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INLEDNING
År 2020 gick till historien som året då det
bröt ut en virusepidemi i världen och
allting blev minst sagt annorlunda, nästan
ingenting fick eller kunde arrangeras. År
2021 hade vi alla hoppats på att skulle vara
ett mera normalt verksamhetsår men
tyvärr fick vi redan tidigt under året inse
faktum att det inte skulle bli så.
Vi var fortfarande tvungna att hålla möten,
planeringar och träffar på distans och om
vi träffades så var det avstånd och
munskydd som gällde.
Efteråt kan vi konstatera, som tur i oturen,
att som största projekt under året
planerats en upprustning av lekparken.
Detta betydde att det trots allt fanns
möjligheter att få projektet genomfört
eftersom det skedde utomhus. Planering
av projektet påbörjades redan hösten 2020
och under våren 2021 började man sedan
jobba med den mera synligare delen i
parken. Talkoandan i byarna blommade
upp under våren då bräder sågades,
målades och spikades upp till nytt staket.
Då staketet var på plats följde
grävningsarbeten både för de tidigare och
de nya lekredskapen.

endast 2 men glädjande nog verkade det
som många ville hjälpa till för att få dessa
projekt genomförda. Byborna kan och
skall vara stolta över att det i
näromgivningen finns tillgång till både
lekpark och möjlighet att idka olika
idrottsgrenar. Vi skall också komma ihåg
att med gemensamt ansvar se till att dessa
hålls i skick.
Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till
alla de medlemmar och bybor som igen
lagt ned tid och energi för NSU:s bästa,
detta fortsatt annorlunda år 2021. 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
2021.
Speciellt
tack
till
Sibbo
Sparbanksstiftelse, Krogells stiftelse,
Svenska kulturfonden och UKM som
beviljade oss underhållsunderstöd för att
täcka de bortfallna inkomsterna under
detta pandemiår.
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Parkprojektet följdes av ett annat
arbetsdrygt projekt, att uppföra en ny
förrådsbyggnad invid isplanen. Den
tidigare hade minsann tjänat ut sin tid och
för att få en byggnad som skulle fungera
både som förråd och pumphus uppfördes i
oktober ett nytt tvådelat förråd.
Både lekparken och förrådsbyggnaden
höll talkoarbetarna igång från april till
november.
Förrådsbyggnaden skall ännu våren 2022
målas utvändigt och området snyggas upp
innan detta projekt är klart.
Ibland var det 15 personer på talko, ibland
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STYRELSEN 2021
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonom
Program & Kultur
Barn & Ungdom
Idrott & Motion
Fastigheten

Micaela Oljemark
Johan Isaksson
Måns Stenström
Marianne Englund
Pia Heikkinen
Johanna Gustafsson, Heidi Koski
Stefan Laurén
Måns Stenström, Pia Heikkinen, Jessica Heikkinen

ADMINISTRATION
Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under
verksamhetsåret 2021 och 180 paragrafer
har protokollförts. Styrelsen samlades
både till möten på Viljan samt till några
virtuella styrelsemöten. Föreningen har
under verksamhetsåret sammanträtt till
två föreningsmöten, vårmötet 23 mars
hölls som ett virtuellt möte via Google
meet. Höstmötet hölls den 16 november
på Viljan. Vid slutet av år 2021 hade
föreningen 550 medlemmar (552 medlemmar år 2020).

utkommit 5 gånger under året och
upplagan är i normala fall 400 exemplar. I
år, på grund av pandemin har Byabladet
delats ut elektroniskt förutom ett blad
som traditionellt delades ut.

REPRESENTATION
Cecilia Granqvist har fungerat som
förbundssekreterare i Sibbo Ungdomsförbunds styrelse.
Johan Isaksson har fungerat som
styrelsemedlem i Sibbo Ungdomsförbund,
skattmästare
i
Ungdomsföreningsrörelsens stöd rf och styrelsemedlem i
Ungdomföreningsstiftelsen sr.

UPPVAKTNINGAR
Timo Salmia uppvaktades på 60-årsdagen
Vivan Wickström uppvaktades på 60-årsdagen
Stefan Laurén uppvaktades på 50-årsdagen

Arbetsgrupper inom Sibbo Ungdomsförbund har representerats av olika
styrelsemedlemmar.

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 på adressen
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.

INFORMATION
Föreningen delar under normala tider ut
infobladet ”Byablade” till alla postlådor i
Borgby och Hertsby. Medlemmar som bor
utanför byarna har Byablade postats eller
skickats elektroniskt. Byablade har
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Info om föreningen finns också på:
facebook.com/norrasibbouf. Ibland informeras också föreningsärenden i Borgbygruppen på Facebook.
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BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
På grund av de restriktioner coronapandemin har fört med sig har det detta år
inte varit möjligt att ordna verksamhet i
grupp eller inomhus. Barnkvällarna har
således haft paus största delen av året och
i år arrangerades det heller
inte någon sommarfest på
Viljan.

talkokraft sågades, målades och spikades
det nya staketet upp på flera talkotillfällen
under våren och försommaren.
Borgby-Hertsby Marthakrets önskade
bidra i upprustningen med ett ekonomiskt
bidrag

Den mycket omtyckta och
populära påskhäxträffen
blev det heller inget av!
Storsatsningen detta år
inom barnverksamheten
har
i
stället
varit
upprustningen
av
lekparken i byn. Med sina
knappt 15 år på nacken
var flera existerande
lekapparater i behov av
små
och
större
reparationer. Då det
visade
sig
att
gungställningen nått sin
ände samt flera andra redskap var i behov
av förnyelse beslöts det att göra en
arbetsdryg uppgradering av hela parken.
Planerandet av parkens utformning
inleddes på våren och i maj revs det
existerande staketet. Med många timmar
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intensiva veckor med mycket arbete kunde
vi den 10 oktober fira lekparksinvigning
anno 2021!
Under invigningsfesten kunde man
förutom beundra den uppgraderade
parken även ta del av Hemböles
husdjurspark som var på besök! Det fanns
också möjlighet att prova fiskelyckan vid
metet eller njuta av förmiddagskaffe med
dopp. Invigningsjippot var mycket
välbesökt och det var roligt att se hur
många barn och familjer som faktiskt finns
i våra byar! Jippot fick mycket beröm likaså
den uppsnyggade och förnyade lekparken!
Mot slutet av verksamhetsåret lättade
restriktionerna och NSU kunde delta med
två juniorlag i uttagningarna i Nylands
Svenska Ungdomsförbunds frågesport.
Bägge lagen klarade sig mycket fint i
uttagningen och gick vidare till finalen som
hölls på Liljendalgården i november. Där
blev det tredje respektive sjätte plats.

och var med om att
välja klätterställning till parken. Nya
lekapparater beställdes från inhemska
Lappset och efter en sommarpaus
återupptogs talkona i augusti. Det gällde
först att gräva bort eller
flytta på existerande
redskap för att få de
nya på plats. Efter
mycket mätande och
dividerande
med
skyddszoner grävdes
sedan
de
nya
redskapen på plats. En
lekpark skall fylla alla
säkerhetskrav
och
efter att redskapen var
på plats jämnades ett
tjockt
lager
med
skyddssand
i
lekparken. Efter några
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Under november månad övades det på
julfestprogram som sedan framfördes på
föreningens julfest första advent. Det var
ett fint gäng barn och unga som bjöd på
både Luciafölje, sång och tomteteater!
Årets Lucia var
förskolflickan Viivi
Oljemark.
Visst känndes det
som ett år då det
mesta avbokades,
annulerades eller
inte
ens
planerades, men
då man jämför
med år 2020, så
var
2021
ett
aningen ljusare år
trots allt!
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PROGRAM OCH KULTUR

En söndag i mitten av november ordnades
en pysseldag där man fick binda julkransar.

Vanligtvis har en teaterresa till Fallåker
hört till de första evenemangen under
året men i år blev det inte så.
Många olika evenemang och
program fanns inplanerade
men eftersom pandemin
bara fortsätter så blev det
ingenting av planerna!

Med julmusik, glögg och pepparkaka som
sällskap blev det otroligt fina alster. Dagen
var välbesökt och efteråt var det flera som
hade en julkrans hängande på sin
ytterdörr.
I slutet av november, den första advent
som traditionen är, arrangerades julfest på
Viljan. Det var den första tillställningen
inomhus i föreningens regi sedan julfesten
2019. Vi kan konstatera att det blev en
stämningsfull julfest med traditionsenligt
program förutom att allsång fortfarande
var förbjudet enligt restriktionerna. Istället
fick publiken lyssna på julsånger av barnen
och ungdomarna. Lika säkert som
Luciaföljets medverkan på julfesten,
besöktes festen av julgubben med sin
stora julklappssäck!

Det enda som kunde
erbjudas i programväg var att
åka skridsko eller ta sig en tur i
skidspåren. Lyckligtvis blev det en
rejäl vinter med mycket snö så att det
ändå fanns någonting att göra.
Skidspåren var välbesökta, speciellt på
veckosluten, och eftersom Vändagen inföll
på en söndag beslöt NSU att bjuda på en
överraskning. Utrustade med röda
hjärtformade ballonger, hjärtgirlanger och
munskydd
ställde
sig
några
styrelsemedlemmar i skidspåret och bjöd
på chokladhjärtan och varm saft till alla
skidåkare under Vändagen. Detta var ett
uppskattat inslag i den annars så trista
epidemitiden.
På första maj dukade vi upp med munkar,
mjöd och ballonger i lekparken. Dessutom
fanns en frågerunda i närterrängen med
olika frågor för barn och vuxna. Ca 60
personer träffades under eftermiddagen

och kunde
samtidigt
få information om lekparkens kommande
renovering.
Under normala år brukar NSU ställa upp
både på Sommardansen och marknaden
som SUF ordnar men i år var allt avblåst.
Sommarjippot på Viljan har redan hunnit
bli en tradition men i år fick vi tyvärr inse
att något sådant inte skulle få ordnas.
Eftersom lekparken var stängd på grund av
reparationer och förnyelse och för att
restriktionerna lättat en aning, bestämde
vi under sensommaren att ställa till med en
stor invigningsfest då parken stod klar.
Med
Hemböle
omkringresande
husdjur, med sött och salt tilltugg,
mete och annat skoj blev den
förnyade lekparken invigd den 10
oktober.
I oktober var det dags för
uttagningarna i Nylands svenska
ungdomsförbunds frågesport och
NSU deltog med två juniorlag och ett
seniorlag. Seniorlaget fick denna gång
se sig besegrat men juniorlagen kom
bägge till den Nyländska finalen som
gick av stapeln i Liljendal i november.
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Där blev det sedan en fin
tredje respektive sjätte plats.
Under
hösten
lättade
restriktionerna och Nyländsk afton
kunde arrangeras. Värd för årets
afton var Vanda Ungdomsförbund
och platsen för tillställningen var
Trio Sport Center i Dickursby. Det
som gjorde årets afton extra
spännande var att B-C Oljemark var
utsedd som kandidat i tävlingen
Årets veteran inom Nylands
Svenska Ungdomsförbund (för
övrigt vet ingen av oss i NSU av
vem).
I
tävlingen
kunde
allmänheten rösta under några
veckor och segraren utsågs under
kvällen. Trots att segraren kom
från Raseborg och inte från NSU
så var kvällen lyckad på alla sätt!
Kvällen bestod av mycket fint och
omväxlande program, 3-rättersmiddag vid
långbord, teater, musik och sång samt
med många muntra skratt för de NSU-are
som vågade sig ut bland andra människor
denna oktoberlördag.

Årsberättelse 2021

Till skillnad från senaste år då Viljan inte
hade någon julgran inne, fanns nu en
ståtlig gran

som lyste ut
genom fönstren. Gårdsplanen lystes även
upp av en julgran.
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IDROTTS- OCH MOTIONSVERKSAMHET
Strax efter nyår 2021 kom vintern för att
stanna till Borgby och Hertsby. Det blev
fart på verksamheten på isplanen, BorgbyHertsby FBK ställde upp med spruthjälp
och med ens fanns det en ypperlig isplan
klar för användning.
På trettondagen kördes snöskotern ut från
sitt sommarförvar och strax därefter
kördes det upp en skidbana på
fotbollsplanen. Några dagar senare kunde
redan en längre bana köras upp.
Vintersäsongen pågick till slutet av mars
och fram till dess kunde man skida flera
olika skidrutter.
En friluftsdag planerades in i februari men
på grund av striktare restriktioner
inhiberades även den.
Genast i början av
säsongen
fick
skidspåren
och
isplanen QR-koder
till
ett
onlineformulär där
man kan anmäla
prestationer
för
skidning
och
skrinning. Förstås
finns även de mera
traditionella
sättet
med
häften
i
postlådorna vid isplanen
och skidspåren.
Vintern
varade
länge
och
vintersportsäsongen blev lång. Under
säsongen fanns totalt 12177 skidkilometer
bokförda samt 2040 prestationer, namn
antecknade för skidning och 760
prestationer, namn samt 1142 timmar
uppskrivna för skridskoåkning.
Som ett extra programnummer utsågs en
tävling i mitten av februari. Man skulle
gissa eller uppskatta hur många kilometer
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som skidades på en vecka i byns skidspår.
Det kom överraskande många gissningar
och närmast kom Aulis Palola som vann en
kasse med bastutillbehör.
På Vändagen, som råkade infalla samtidigt
som fastlagssöndagen, ställde sig några
styrelsemedlemmar som överraskning i
skidspåret utrustade med hjärtformade
ballonger och bjöd på chokladhjärtan och
varm
saft.
Detta
lilla
överraskningsmoment
var
mycket
uppskattat bland skidåkarna!
I juni blev det dags för 3-sockenloppet på
cykel, något som inhiberades senaste år
men nu genomfördes med 35 deltagare.
Efter cykelloppet blev det
traditionell grillning och
samvaro på sandplanen.
Under
sommaren
a n v ä n d e s
fotbollsplanen
sporadiskt
av
medlemmar och
bybor.
En höstsöndag i
oktober var det
dags för det årliga
mästerskapet
i
stövelkastning.
Med
behöriga avstånd och
händerna
smorda
med
handdesinfektionsmedel kämpade
51 personer om segern i de olika klasserna.
Förutom deltagare fanns en skara med
publik så detta blev ett av de mest besökta
evenemangen under året.
Fortfarande står sig det gamla NSUrekordet 33,50 från 1983. Damklassen
vanns av Miranda Krogell och herrklassen
av Zacharias Järvinen. Övriga segrare var
Viivi Oljemark, Timéo Duplissy, Venla
Oljemark och Daniel Andersson.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Efter mästerskapet traskades Byarundan i
Borgby av 41 personer. Byarundan gick i år
i skogsterräng till en grillplats där det
avnjöts medhavd matsäck runt den öppna
elden. I strålande, nästan hett, höstväder
njöt både unga och äldre av utflykten.
Söndagen
den
31.10
ordnades
”Vintertidsvandring” till masten i Hertsby.

17 personer tog sig genom skogen till
masten där den medhavda matsäcken
avnjöts.
NSU har haft en rinkbandytur i ishallen
under vår- och höstterminen men
deltagandet har styrts av restriktionerna
under året.

Resultat från föreningsmästerskapet i stövelkastning
3.10.2021
De glada vinnarna poserar på sidan 22!

Flickor 1-6 år
1. Viivi Oljemark
2. Anais Duplissy
3. Maja Murray

6,80 m
4,10 m
4,10 m

Flickor 7-12 år
1.
2.
3.
4.
5.

Venla Oljemark
Saranda Krogell
Serafia Arrenius
Wilhelmina Lindberg
Alina Tall

Miranda Krogell
Johanna Gustafsson
Linn Koskenniemi-Nybäck
Iris Erlund
Nika Thomson
Annette Andersson
Kicka Lindroos
Sabina Gädda
Micaela Oljemark
Hanna Åkesson
Susanne Nybäck
Molly Andersson
Helene Erlund
Lisbeth Gädda

Årsberättelse 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Timéo Duplissy
Niklas Murray
Axel Nybäck
Lukas Åkesson
Matheo Koskenniemi
Oskar Murray
Max Åkesson

7,10 m
6,00 m
5,30 m
5,20 m
2,90 m
1,70 m
1,50 m

Pojkar 7-12 år
12,90 m
12,10 m
11,50 m
10,20 m
9,00 m

Damer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pojkar 1-6 år

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daniel Andersson
Roy Thomson
Anton Gädda
Oliver Andersson
Albin Tall
Aaron Arrenius

20,40 m
17,10 m
16,00 m
12,60 m
11,90 m
11,10 m

Herrar
14,60 m
13,10 m
12,80 m
12,40 m
12,40 m
12,20 m
11,70 m
11,60 m
11,40 m
11,30 m
11,20 m
10,80 m
9,30 m
6,40 m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zacharias Järvinen
Jan Grönqvist
Nico Koski
Aki Arrenius
Jonas Englund
Clas-Åke Gädda
Krister Andersson
Maximilian Järvinen
Paul Murray
Niclas Tåg
Jonathan Duplissy
Patrik Erlund
Kenneth Less
Måns Stenström
Åke Gädda
Johan Isaksson

25,10 m
22,30 m
20,80 m
20,10 m
20,00 m
19,70 m
18,10 m
18,00 m
17,60 m
17,30 m
16,90 m
15,70 m
15,10 m
13,40 m
11,10 m
-
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FASTIGHETER
FÖRENINGSLOKALEN
VILJAN
Kalendern för uthyrningar och bokningar
för Viljan gapade tom, inga reserveringar
fanns inbokade för året och det kändes så
klart inte bra. Det enda som tröstade var
att läget var lika illa för alla
ungdomsföreningshus.
Här kan vi inte annat än varmt tacka
Svenska kulturfonden, Krogells stiftelse
och Sibbo sparbanksstiftelse som insåg
det olyckliga läget för föreningar med
föreningshus och beviljade oss ett mycket
välbehövligt bidrag. Tack vare bidraget
blev inte utgifterna för fastigheten
rekordstora under året. I slutet av året
beviljades oss ännu ett bidrag från
Undervisnings- och kulturministeriet för
samma ändamål.
Städning och små underhållsarbeten i
föreningslokalen har skett regelbundet
under året.
Trots att huset inte använts behövs det
regelbunden tillsyn och skötsel av
fastigheten.
Några gårdstalkon ordnades under året
och med jämna mellanrum sladdades
parkeringsplatserna
och
slänterna röjdes.
Utsatt av väder och vind
hade Viljans ytterdörr blivit
en skamfläck för Viljan.
Lacket flagade och virket
hade sett sina bästa dagar
men med Stefan Lönnkvist
och B-C Oljemarks duktiga
händer
restaurerades
dörren så den blev som ny.
I samma veva snickrades
det även nya trälådor för
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tältet som föreningen hyr ut.
Under året granskades Viljans elsystem av
en certifierad granskare för att kontrollera
att allting är i skick. På sommaren utfördes
även brandsyn i huset.
Lagom till första advent kläddes julgran
både inne och ute. Granarna lyste upp
både fönster och gårdsplan på Viljan under
jultiden.
Vinterunderhållet av Viljans gårdsplan och
väg har skötts av familjen Borgström.

SAND- / ISPLANEN
Tidigt på våren inleddes arbetet med att
förbereda det kommande byggarbetet på
isplanen. Det gamla pumphuset hade
tjänat ut och det behövdes ett nytt
alternativ för pump och förråd. I
planeringsskedet gick man in för att skaffa
ett förråd, ett färdigt huspaket som skulle
byggas upp på plats. Den knappt 15 m2
stora byggnadens grundarbete inleddes i
slutet av sommaren och sedan fortsatte
det med många talkotimmar och -gånger
innan förrådet stod på plats. Det behövdes
grävas, avverkas och jämnas för att ett
nytt förråd skulle gå att föra upp. Lagom
till lekparkens invigning hade man rest
väggarna på förrådet. I slutet av oktober
lades ännu taket och en ny
pump införskaffades inför
säsongen.
Under våren och sommaren
2022 skall förrådet målas
och färdigställas.
Patrik Erlund har fungerat
som
planansvarig
och
koordinerat underhåll och
sprutning av planen.
Under vintern har det
mesta arbetet skötts på

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

talko av bybor och BorgbyHertsby FBK har även hjälpt till
med att få isen i skick. Plogningen
av skridskorinken sköttes genom
köptjänst. På hösten sladdades
och jämnades planen inför
vintersäsongen.
Omklädningstakets fönster och
fönsterkarmar
(som
varit
nertagna i många år) förnyades
med hållbarare plexiglasskivor
och rustades upp sommaren
2021. De sattes på plats samtidigt
som ytterväggarna målades.

LEKPARKEN
Lekparken stod för en stor del av årets
projekt. Lekparken hade kommit till läget
att den behövde en grundlig förbättring
och upprustning. En del av lekredskapen
hade tjänat ut sin tid och det behövdes
göras nyanskaffningar för att få en trevlig
park. Arbetena inleddes med att det gamla
trästaketet revs och man började såga och
måla upp ett nytt.
Innan vi började riva staketet beställdes en
konditionsgranskning av lekparken som
helhet. Utrustad med olika mätinstrument
granskades lekparken av en granskare och
vi var tvungna att inse faktum, det skulle
bli en omfattande reparation. Staketet
visste vi att var ruttet men vad var
situationen med lekredskapen, deras
mekanismer, sandlådan, bordet, bänkarna,
skyddsanden samt placeringen av de olika
redskapen.
Vissa lekredskap gick att delvis förnya,
andra så som gungställningen och
korgbollsställningen behövde avlägsnas.
Den gamla klätterställningen försågs med
nytt klätternät, gungorna fick nya
plastskydd och måtten mellan redskap och
skyddssand gjordes korrekta.
Efter
noggranna
mätningar
och
uträkningar beställdes nya lekredskap från
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finländska Lappset. En
klätterställning, ny gungställning, en liten
kiosk
och
en
gungmoped
var
nyanskaffningar som grävdes på plats.
Efter att lekparken konditionsgranskats
gällde det att få ihop projektet
ekonomiskt. Vi stod framför stora utgifter
men tack vare lyckade ansökningar till två
lokala stiftelser fick vi ihop en budget för
projektet. Från tidig vår till sen höst
arbetades det på i parken med allt som
behövdes göras för att få en godkänd
lekpark.
Städtalkon ordnades i lekparken och i
sandplanens omgivning några gånger
under året.
Däremellan har bybor sporadiskt rensat
och klippt gräs vid lekparken. Lekparken
var ur bruk under sommaren men efter
den 10 oktober då den nya lekparken
invigdes har det varit aktivitet i parken.

FOTBOLLSPLANEN
Fotbollsplanen
användes
under
sommarmånaderna
av
våra
fotbollsintresserade medlemmar och
bybor.
Gräsklippningstjänsterna köptes av Sibbo
kommun.
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HÄNT PÅ VILJAN 2021
2.1.2021 15:00-15:30 NSU (1)
Allmän kontroll
4.1.2021 12:00-13:30 NSU (1)
Sminkrumsstädning
5.1.2021 17:30-18:30 NSU (2)
Liderstädning, avhämtning av
maskin
7.1.2021 19:00-20:00 NSU (2)
Snöskoterkontroll
8.1.2021 18:00-19:30 NSU (3)
Avhämtning av snöskoter,
gårdsarbeten
13.1.2021 18:30-20:00 NSU (1)
Kontroll, städning
14.1.2021 14:00-14:30 NSU (1)
Kontroll, städning
15.1.2021 12:00-14:00 NSU (2)
Gårdsarbeten
17.1.2021 18:00-19:00 NSU (2)
Avhämtning av material
18.1.2021 10:00-11:30 NSU (1)
Gårdsarbeten, små reparationer
19.1.2021 19:00-19:30 NSU (1)
Gårdsarbete
20.1.2021 15:00-16:00 NSU (1)
Granskning av
vaktmästarbostadens dörr
20.1.2021 16:30-18:30 NSU (2)
Granskning av
vaktmästarbostadens dörr
20.1.2021 19:00-20:00 NSU (1)
Städning, kontroll
21.1.2021 10:00-11:30 NSU (1)
Kontroll samt gårdsarbeten
22.1.2021 11:00-11:30 NSU (1)
Snöarbete
26.1.2021 16:30-18:30 Privat (4)
Eeva Lampela pianolektioner
26.1.2021 17:00-19:00 NSU (2)
Glasinsättning i dörr
27.1.2021 10:00-13:00 NSU (3)
Gårdsarbete
28.1.2021 19:00-20:00 NSU (2)
Visning av bostad
2.2.2021 15:30-18:30 Privat (4)
Eeva Lampela pianolektioner
5.2.2021 14:00-15:00 NSU (2)
Värmekontroll
9.2.2021 15:30-18:30 Privat (4)
Eeva Lampela pianolektioner
11.2.2021 16:30-17:30 NSU (4)
Överlåtelse av vaktmästarbsd.

14

17.2.2021 17:00-19:30 NSU (3)
Städning av vaktmästarbostad
21.2.2021 15:00-16:00 NSU (3)
Skrivning av kontrakt
26.2.2021 14:00-15:00 NSU (1)
Allmän kontroll
1.3.2021 15:00-16:00 NSU (1)
Allmän kontroll
5.3.2021 11:30-12:00 NSU (1)
Julgransplundring
7.3.2021 11:15-11:45 NSU (1)
Underskrift & fixa
julgransbelysning
16.3.2021 19:15-19:50 NSU (3)
Verksamhetsgranskning
23.3.2021 15:00-16:00 NSU (1)
Underhåll
30.3.2021 14:30-16:30 NSU (1)
Städning, underhåll
7.4.2021 14:30-15:00 NSU (1)
Underhåll
11.4.2021 17:30-19:30 NSU (4)
Skotern, lidret
16.4.2021 18:00-20:00 NSU (2)
Beställningar
25.4.2021 12:00-13:00 NSU (1)
Utskrift av fakturor
25.4.2021 16:00-18:00 NSU (8)
Sångövning
26.4.2021 19:30-21:00 NSU (3)
Årsberättelsetalko
29.4.2021 14:00-14:30 NSU (1)
Första maj förberedelser
1.5.2021 16:30-17:00 NSU (1)
Första maj städning
4.5.2021 09:00-17:00 NSU (2)
Byte av Viljans ytterdörr
5.5.2021 18:30-20:00 NSU (7)
NSU Styrelsemöte
5.5.2021 20:00-22:00 NSU (2)
Lekparksmöte
13.5.2021 17:00-18:30 NSU (1)
Kontroll
19.5.2021 18:00-19:30 NSU (1)
Städning
25.5.2021 15:00-17:30 NSU (2)
Sladdning, björkrensning
29.5.2021 10:00-11:00 NSU (1)
Plantering, översyn
2.6.2021 18:30-20:30 NSU (6)
NSU Styrelsemöte

5.6.2021 18:30-20:30 NSU (2)
Gårdstalko
6.6.2021 10:00-12:30 NSU (5)
Gårdstalko
8.6.2021 13:00-16:00 NSU (1)
Städning
9.6.2021 17:00-18:00 NSU (2)
Förberedelser för 3-sockenlopp
9.6.2021 20:30-21:00 NSU (2)
Städning av 3-sockenlopp
10.6.2021 07:00-11:00 NSU (1)
Elarbeten
12.6.2021 10:00-11:00 NSU (3)
Kontraktskrivning
14.6.2021 10:00-11:00 NSU (1)
Allmän kontroll
15.6.2021 18:00-21:00 NSU (1)
Dikesrensning, gräsklippning
17.6.2021 18:00-18:30 BJF (15)
BJF Vårmöte
22.6.2021 21:00-21:30 NSU (1)
Kontroll
23.6.2021 17:00-17:30 NSU (1)
Montering av nyckelskåp
5.8.2021 18:30-20:00 NSU (6)
NSU Styrelsemöte
11.8.2021 17:30-20:30 NSU (6)
Gårdstalko
17.8.2021 18:00-19:30
BJF (6)
Styrelsemöte
17.8.2021 20:00-21:00 NSU (1)
Allmän kontroll
19.8.2021 09:30-10:30 NSU (2)
Brandkontroll
20.8.2021 18:00-19:00 NSU (5)
Utlåning av tält och kärl
21.8.2021 11:00-12:00 NSU (1)
Allmän kontroll
23.8.202120:00-20:30 NSU (1)
Allmän kontroll
31.8.2021 18:00-19:30 BJF (20)
BJF Höstmöte
1.9.2021 18:30-20:30 NSU (1)
Städning
1.9.2021 20:00-21:00 NSU (2)
Hämtning av isplansgrejor till
lider
2.9.2021 11:00-13:00 NSU (2)
Grästrimning
8.9.2021 18:30-20:30 SSB (10)
Sibbo Sångarbröder

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

15.9.2021 18:30-20:30 SSB (8)
Sibbo Sångarbröder
22.9.2021 17:30-20:30 SSB (10)
Sibbo Sångarbröder
29.9.2021 18:30-20:30 SSB (10)
Sibbo Sångarbröder
2.10.2021 09:00-10:30 NSU (2)
Smörgåstalko
5.10.2021 18:30-20:30 NSU (5)
NSU Styrelsemöte
6.10.2021 18:30-20:30 SSB (10)
Sibbo Sångarbröder
8.10.2021 17:00-18:30 NSU (2)
Huskontroll
9.10.2021 16:00-17:00 NSU (2)
Förberedelser för invigning
10.10.202109:30-10:30 NSU (1)
Förberedelser för invigning
10.10.202114:00-15:00 NSU (3)
Undanstädning av invigning
11.10.2021 16:00-18:00 NSU (1)
Undanstädning av invigning /
Städning
13.10.202118:30-20:30 SSB (10)
Sibbo Sångarbröder
18.10.202119:00-20:00 NSU (1)
Kontroll

19.10.202114:30-17:00 NSU (1)
Gårdsarbeten
20.10.202118:00-19:00 NSU (1)
Köksunderhåll
27.10.202118:30-20:30 SSB (10)
Sibbo Sångarbröder
2.11.2021 18:30-20:30 NSU (5)
NSU Styrelsemöte
3.11.2021 18:30-20:30 SSB (12)
Sibbo Sångarbröder
7.11.2021 12:00-13:00 NSU (2)
Underhåll
10.11.2021 18:30-20:30 SSB (10)
Sibbo Sångarbröder
11.11.2021 18:00-20:00 NSU (9)
Julfestövning
13.11.2021 10:00-12:00 NSU (2)
Utejulgranstalko
16.11.202119:00-20:30 NSU (7)
NSU Höstmöte
18.11.2021 17:30-20:00 NSU (33)
Julfestövning
20.11.202115:00-18:00 NSU (1)
Städning, julfestförberedelser
21.11.2021 10:30-15:00 NSU (16)
Kranskurs

24.11.202118:30-20:30 SSB (10)
Sibbo Sångarbröder
25.11.2021 17:30-19:30 NSU (21)
Julfestövning
25,11,202119:30-20:30 NSU (4)
Julgranspåklädning
27.11.2021 12:00-13:00 NSU (2)
Julfestförberedelser
28.11.202114:00-19:00 NSU (63)
Julfest
2.12.2021 17:30-19:00 NSU (1)
Städning
7.12.2021 18:30-20:00 NSU (5)
NSU Styrelsemöte
9.12.2021 19:30-20:00 NSU (3)
Nyckel + kontrakt
11.12.2021 09:00-12:30 Privat (4)
Juhlajärjestely
11.12.2021 16:00-01:00 Privat (16)
Pikkujoulut
12.12.2021 13:00-15:00 Privat (4)
Siivous
12.12.2021 15:30-16:00 NSU (1)
Efterkontroll + Nyckel

VILJAN I SIFFROR
(inom parentes motsvarande siffra för år 2020)
112 (149) bokförda händelser.
512 (774) besökare, av vilka 88 (52) var under 29 år.
9,5 (3) timmar ungdomsverksamhet.
91 (167) timmar övrig föreningsverksamhet
37 (78) timmar uthyrningsverksamhet.
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RESULTATRÄKNING
NSU
RESULTATRÄKNING
VERKSAMHET
UNGDOMSVERKSAMHET
3000 Intäkter ungdomsverksamhet
Intäkter totalt
3010 Kostnader ungdomsverksamhet
Kostnader totalt
PROGRAMVERKSAMHET
3020 Intäkter programverksamhet
Intäkter totalt
3030 Kostnader för medlemsfester
3032 Kostnader för Utfärder
Kostnader totalt
IDROTTSVERKSAMHET
3040 Intäkter, deltagaravg. idrottsverksamhet
Intäkter totalt
3050 Kostnader för skidning
3051 Kostnader för snöskoter
3052 Kostnader för skoterbensin
3053 Kostnader för skrinning
3054 Kostnader för fotboll
3055 Kostnader för motionsidrott
Kostnader totalt
FASTIGHETSVERKSAMHET
3060 Hyror för vaktmästarbostaden
3061 Hyror för Viljan
Hyresintäkter totalt
3070 Elkostnader
3071 Vattenavgifter
3072 Reparationer
3073 Väg- och gårdsplansunderhåll
3074 Övriga fastighetskostnader
3075 Fastighetsskatt
3076 Försäkring
Underhållskostnader totalt
VERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER
3650 Avskrivning byggnader
3651 Avskrivning isplan
3652 Avskrivning lekpark
3653 Avskrivning nya parkeringen
3660 Avskrivning maskiner och inventarier
Avskrivningar totalt
3820 Info-kostnader
3901 Möteskostnader
3902 Telefonkostnader
3903 Inventariekostnader
3906 Kansliutgifter
3908 Medlemsavgifter
3910 Bokföring- och ADB-kostnader
3913 Bankkostnader
8760 Övriga avdragbara kostnader
Övriga kostnader totalt
Överskott/underskott
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1.01.2021 -

31.12.2021

1.01.2020

12.02.2022
- 31.12.2020

488,15
488,15
1 537,70

2 371,48
1 537,70
-1 537,70

148,00

2 371,48
-1 883,33

RESULTATRÄKNING
NSU
MEDELANSKAFFNING
INTÄKTER
5000 Medlemsavgifts-intäkter
5030 Donationer till visst ändamål
5050 Bufféintäkter
5060 Hyror för inventarier
Intäkter totalt
5540 Donationer, representationer
Kostnader totalt

1.01.2021 -

2 530,01
15,00

148,00

1 095,00
1 075,00

116,27
31,73
4 029,09

1 075,00
20,00
5 411,60

4 029,09
1 054,92
1 224,93
297,71
1 217,44
472,72
5 070,87

5 411,60
587,04
1 127,00
567,71
5 758,32

9 338,59
-5 309,50
3 360,00
588,19

8 040,07
-2 628,47
3 360,00
2 215,29

3 948,19
2 610,97
249,03
1 133,98
210,50
483,05
518,16
1 353,05

5 575,29

Överskott/underskott
UNDERSTÖD
6001 Sibbo Kommun
6002 Övriga understöd
Understöd totalt
Överskott/underskott
PLACERINGS- OCH INVESTERINGSVERKSAMHET
INTÄKTER/KOSTNADER
6310 Ränte- och dividendintäkter
Intäkter totalt
Överskott/underskott
EXTRAORDINÄRA POSTER
EXTRAORDINÄRA POSTER
Överskott/underskott
ALLMÄNNA UNDERSTÖD
BOKSLUTSDISPOSITIONER
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
Överskott/underskott

1.01.2020

12.02.2022
- 31.12.2020

2 764,90
16,00

450,00
2 995,01
496,16

2 780,90
233,86

496,16
2 498,85
-15 466,70

1 095,00

116,27

31.12.2021

8 228,00
34 000,00

233,86
2 547,04
-15 229,16
6 734,00
13 000,00

42 228,00
42 228,00
26 761,30

19 734,00
19 734,00
4 504,84

96,96
96,96
26 858,26

4 504,84

26 858,26

4 504,84

26 858,26

4 504,84

96,96

1 881,08
173,69
3 028,54
1 596,60
271,31
519,22
1 327,90
6 558,74
-2 610,55

992,28
1 992,01
1 102,24
950,87
74,31

8 798,34
-3 223,05
1 066,97
1 036,41
950,87
99,08

5 111,71
1 210,45
275,16
445,68
516,10
120,39
109,00
548,70
202,34

3 153,33
1 646,67
415,75
641,84
536,52
109,00
692,85
215,39
2 650,00

3 427,82
-8 539,53

-17 965,55

6 908,02
-10 061,35
-17 776,20
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BUDGET 2022
2022
Konto Förklaring
Kostnader
UNGDOMSVERKSAMHET
3000 Intäkter
3010 Kostnader
4000
PROGRAMVERKSAMHET
3020 Intäkter
3030 Kostnader för medlemsfester
4000
3031 Kostnader för Höstdans
2000
3032 Kostnader för utfärder
1500
7500
IDROTTSVERKSAMHET
3040 Deltagaravgifter
3050 Kostnader för skidning
2000
3051 Kostnader för snöskoter
2000
3052 Kostnader för bensin
1480
3053 Kostnader för skrinning
2000
3054 Kostnader för fotboll
700
3055 Kostnader för motionsidrott
10000
18180
FASTIGHET
3060 Hyror för vaktmästarbostaden
3061 Hyror för Viljan
3070 El
3000
3071 Vatten
400
3072 Reparationer
8010
3073 Väg & Gårdsplan
2200
3074 Övriga fastighetskostnader
1200
3075 Fastighetsskatt
900
3076 Försäkring
1200
3077 Lekpark / Parkprojektet
500
17410
ÖVRIGA KOSTNADER
3820 Info
2200
3901 Möteskostnader
500
3902 Telefon
300
3906 Kansli
900
3908 Medlemsavgifter
110
3909 Försäkringar
60
3910 Bokföring + ADB
1100
3913 Bank
100
5270
MEDELANSKAFFNING
5000 Medlemsavgifter
5020 Lotteriintäkter
5030 Donationer till visst ändamål
5050 Bufféintäkter
5060 Hyror för inventarier
5070 Erhållna provisioner
5520 Kostnader för lotteri
250
5540 Donationer och representation
500
5550 Bufféinköp
2000
2750
UNDERSTÖD OCH ÖVRIG FINANSIERING
6001 Sibbo Kommun
Fastighetsbidrag
Allmänt bidrag
Motionsbidrag
Underhåll av isplan
Underhåll av skidspår
Underhåll av fotbollsplan
Bidrag för fastighetsskatt
Statligt renoveringsbidrag
Övriga understöd
Understöd totalt
6310 Ränteintäkter
Finansiering med egna medel

55110
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2022

2021

2021

VERKSAMHETSPLAN 2022
2020

2020

2019

2019

SEKTION

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter
150

150
4000

7000

7000

6000
3500
2000
1500
7000

11500

11500

6000

2000
2000
1480
2000
700
10000
18180

11500

3000
400
2510
2200
1200
900
1200
3500
14910

6160

3000
700
2000
4000
500
700

2000
2000
1480
4000
700
10000
20180

11500

3000
400
5010
3500
1200
900
1200
200
15410

6160

2200
500
300
900
110
60
1100
100
5270

10900

2000
2000
1300
12500
1000
10000
28800

10900

Barn- och
ungdomskvällar med
Ungdom
verksamhet;
(barn/tonår) ledd
spelkväll, biljard,
bordtennis

Program och
kultur

Fastigheter
6580

Övrigt

2300
700
3000
5000
500
700
250
1000
2500
3750

12200

500
800
4000
3000
3500
700
900

500
800
4000
3000
3500
700
900

500
800
4000
7000
3500
700
900

6000
19400

5000
18400

5000
18400

5000
22400

53110

55610

55610

Programmakare vid
fester

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

Uthyrning av Viljan
Uthyrning av
fotbollsplanen
Regelbundna
styrelsemöten
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Isplanen

Träffar på isplanen t.ex.
Hålles i skrinnbart skick i barnkvällar
december-februari
Bandyträningar

Fotboll

Träningar under
sommaren

Uthyrning av
fotbollsplanen

Motion

Bollspelsträningar
Rinkbandy i ishallen i
Nickby

Rinkbandy på isplanen
Snöskovandring

Årsberättelse 2021

Underhåll av
gårdsplanen på Viljan.
Färdigställa isplansskjul
Belysning till lekpark
Målning av Viljan och
uthus
Målning av Viljans tak
Behövliga underhåll
Deltagande i SUF
och annan
motsvarande
verksamhet bl.a. i
frågesport, danskväll
Samarbete med byns
övriga föreningar
Samarbete med
närbelägna
ungdomsföreningar

IDROTTSVERKSAMHET
Underhåll av snöskotern
Sopplopp
Underhåll av bron över Skidmästerskap
ån samt av mindre
Skidjippo
övergångar

Skidspåren hålles i
skidbart skick

65330 65330

Talkon av olika slag vid
fastighterna
Förnyandet av
scenteknik

Utgivning av Byablade 5
nummer / år
Utgivning av
Vårmöte och höstmöte
årsberättelse
Uppdatering av sociala
medier

Skidning

4000

53110

Planeringsdag/möten
Pensionärsträffar

Fastlagsjippo
Dans och "hippor"
Utfärder, Teaterresor
Cafe-Viljan
Byafest/Sommarjippo
Höstdans
SUF marknad
Julfest
Temakvällar
Byaloppis
NSU 120 år

11500

500
800
4000
3000
3500
700
900

55110

Deltagande i
frågesport

8500

2200
500
200
900
110
60
1000
100
5070
3000
700
2000
4000
500
700

250
1000
2500
3750

Teater
Kurser, utfärder
Träffar i lekparken
Chillkvällar

Disco
Pyssel- och lektillfällen
Tema-kvällar
Danskurs för barn/
ungdom
Påskhäxträff 15.4
Barnens 120Års-jubileum
Lekorientering

3180
3400
3000
400
5010
2000
1200
900
1200
200
13910

Övrigt

ORDINARIE VERKSAMHET

11500

3360
2800

3000
700
2000
4000
500
700
250
1000
2500
3750

8500

3500
7000
1500
12000

11500

3360
2800

2200
500
300
900
110
60
1100
100
5270

10900

3500
4000
1500
9000

8500

Tillställning /
Tävling

Periodverksamhet

150
1800

8500

11500

3360
2800

6160

150
2000

Vecko/Månadsverksamhet

Fastlagsjippo
tillsammans med byns
föreningar
Sibbo-mästerskap
Deltagande i
Sibboserien
Terränglöpningsmästerskap
3-sockenloppet 8.6
Deltagande i Tour de
Sibbo
Byarunda /
Skogsvandring
Bordtennismästerskap
Stövelkastning

Underhåll av isplanen
och rinken Upprätthålla
ordning på isplanen och
i lekparken
Fungera
som badmintonplan på
sommaren.
Förnya målnät
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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:
Marianne Englund 050 505 7271 viljan@norrasibbouf.fi.
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STYRELSEN 2022
Ordförande
Vice-ordförande
Sekreterare
Ekonom
Barn & Ungdom
Idrott & Motion
Ledamöter

Micaela Oljemark
Jonas Englund
Måns Stenström
Marianne Englund
Heidi Koski
Johanna Gustafsson
Stefan Laurén
Andreas Åkesson
Zacharias Järvinen

BLI MEDLEM I NSU!
Du kan bli medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften som
är 5€ per person 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!
Meddela gärna även e-postadress så får ni Byablade och Årsberättelsen
skickad åt er elektroniskt. Gilla oss även på Facebook och följ med
hemsidan för att hålla er uppdaterade med evenemang och dylikt.

