibbo uppvaktades på 110-års jubileumsdagen.

Styrelseledamot Frida Villanen uppvaktades med anledning av studentexamen.
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B A R N -  O C H  U N G D O M S V E R K S A M H E T

Vi  började  året  inom  barn-  och
ungdomsverksamheten  med  en  chillkväll  på

programmet den 21 januari.  Som vanligt på våra
chillkvällar  hade  vi  tagit  fram  biljardbordet,

pingisbordet  samt  pyssellådan.  Biljardbordet
används  aktivt,  en  del  underhåller  sig  med  att

pyssla  medan  andra  bara  umgås.  Limbo  och
dansstopp hör till de populäraste lekarna och dem

brukar  vi  ordna  både  under  chillkvällarna  och
discona.

Ett tema som lockat många barn till  Viljan är
bakningskvällarna. Vi har tillsammans bakat både

saltigt och sött. Barnen delas in i grupper så att alla
får pröva på att göra allt.

I februari var det meningen att vi skulle träffas
på isplanen i fastlagsjippots tecken men av det blev

inget då vädret inte var på vår sida. Nämnas kan
att barn och ungdomar ändå träffats regelbundet

på isplanen under hela vintern.

Disco  är  ett  annat  program  som  är  populärt

bland barnen i byarna och även då brukar det dyka
upp många barn på Viljan. Under året hann vi med

tre olika discon. På våren ordnades ett disco den 10
mars  och  ett  annat  som  en  avslutningsfest  för

våren  den  19  maj.  På  hösten  ordnades  ett
Halloweendisco den 13 oktober. 

På påsklördagen den 26 mars 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  som många gånger  tidigare.  Efter
ca en timmes lekar och program fick alla häxorna

fortsätta  sin  färd  med en  påsköverraskning  i  sin
kaffepanna. 

I  april  var  det  ännu  dags  för  ett  besök  till
HopLop i Kervo samt för en barn- och ungdoms-

kväll.  Under  sommarmånaderna  var  det  träffar  i
lekparken varje onsdagskväll.

Hösten inleddes med en chillkväll 15 september
och veckan därpå var det pysselkväll,  då fick alla

pyssla en igelkott av en gammal bok. 

I oktober blev det dags för höstens eftertraktade

disco.  Sedan  var  det  dags  för  höstens  andra

pysselkväll,  denna  gång  pysslades  kreationer  av
tomma kaffepåsar.

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

10 november  med  16  barn  och  antalet  ökade  på
andra  övningen  till  20  barn.  På  den  tredje

övningen med 22 deltagare skulle allt  redan vara
klart  inövat  och  programmen  klara  för

uppträdande. Teater är alltid populärt, så också i år
så  vi  började  öva  in  en  pjäs  om  Jultomten.

Resultatet  blev en rolig  pjäs  med många duktiga
barn i rollerna. 

Annat  program på julfesten var  såklart  Lucia,
sång  och  diktläsning.  Vi  fick  även  se  ett  dans-

uppträdande  av  Victoria  Lindberg  och  Fanny
Erlund som de själva gjort  koreografin till.  Årets

Lucia var Liina Koski  som tillsammans med sina
tärnor  och  tomtar  sjöng  till  ackompanjemang av

Mathias  Oljemark.  Många  barn  uppträdde  med
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sång,  både  tillsammans  i  kör  och  som  duett.

Julfesten  avslutades  traditionellt  med  att

julgubben kom med en tung julklappsäck och efter

det dansades ringdans.

P R O G R A M  O C H  K U L T U R

Liksom  flera  år  tidigare  inleddes  året
traditionsenligt  med  en  teaterresa  till  Fallåker.

Lördagen den 30 januari  åkte  en buss  fylld  med
NSU:are  till  Esbo  och  fick  se  stycket  Kärlek  i

luften! 

Tisdagen  den  9  februari  skulle  det  bli

traditionellt  fastlagsjippo  på  isplanen  med
fastlagsbullar  och  grillad  korv  men  tyvärr  måste

evenemanget inhiberas på grund av ett ogynnsamt
väder.

I  början  av  året  påbörjade  planeringen  av  en
fest  med  dans  på  Viljan.  Ganska  snart  stod  det

klart  att  vi  ville  ordna  kvällen  med  det  lokala
bandet ”The Good Old Boys”. Kvällen fick gå under

namnet ”After Ski-party”, trots att det inte blev
något  skidande  detta  år  i  föreningens  regi.

Lördagen  den  23  april  öppnades  dörrarna  för
partyt  där  det  först  avnjöts  en  rejäl

Tex  Mex-buffét  för  att
sedan  dansa

loss  till  mycket
god  och

medryckande
musik. 
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Som många år tidigare har vår förening under

vintern och våren deltagit  i  planeringen av Sibbo
Ungdomsförbunds  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 dansgolvet monteras ner och
även då ställer vi upp med talkokraft! Danskvällen

kunde  även  i  år  genomföras  i
uppehållsväder  och  drygt  500  personer

dansade  och  umgicks  i  sommarkvällen.
Orkester  i  år  var  Tommys.  Tack  vare

duktiga arrangörer som ställer upp år efter
år  går  sommardansen  att  genomföra.

Speciellt  Tack  till  alla  trogna
biljettförsäljare och ordningsvakter!

Sista  söndagen  i  augusti  och  sista
söndagen i  september  arrangerade Sibbo

Ungdomsförbund  marknad  i  Söderkulla
och  Nickby.  På  Söderkullamarknaden

ställde  vi  upp  med  en  rutritare  och  en
ordningsvakt  medan  vi  på

Nickbymarknaden från arla morgonstund
ställde upp som platsvisare för  att  sedan

ännu fortsätta som ordningsvakter under
själva  marknaden.  På  lördagen  ställde

även  vår  förening  upp  med  olika
förberedelser som rutritning och dylikt.

Efter  att  vi  senaste  år  arrangerat  den
20:e  Höstdansen  stod  vi  vid  ett  vägskäl.

Skulle  vi  fortsätta  eller  lägga  av?
Egentligen  behövdes  det  inte  många

tankestunder  för  att  inse  att  vi  skulle
fortsätta.   I  början  av  året  inleddes  så

förberedelserna för den 21:de höstdansen med allt

vad det innebär. Sal och orkester skulle bokas och
vi fick sätta oss ner och börja fylla i olika planer,

ansökningar och tillstånd som behövs för att kunna
genomföra en Höstdans.  

I  senaste  års  årsberättelse  skrev  vi  att  vi  har
vanan inne att ordna dans men att vi nog fick ta en

och annan funderare då vi bytte plats. I år hade vi
fördelen  att  vi  ordnat  föregående  års  höstdans  i

sjukhusets  festsal  och  var  nu mer  förberedda  på
vad vi  skulle  göra  och  vad  vi  skulle  ändra  på.  I

ärlighetens  namn  kan  vi  nog  säga  att  det  är
betydligt  mera  jobb  med  olika  förarbeten  och

pappersjobb  än  det  att  samla  ihop  frivilliga  som
ställer  upp  med  hjälp  under  kvällen.  Då  alla

arbetsdryga  förberedelser  var  gjorda  och  vi  kom
fram  till  lördagen  den  8  oktober  välkomnade  vi

upp  till  dans  med  österbottniska  dansbandet
Carisma.  Då  kvällen  närmade  sitt  slut  kunde  vi

räkna med ca 300 dansare och en arrangörsstab på
30 personer. 
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Nutida

orkestrarna
har  väldigt

många  olika
instrument,

högtalare,
förstärkare

mm  och
eftersom

Sjukkas
festsal  finns i

andra
våningen

utan  befintlig
hiss  så

betyder  det
att  det  är

mycket  som skall  bäras  upp  till  andra  våningen.
Vissa  manicker  är  väldigt  tunga  och  det  behövs

flera  personer  för  att  överhuvudtaget  få  dem att
röra  på  sig.  Då  anar  ni  hur  det  går  till  då  alla

grunkor skall bäras upp och nerför en smal trappa.
Vi  har  både  i  år  och  senaste  år  ställt  upp  med

uppskattad bärhjälp för orkestrarna. 

Många var glada och nöjda över arrangemangen

men också imponerade över  att  NSU igen kunde
arrangera en dans av detta mått. Speciellt glada var

publiken av att  vi lyssnat på deras önskemål och
rättat till små brister från senaste år. 

Utan  att  ha  de  trogna  och  oerhört  duktiga
talkoarbetarna

som  ställer
upp både före,

under  och
efter  dansen

och år efter år,
skulle

höstdansen
vara  svår  att

genomföra.
Några  av  dem

som  arbetar
mest  för

dansens
genomförande

var med redan
för  tjugoett  år

sedan! 

Några dagar innan julfesten var det dags att klä

julgranen och plocka fram alla ljusstakar på Viljan.
Det känns alltid lika fint att få ta in julgranen som

sedan tillsammans med julljusen lyser upp Viljan i
vintermörkret. Julgranen donerades till föreningen

av Stefan Lönnkvist.

Den  första  advent  bjöds  det  till  föreningens

julfest.  Festen  inleddes  med  Luciaprogram  där
Lucian  Liina  Koski  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, roliga historier och hurtiga

sångframträdanden av många barn.  Ungdomarna
Fanny Erlund och Victoria Lindberg visade upp en

imponerande  fin  dans  som  de  själva  gjort
koreografin till. I slutet av programmet fick vi ännu

följa  med  till  Tomtefar  och  hans  familj  och  se
teater av många barn. 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!
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  I D R O T T S -  O C H  M O T I O N S V E R K S A M H E T

Förhoppningarna  för  att  få  en  snörik
vintersäsong var stora, men tyvärr blev det inte så

som vi hade önskat. Snöskotern fick aldrig komma
fram från garaget då det inte fanns tillräckligt med

snö  för  att  spåra  upp  skidspår.  Vi  får
fortsättningsvis vänta på att få arrangera det 25:e

Sopploppet.  Tyvärr  gick  det  inte  att  ordna  något
föreningsmästerskap heller. 

Skridskosäsongen blev ändå drygt två månader
lång  och  oftast  var  isen  i  mycket  bra  skick.

Temperaturen var  dock mycket  varierande under
vintern och under några korta perioder var vädret

milt  så  isen  nästan  töade  bort.  Med  duktiga
talkoarbetare  och  många  talkotimmar  hölls  ändå

isplanen  i  skick  alltid  då  vädrets  makter  tillät.
Isplanen  användes  flitigt  av  såväl  bybor  som  av

många andra. 

I  april  arrangerades  bordtennismästerskap  på

Viljan med endast 4 deltagare. Det var en märkbar
minskning  från  senaste  års  imponerande  18

personer. 

I  april  och  maj  avgjordes  mästerskapet  i

serieterränglöpning. De som deltagit tre gånger av
fem premierades med medalj. Dessutom ordnades

ett  skilt  mästerskap.  Prisutdelningen  skedde  i
samband med hjärtlunken i oktober.

I juni blev det dags för det 40:e 3-sockenloppet
på  cykel.  3-

sockenloppet  cyklades
den  8  juni  i  mycket

blåsigt
försommarväder  med

36  deltagare.
Cykelrutterna var 7, 20

och 35 km. Bland alla
deltagare  utlottades

pris,  bl.a.  några
presentkort  till  en

cykelaffär.  Efter
cykelturen  blev  det

förfriskningar  och
samvaro  på

sandplanen.

Under sommaren nyttjades fotbollsplanen mest
av våra fotbollsintresserade medlemmar och bybor.

NSU  deltog  också  med  ett  fotbollslag  i  serien
Puulaaki  som  arrangeras  av  Sibbo  Vargarnas

fotbollssektion.

I  Puulaaki-serien  spelade  NSU  10  matcher

under  sommaren.  Serien  inleddes  i  maj  och
avslutades  i  september.  I  juli  hade  man  några

veckors sommarpaus. Laget segrade 5 matcher och
fick se sig besegrade i 5 matcher men gjorde fina

framsteg från senaste år.

En  höstsöndag  i  oktober  traskades  den  årliga

hjärtlunken och före den kastades stövel. I år var
start  och  mål  för  vandringen  fotbollsplanen  i

Borgby. 14 deltagare traskade årets hjärtlunk.

Före  hjärtlunken  deltog  21  deltagare  i  olika

klasser  i  stövelkastning  och  kämpade  om  segern
där alla klasser vann nya gummistövlar.

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  plockades  den  ner  och

forslades  bort.  Under  våren  fick  vi  ta  emot  en
nygammal rink av Sibbo kommun och den sattes

upp i november inför vintersäsongen 2017.
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N S U - T Ä V L I N G S R E S U L T A T  2 0 1 6

Mästerskap i
Bordtennis 3. 4.

Herrar

1. Staffan Ahlberg

2. Stefan Laurén 

3. Alex Gustafsson

4. Maximilian Järvinen 

Mästerskap i
Terränglöpning 29. 4.

F6

1. Saranda Krogell

2. Wilhelmina Lindberg

F10

1. Veronica Lindberg 

2. Miranda Krogell

3. Ida Stenfors

4. Helene Erlund

5. Cinja Borgström

F12

1. Vanessa Lindberg

F14

1. Victoria Lindberg

2. Fanny Erlund

P12

1. Daniel Wickström

Mästerskap i
Stövelkastning 2. 10.

Pojkar u. 7 år

1. Roy Thomson 3,90

Flickor u.12 år

1. Cinja Borgström 7,90

2. Ida Stenfors 6,90

3. Veronica Lindberg 6,50

4. Miranda Krogell 5,10

5. Helene Erlund 4,80

6. Saranda Krogell 1,30

Damer

1. Katariina Thomson 16,20

2. Kicka Lindroos 13,90

3. Kata Stenfors 13,70

4. Anki Sjöholm 13,30

5. Heidi Koski 12,90

6. Maiju Borgström 11,90

7. Lisbeth Gädda 11,70

8. Anette Andersson 11,50

9. Iris Erlund 11,10

10. Solveig Krogell 10,00

Herrar

1. Stefan Laurén 21,70

2. Zacharias Järvinen 20,60

3. Olle Borgström 18,40

4. Åke Gädda 14,20
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F A S T I G H E T E R

Föreningslokalen Viljan

Inga större reparationer eller investeringar var

aktuella  under  året,  eftersom  renovering  av
vaktmästarbostaden  gjordes  föregående  år  och

Viljan även i övrigt var i gott skick.

I början av året gjordes en köksinventering. En

del glas hade gått sönder och nya skaffades istället.
Under året utrustades alla skåp och lådor i köket

med etiketter där det framgår vad som förvaras på
respektive  plats.  Med  jämna  mellanrum  har

föreningslokalen  också  städats  och  på  våren
ordnades det ett separat fönstertvättstalko.

Viljans gårdsplan och parkering var i behov av
mera  grus,  så  tre  lass  införskaffades  för  detta

ändamål. Ett ”utbredningstalko” ordnades i slutet
på  maj,  då  en  liten  skara  ivriga

föreningsmedlemmar tog del av det fysiskt mycket
tunga arbetet.

Viljans gavel mot söder är hårt utsatt för väder
och vind och har redan en tid varit i behov av att

målas.  Väggen målades  av  Sibbo Närmåleri  i  två
omgångar under sommaren. 

I slutet på augusti flyttade vår vaktmästare ut.
Detta  betydde  att  gräsklippningen  och  andra

gårdsjobb  utfördes  av  styrelsemedlemmarna
medan  föreningslokalen  var  utan  vaktmästare.

Glädjande nog fick vi nya hyresgäster till bostaden
från  och  med  november.  I  samband  med  att

bostaden stod tom städades den ingående och små
reparationer utfördes. 

På  hösten  utförde  Räddningsverket  i  Östra
Nyland brandsyn på Viljan. 

Bland det som införskaffats till föreningslokalen
under året, kan nämnas en ny A-stege till Viljan för

att ersätta den tidigare som gått sönder i samband
med  en  uthyrning,  nya  slitstarka  mattor  till

tamburen,  samt  en  ny
laserprinter/kopieringsmaskin.

Sibbo  kommun  donerade
begagnade bärbara datorer och

föreningen tilldelades  en dator
på  basen  av  en  skriftlig

ansökan.  På  hösten  förnyades
även  belysningen  i

föreningslokalens  tambur,  så
att gamla glödlampor byttes ut

till  mer  tidsenlig  LED-
belysning.  I  slutet  av  året

utfördes elarbeten så att Viljans
utebelysning  nu  även  kan  styras  från

föreningslokalens kök.  

Föreningslokalen har varit flitigt uthyrd under

året, vilket även kan noteras i bokslutet som ökade
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intäkter  för  uthyrning.  Huvudsakligen  har

föreningslokalen hyrts för bröllop och födelsedagar
-  men  även  möten,  företags-  och  föreningsfester

har  varit  aktuella.  Utöver  föreningens  egen
webbsida  finns  föreningshuset  presenterat  på

Sibbo  kommuns  Sibbohuset-portal  där  olika
utrymmen i Sibbo presenteras. 

Uthyrning och förevisning av Viljan har skötts
av  Pia  Heikkinen.  Vinterunderhållet  av  Viljans

gårdsplan  och  väg  har  skötts  av  Richard
Borgström. 

Förnyelse och komplettering
av Viljans björkallé 

Efter att den nya parkeringen blivit klart var det
dags att börja se över Viljans björkallé. Planeringen

inleddes hösten 2015 och bidrag söktes och erhölls
från  Sparbanksstiftelsen  i  Sibbo.  Runt  den  nya

parkeringen fanns ett behov på 15 nya björkar och
den  gamla  björkallén  måste  ersättas  med  en  ny.

För  att  bibehålla  idyllen  gick  man  in  för  att
plantera  nya  björkar  mellan  de  befintliga

björkarna. När de nya plantorna är livskraftiga och
fått en höjd på ca 7 m huggs de gamla björkarna

maskinellt  ner.  För  förnyelseplanteringen  var
behovet ca 35 plantor.

Den  2  maj  satte  vi  igång.  Stefan  Lönnkvist
fungerade  som  föreningens  koordinator.  Bo

Wikstedt levererade ett lass planteringsmylla. Från
Simolin  hade  vi  avhämtat  virke  till  stödkäppar,

bevattningsrör  och  slangar  mm.
Planteringsplatserna märktes ut i terrängen. Den 4

maj  levererades  50  plantor  från  Harviala.  Sibbo
blomster-  och  begravningstjänst  Borg  fungerade

som Harvialas  samarbetspartner  i  Sibbo.  Samma
dag  kom  Peter  Krogell  och  grävde  de  50

planteringshålen. Genast som första hålet var grävt
startade  talkon  med  att  plantera  björkarna.  I

groparna sattes täckdikningsrör som skulle fungera
som  bevattningsrör  så  att  rotklumpen  skulle  få

vatten.  Stödkäpparna  slogs  ner  i  marken.  Sedan
fylldes gropen till hälften med ny mylla och plantan

planterades med ny mylla omkring. Till sist bands
plantan stadigt  mellan stödkäpparna. Den 5 maj,

Kristi  himmelsfärdsdagen vid middagstid var alla
50 plantor planterade. 

Sedan började bevattningen som höll  på ända
till slutet av augusti. Vi hade en så lång slang att

den från kranen i  Viljans wc räckte ända ner till
slutet  av  allén.  Varje  vecka  var  någon

styrelsemedlem där  och  skötte  bevattningen som
tog ca 2-4h per gång, beroende på hur mycket regn

som fallit.  Över bevattningen fördes protokoll,  ur
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vilket  det  bland  annat  framgår  att  det  under

sommaren 2016 föll 240 mm regn över Viljan.

När hösten kom kunde vi tyvärr konstatera att

endast  ca  en  tredje  del  av  björkplantorna  såg
riktigt  gröna  och  fina  ut.  Vi  tog  kontakt  med

leverantören som lovade leverera 36 nya plantor på
garanti våren 2017. Ingen kan riktigt säga varför en

del av plantorna lyckats och andra inte. De som har
lyckats  finns  inte  på  samma  ställe  utan  de  är

utspridda över hela området. Nu i skrivande stund
ser det dock ut som om så gott som alla skulle ha

”knoppar”  och  vi  får  se  om  de  alla  blir  gröna  i
början  av  maj.  Om  inte  så  levereras

garantiplantorna den 24 maj. Då blir det igen talko
till Kristi himmelsfärdsdagen.

Sand- / isplanen

Isplanen var i skrinnbart skick under tiden 5.1

till 6.3. Patrik Erlund och Niclas Tåg har fungerat
som planansvariga och koordinerat underhåll och

sprutning av planen. Borgby-Hertsby FBK hjälpte

till med att spruta planen. Snöplogningen utfördes

av Stefan Lönnkvist.

I  början av året lastades den gamla rinken på

släp  och  transporterades  till  Mömossen.  I  april
levererades en ny rink till isplanen. Under slutet av

sommaren  och  hösten  jämnade  Peter  Krogell
sandplanen  i  ett  par  omgångar.  Den  nya  rinken

monterades upp i november och is fanns på planen
före jul, men vädrets nycker gjorde att isen regnade

bort i slutet av året.

Lekparken

Under  sommarmånaderna  klipptes  och
trimmades  gräset  runt  lekparken  och  området

städades,  så  att  parken  såg  hyfsad  ut  och  var  i
lekbart skick.

Fotbollsplanen

Fotbollsplanen  användes  under

sommarmånaderna  av  våra  fotbollsintresserade
medlemmar och bybor. Gräsklippnings-tjänsterna

köptes av Sibbo kommun.
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H Ä N T  P Å  F Ö R E N I N G S L O K A L E N  V I L J A N

  ( D A T U M ,  K L O C K S L A G ,  A N T A L  D E L T A G A R E ,  E V E N E M A N G )

Januari

1.1  13:00-15:00,  3,  Uthyrt,

3.1  17:00-18:00,  1,  Allmän
kontroll,  5.1  09:30-10:30,  1,

Vatten-  &  värmekontroll,  5.1
19:00-20:00,  2,

Uthyrningsträff,  7.1  18:00-
20:00,  9,  Styrelsemöte 1/2016,

7.1  20:00-21:30,  5,
Julgransplundring,  12.1  17:00-

18:00,  1,  Allmän  kontroll,  15.1
17:00-19:00,  4,  Uthyrt,  16.1

17:00-01:00,  56,  Uthyrt,  17.1
12:00-14:00,  4,  Uthyrt,  20.1

15:30-16:30, 1, Allmän kontroll,
städning,  21.1  17:00-20:30,  11,

Chillkväll,  22.1  17:00-18:00,  7,
Visning,  22.1  18:00-20:00,  6,

Tack-kväll  talko,  23.1  10:00-
14:00, 4,  Tack-kväll talko, 23.1

17:30-02:00,  36,  Tack-kväll,
24.1  14:00-16:30,  5,  Städning,

30.1  14:00-14:30,  1,
Mattleverans 

Februari

2.2  18:00-21:00,  4,

Inventering,  städning,  3.2
17:00-17:30,  5,  Visning  av

Viljan,  4.2  18:30-20:30,  9,
Styrelsemöte  2/2016,  6.2

15:00-20:30,  35,  Uthyrt,  10.2
11:30-12:00,  1,  Översikt  och

nyckel,  11.2  18:00-20:30,  9,
Barnkväll, bakning, 16.2 14:00-

15:00,  1,  Städning,  18.2 16:30-
22:00,  43,  Uthyrt,  21.2  17:00-

18:30,  1,  Städning,  21.2 18:30-
21:00,  6,  Musikträff,  26.2

13:00-14:30, 1, Allmän kontroll 

Mars

3.3  18:30-20:30,  7,

Styrelsemöte  3/2016,  7.3
18:00-21:00,  7,  Musikövning,

8.3 16:00-17:00, 2, Förevisning
och  nyckel,  8.3  17:00-20:00,

25, Uthyrt, 9.3 20:00-20:45, 1,
Disco-teknik, 10.3 17:00-21:00,

25,  Disco,  12.3  12:30-15:00,  1,
Städning,  Byabladsarbete,  15.3

17:00-17:30,  1,  Hämtning  av
varor,  15.3  18:30-19:00,  1,

Disco-teknik,  nedmontering,
25.3 15:00-16:00, 2, Visning av

Viljan,  25.3  18:00-19:00,  2,
Förberedelser  för  påskhäxträff,

26.3  10:00-13:00,  25,
Påskhäxträff, 31.3 18:30-20:00,

8, Vårmöte 

April

2.4  10:00-11:30,  2,
Pingisövning,  3.4  10:00-13:30,

4, Pingismästerskap, 3.4 18:00-
21:00,  8,  Musikövning,  5.4

18:30-20:30,  7,  Styrelsemöte
4/2016,  7.4  18:00-18:30,  2,

Nyckelavhämtning,  8.4  15:00-
23:00,  20,  Uthyrt,  16.4  16:00-

17:00,  2,  Allmän  kontroll,
städning,  17.4  11:00-15:00,  15,

Uthyrt,  17.4  18:00-20:30,  8,
Musikövning, 18.4 18:00-19:00,

1,  Planering  av  After-Skihippa,
18.4  19:00-21:00,  4,

Höstdansmöte,  21.4  19:00-
20:00,  2,  After-

Skiförberedelser,  22.4  18:00-
20:00,  5,  After-

Skiförberedelser,  23.4  10:00-
16:00,  4,  After-

Skiförberedelser,  23.4  17:00-
02:00, 57, After-Ski party, 24.4

12:00-15:00,  4,  Städning,  28.4
17:30-20:30, 14, Chillkväll 

Maj

2.5  12:00-16:00,  1,

Planteringsarbete,  3.5  8:00-
15:00, 1, Planteringsarbete, 3.5

17:00-18:00,  1,  Förberedelser
för  talko,  4.5  8:00-16:30,  6,

Trädtalko,  4.5  17:00-22:00,  9,
Trädtalko,  5.5  8:30-15:00,  10,

Trädtalko, 10.5 18:30-20:30, 8,
Styrelsemöte  5/2015,  18.5

19:00-21:30,  2,
Årsberättelsepostning  &  disco-

teknik,  19.5  17:30-21:00,  18,
Avslutningsdisco,  21.5  14:00-

14:30,  1,  Byablad  och
årsberättelsetalko,  23.5  11:30-

12:30,  1,
Årsberättelsefrankering  &

disco-teknik, 25.5 16:00-20:30,
7, Sandtalko, 31.5 09:30-11:00,

1, Fönstertvättning, 31.5 17:30-
20:00, 5, Fönstertvättning 

Juni

3.6  17:00-17:15,  2,

Nyckelavhämtning,  3.6  17:15-
19:00,  3,  Uthyrt,  4.6  16:30-

02:00,  50,  Uthyrt,  5.6  11:00-
14:00,  6,  Uthyrt,  7.6  15:00-

17:00,  1,  Fönstertvättning,
förberedelser för cykellopp, 8.6

16:00-17:00,  1,  Förberedelser
för  3-sockenlopp,  8.6  20:30-

21:30,  2,  Städning  efter  3-
sockenlopp,  13.6  13:00-14:00,

1, Underhåll, 14.6 18:00-19:00,
1,  Köksstädning,  14.6  19:00-

20:30,  5,  Höstdansmöte,  15.6
18:30-20:30,  9,  Styrelsemöte
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6/2016,  29.6  12:00-13:00,  1,

Allmän kontroll 

Juli

1.7 10:00-21:00,  12,  Uthyrt,
2.7  13:00-03:00,  150,  Uthyrt,

3.7 12:30-16:00, 12, Uthyrt, 4.7
13:00-13:30, 1, Allmän översikt

samt  nyckelhämtning,  7.7
18:00-20:00,  2,

Tältundansättning,  11.7  09:30-
13:00,  1,  Björkvattning,  14.7

09:30-11:00,  1,  Städning,
allmän  kontroll,

materialpåfyllning,  18.7  10:00-
10:30,  1,  Björk-kontroll,  20.7

17:00-19:00,  9,  Visning  av
Viljan,  22.7  13:00-14:00,  1,

Kontroll  av  material,  25.7
08:30-12:00, 1, Björkvattning 

Augusti

1.8  18:10-20:40,  1,

Björkvattning, 3.8 17:00-19:30,
2,  Arkivering  &

sminkrumsarrangemang,  8.8
17:30-20:30,  1,  Vattning  av

björkar,  9.8  18:30-21:00,  8,
Styrelsemöte  7/2016,  11.8

19:00-20:30,  10,
Höstdansmöte,  12.8  10:30-

12:00,  1,  Gårdsarbete  och
nyckel,  12.8  11:00-19:00,  14,

Uthyrt,  13.8  14:00-03:00,  90,
Uthyrt,  14.8  13:30-17:00,  9,

Uthyrt,  15.8  18:30-19:00,  1,
Nyckel  och  allmän  kontroll,

16.8 15:00-17:30, 1, Bevattning
av björkarna, 21.8 12:00-14:30,

1,  Städning,  köksgenomgång,
allmän  kontroll,  22.8  17:45-

18:45,  1,  Bevattning  av
björkarna  (17st),  22.8  18:30-

19:00, 1, Borstbyte, 23.8 11:00-
11:30, 1, Hämtning av material,

24.8  18:00-18:30,  1,
Nyckelhämtning,  24.8  18:00-

19:30,  4,  Uthyrt,  25.8  10:00-

12:00,  3,  Uthyrt,  25.8  14:30-

18:00,  9,  Uthyrt,  26.8  13:00-
15:00,  6,  Uthyrt,  27.8  14:30-

02:00, 80, Uthyrt,  28.8 13:30-
14:30,  10,  Uthyrt,  29.8  17:30-

21:00, 2, Städning, 31.8 09:00-
10:00, 3, Visning av Viljan, 31.8

19:00-20:00,  21,  Höstmöte
Borgby Jaktförening 

September

1.9  09:30-11:00,  2,

Brandsyn,  1.9  16:00-17:00,  1,
Bostadskontroll,  2.9  15:30-

16:00,  2,  Nyckelhämtning,  2.9
19:00-22:00,  2,  Uthyrt,  3.9

10:00-11:00,  1,  Uthyrt,  3.9
12:30-01:00,  59,  Uthyrt,  4.9

12:00-20:00,  2,  Uthyrt,  4.9
19:00-21:00,  6,  Musikövning,

5.9  08:00-08:30,  1,
Avhämtning  av  nyckel,  7.9

16:00-17:30,  2,  Städning,
diskning,  8.9  09:30-12:00,  4,

Inspelning  av  intervju,  8.9
18:30-20:30,  6,  Styrelsemöte

8/2016,  9.9  18:30-19:00,  2,
Visning  av  bostad,  11.9  17:00-

19:30,  5,  Städning,  15.9 17:30-
20:30,  12,  Chillkväll,  15.9

19:00-20:00,  1,  Gräsklippning,
16.9 08:30-10:00, 3, Visning av

Viljan,  16.9  10:00-11:00,  1,
Hämtning  av  Byablad,

materialinventering,  17.9
18:30-21:00,  7,  Musikövning,

20.9 18:00-18:30, 1, Kontroll av
bostaden,  21.9  17:30-19:00,  3,

Visning  av  bostaden,  21.9
19:00-20:30, 8, Höstdansmöte,

21.9  20:30-21:30,  3,
Byabladstalko,  22.9  17:30-

20:30,  13,  Igelkottpyssel,  23.9
18:00-18:30,  2,

Nyckelhämtning,  23.9  18:30-
19:00,  5,  Uthyrt,  24.9  11:00-

15:30,  11,  Uthyrt,  24.9  16:15-
01:45,  50,  Uthyrt,  25.9  14:00-

17:00,  5,  Uthyrt,  27.9  08:00-

09:00,  1,  Gräsklippning,  27.9
16:00-17:00,  1,  Kontroll,  29.9

17:30-20:00,  4,
Undertecknande  av

hyreskontrakt 

Oktober

2.10  18:30-21:00,  9,
Musikövning,  4.10  18:30-

20:00,  6,  Lotteritalko,  5.10
18:30-20:30,  7,  Styrelsemöte

9/2016,  5.10  20:30-21:30,  3,
Lotteritalko,  6.10  13:00-15:00,

1,  Lövblåsning,  7.10  17:00-
18:00, 5, Danstalko, 9.10 12:00-

14:00,  8,  Danstalko,  9.10
18:00-21:00,  6,  Musikövning,

11.10  19:00-20:00,  1,  Disco-
teknik,  byte  av  lampor  i

tamburen,  13.10  18:00-20:30,
24, Disco, 14.10 18:00-18:30, 1,

Disco-teknik  undanstädning,
15.10  10:30-11:00,  1,  Allmän

kontroll,  16.10  18:30-21:00,  6,
Musikövning,  17.10  15:30-

18:00,  1,  Städning,
golvtorkning,  krattning,  18.10

14:30-17:00,  1,  Lövblåsning,
gårdsarbete, 19.10 17:30-20:00,

7,  Svanpyssel-kväll,  21.10
13:00-14:00,  2,  Kontroll  o

service  i  vaktmästarbostad,
25.10 17:30-18:00, 1, Kontroll i

vaktmästarbostaden,  26.10
20:00-20:30,  3,

Vaktmästarträff 

November

2.11  18:00-20:30,  6,
Styrelsemöte  10/2016,  8.11

15:00-15:30,  1,  Kontroll,  9.11
18:00-18:30,  1,

Nyckelhämtning,  9.11  18:00-
20:30,  15,  Uthyrt,  10.11  17:30-

20:00,  16,  Julfestövning,  16.11
17:00-19:00,  1,

Fastighetsskötsel,  16.11  19:00-
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20:00, 12, NSU Höstmöte, 17.11

17:30-20:00, 20, Julfestövning,
23.11  15:30-17:00,  1,

Julfestförberedelser,  24.11
17:30-19:30,  22,  Julfestövning,

24.11  19:30-22:00,  4,
Julgranspåklädning,  27.11

13:30-18:00,  61,  Julfest,  30.11
18:00-19:00,  2,

Nyckelhämtning,  30.11  19:00-
21:00, 21, Uthyrt 

December

2.12  15:00-23:00,  38,
Uthyrt,  4.12  15:30-16:00,  1,

Allmän  kontroll,  4.12  16:00-
18:00, 8, Visning av Viljan, 5.12

16:00-23:30,  15,  Uthyrt,  6.12
14:00-15:00,  1,  Kontroll  efter

fest,  7.12  18:30-20:30,  7,
Styrelsemöte  11/2016,  11.12

19:00-21:00,  6,  Musikövning,
12.12  15:30-16:00,  1,

Värmekontroll,  15.12  18:00-

01:00,  4,  Uthyrt,  16.12  14:00-

22:00,  5,  Uthyrt,  17.12  12:00-
01:00,  61,  Uthyrt,  21.12 16:00-

16:30,  1,  Grovstädning,  28.12
10:00-12:30,  1,  Städning,

fastighetsskötsel,  30.12  09:00-
10:00,  2,  Nyckelhämtning,

30.12 19:00-02:00,  35,  Uthyrt,
31.12  12:00-12:30,  2,

Nyckelavhämtning,  31.12
16:00-16:30, 1, Allmän kontroll,

belysningsjustering

V I L J A N  2 0 1 6  I  S I F F R O R

1854 besökare, av vilka 315 under 29 år

29 timmar ungdomsverksamhet (minst 2/3 av deltagarna under 29 år)

283,5 timmar övrig föreningsverksamhet

223 timmar uthyrningsverksamhet

B O K S L U T E T  2 0 1 6

Ekonomisk översikt

Den  största  enskilda  ekonomiska  satsningen

under året var förnyelsen och kompletteringen av
Viljans  björkallé.  Kostnaden  var  ca  4  000 € och

den  kostnaden  har  till  stor  del  aktiverats  i
bokslutet.  Dessa  kostnader  avskrivs  under  10  år.

Föreningens  likviditet  förbättrades  något  under

året  vilket  delvis  beror  på  en  aktiv  uthyrning  av

Viljan och delvis  på att  reparationerna på Viljan
varit  små  under  året.  Inkomsterna  från

skidevenemangen  uteblev  även  i  år  på  grund  av
snöbrist.

Kommentarer till årets resultat- och balansräkning

Programverksamhetens  intäkter  har  minskat
eftersom höstdansens besökarantal var mindre i år

än  2015.  Kostnaderna  för  skrinning  har  minskat
eftersom vi  inte  hade  någon  rink  vintern  2015  -

2016.  Det  medförde  billigare  plogning.  Väg  och
gårdsplansunderhållet  har  stigit  eftersom  vi  i  år

försåg  gårdsplanen  med  nytt  grus.  I
telefonkostnaderna  ingår  numera  även  kostnader

för  föreningens  internetuppkoppling.   Erhållna
provisioner  under  rubriken  Medelsanskaffning

består  av  NSU:s  andel  av  överskottet  från  SUF

dansen i juli samt annonsintäkter från Byablade. I
övriga  understöd  ingår  ett  bidrag  från  Svenska

kulturfonden.

Fordringarna består av hyresinkomster,  intern

elfakturering  och  idrottsdeltagaravgifter  av  vilka
alla  utom  en  (70  euro)  blivit  betalda  i  januari.

Föreningens likvida medel har omplacerats även i
år.  Kontoskulderna  och  de  passiva

resultatregleringarna består av några icke förfallna
kostnader vid årsskiftet.
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V E R K S A M H E T S P L A N  2 0 1 7

SEKTION Vecko/Månads-
verksamhet

Periodverksamhet Tillställning / 
Tävling

Övrigt

O R D I N A R I E   V E R K S A M H E T 

Ungdom
(barn/tonår)

Ungdomskvällar med 
ledd verksamhet.

Barnkvällar med ledd 
verksamhet.

Filmkvällar.
Regelbundna spel-
övningar, biljard, bord-
tennis.
Teater.
Kurser, utfärder.
Träffar i lekparken.
Chillkvällar.

Disco.
Pyssel och lektillfällen.
Temakvällar.
Danskurs för barn/ 
ungdom.
Påskhäxträff.
Barnfest.
Talangjakt.

Deltagande i frågesport.
NSU 115 år – Finland 100
år.

Program och Kultur Planeringsdag / möten.
Gamylträffar.

Fastlagsjippo.
Dans och ”hippor”.
Utfärder, Café-Viljan.
Byafest i någon form.
Höstdans, SUF-marknad.
Teaterresor, vuxendisco,
julfest, temakvällar.
Byaloppis.

Programmakare vid 
fester.
NSU 115 år – Finland 100
år.

Fastigheter Kontinuerlig 
övervakning av Viljan, 
lekparken, fotbolls- och 
isplanen samt underhåll 
av dessa.
Upprätthålla ordningen 
på Vilkan, isplanen och 
lekparken.

Mindre reparationer och 
underhåll.

Talkon av olika slag.
Städtalkon.
Nyplanteringar vid allén 
och vid parkerings-
platsen.
Planering av förnyandet 
av scenteknik.

Uppsnyggning av 
gårdsplanen på Viljan.
Tamburreparation.

Övrigt Uthyrning av Viljan.
Uthyrning av 
fotbollsplanen.

Utgivning av Byablade. Vårmöte och höstmöte. Deltagande i SUF och 
annan motsvarande 
verksamhet bl.a. i 
frågesport och danskväll.
Föreningens hemsida.
Samarbete med byns 
övriga, samt närbelägna 
ungdomsföreningar.

I D R O T T S V E R K S A M H E T 

Skidning Skidspåren hålles i skick. Underhåll av snöskotern.
Underhåll av bron över 
ån samt av mindre 
övergångar.

Deltagande i Vargspår.
Föreningens eget 
Sopplopp.
Skidmästerskap.

Isplanen Hålles i skrinnbart skick 
från December till 
Februari.

Träffar på isplanen, t.ex. 
barnkvällar.
Bandyträningar

Fastlagsjippo 
tillsammans med byns 
föreningar.

Underhåll av isplanen 
och rink.
Upprätthålla ordningen 
på isplanen och i 
lekparken.

Fotboll Träningar under 
sommaren.

Uthyrning av 
fotbollsplanen.

Bisamatch, Sibbo-
mästerskap.
Deltagande i Sibboserien.

Motion Bollspelsträningar.
Innebandy i Nickby 
skolcentrums GY-sal.
Rinkbandy i ishallen i 
Nickby.

Bandy på isplanen.
Snöskovandring.

Terränglöpningsmäster-
skap.
3-sockenloppet.
Byarunda.
Bordtennismästerskap.
Stövelkastning.
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S T Y R E L S E N  2 0 1 7

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

Sekreterare Johan Isaksson 050 340 5034 johan@norrasibbouf.fi
Ekonom Marianne Englund marianne@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 044 358 4400 christian@norrasibbouf.fi
Barn & ungdom Janina Saarinen 040 762 6971 janina@norrasibbouf.fi

Barn & ungdom Heidi Koski 050 584 2315 heidi@norrasibbouf.fi

Föreningen nås även på: info@norrasibbouf.fi

B L I  M E D L E M  I  N S U !

Du kan bli  medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften som är 4€ till  föreningens konto:

Norra Sibbo Uf IBAN: FI51 5561 0440 002038.

Vänligen  sänd  uppgifter  med  namn  och  födelseår  på  alla  medlemmar  ni  önskar  ansluta  till
info@norrasibbouf.fi!

F Ö R E N I N G S L O K A L E N  V I L J A N

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 / pia@norrasibbouf.fi.

Viljans telefonnummer är 09 851 3060.
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Fotogena påskhäxor

Inbjudning till fest
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