Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f.

ÅRSBERÄTTELSE för år 2016
Föreningens 111:e verksamhetsår

1. Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning under året: ordförande Patrik Lindblad,
viceordförande Anne Juutilainen, sekreterare Carola Norrback, kassör Anne From, medlemmar
Emil Borgman, Elvira Kaiser och Jens Söderholm. Maria Skog och Pia Lindén har fungerat som
suppleanter.
Styrelsen har sammankommit 5 gånger under verksamhetsåret 2016 (+föregående styrelse 2 ggr
innan årsmötet).

2. Medlemmar och information
I slutet av året hade föreningen sammanlagt 319 medlemmar, varav 24 är ständiga medlemmar.
Information om föreningens verksamhet har meddelats via e-post, VaHiSöS webbsidor
www.vahisos.nsu.fi samt Facebook -sida samt genom Östnylands ”Föreningar”-spalter, Sibbo
kommuns evenemangkalender och evenemax.fi. Även i SUF:s "Sommar Sibbo" häfte fanns info
om föreningens sommarevenemang. Föreningen har gett ut två "infoblad" medlemsbrev, en på
hösten och en på våren. Även flygblad på anslagstavlorna i byn har satts ut, reklam över jippon
även annanstans i kommunen.

3. Skattåkersberg
Skattåkersberg har under året 2016 använts 54 gånger och antalet användningstimmar var 273 h.
Totalt besöktes Skattåkersberg av 1925 personer, varav 659 var ungdomar under 29 år och 1266
vuxna över 29 år.
Städtjänst av föreningshuset har köpts var 4:e vecka.

4. Fester, resor, evenemang
110-årsjubileet:
VaHiSöS firade den 30.1 (dvs. två dagar efter den "riktiga födelsedagen") sitt 110-årsjubileum
med en fest i kulturens och historiens tecken på föreningslokalen Skattåkersberg i Box. Jubiléet
uppmärksammades i tidningen Östnyland.
VaHiSöS ordförande Patrik Lindblad öppnade festen med en välkomsthälsning. Därpå uppträdde
Box hornorkester, som började med "Ouvertyr" av Franz von Suppé, vilken veterligen varit på
repertoaren ända sen orkestern startade (senare under år 1906). Hornorkestern avslutade sitt
spelande tillsammans med Box sångkör (grundad år 1919) med "Phantom of the Opera" ur
Andrew Lloyd Webbers världsberömda musikal, ett mycket njutbart gemensamt arrangemang.
Sångkören gjorde också ett uruppförande av en nytextad "Boxby i mitt hjärta" (melodi
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"Stockholm i mitt hjärta" av Lasse Berghagen) med humorfyllda reflektioner kring vad som är
aktuellt just nu i byn. Den inneslöt även en recitation uppförd av hela kören tillsammans av en
omskriven Viktor Rydbergs dikt "Tomten", där man humoristiskt nog hänvisade till
Skattåkersbergs "hustomte", Raul Nyström.
Festtalet, som utlovades vara kort, hölls av ordföranden själv och innehöll dels en "faktaavdelning" med bl.a. några plock ur centrala milstolpar, siffror, rekord och namn från VaHiSöS
historia, dels en egenhändigt skriven dikt kring VaHiSöS verksamhet, ursprung och betydelse,
vilken återspeglade även till ungdomsföreningens historia.
Efter hyllningar från vänföreningar och institutioner bjöds det på kaffe och god
jordgubbsgräddtårta. Under festen och efteråt kunde publiken bekanta sig med, studera och
återkalla minnen med hjälp av Raul Nyströms gamla och nyare fotografier från flera gårdar i Box
by, uppförda parvis (gammalt o. nyare) med samma motiv.
I festen deltog sammanlagt ett nittiotal personer, inklusive de uppträdande, inbjudna
vänföreningar, lokala samarbetspartners, f.d. funktionärer och nuvarande medlemmar.
Stämningen var mycket varm och gemytlig.
VaHiSöS tackar för alla gåvor, vi fick både penningbidrag och materiella sådana (ex.
köksmateriel och sömnadstjänster: nya gardiner till serveringsrummet och nya fina borddukar), se
bilaga 1.
Övriga evenemang:
Lopptorg arrangerades två ggr tillsammans med Boxby skola:
•

torsdagen den 5.5 (Kristi himmelsfärdstorsdagen) på Boxby skola i samband med Hem
och skolas hundutställning, endast fyra försäljare och bara få köpare dök upp

•

söndagen den 30.10 på Skattåkersberg. Salen fylldes ganska bra med dryga 10 försäljare,
men även denna gång var det brist på kunder särskilt efter den första halvan av de
reserverade tre timmarna.

Söndagen den 19.6 ordnade VaHiSöS och Box FBK den traditionella sommarfesten 4:e gången i
rad på Skattåkersberg och den 10:e totalt i rad. Denna gång hade vi Trollkarlen Kimmo Erkkilä
samt den lokala lovande jazz/soul spelande MEJ-trion som artister, förutom föreningens egna
sektioner Box hornorkester och Box sångkör, som denna gång hade extra långt program med
körsång och allsång med barn-tema. Tillställningen var igen lyckad. Den samlade drygt 100
vuxna och 50 barn. Det är i samma klass som i fjol, tack vare att Boxby samfälligheter välvilligt
bidrog med en större summa detta år så att inträdet denna gång var gratis.
Det 37:e midsommarloppet, en deltävling i Sibboringen, ordnades den 26.6 med start från
Skattåkersberg. Loppet lockade i rätt varmt sommarväder 189 deltagare (60 tävlande, 37
motion/tid, 92 motion/utan), dvs färre än året innan. Resultaten finns i bilaga 2. Nya
tävlingsnummervästar och Mål-banderoll upphandlades till SibboRingen.
I Lurens sommarteaterutflykt till klassikern "Djungelboken" den 24.7 deltog bara 14 personer, så
vi avbokade bussen och åkte i några bilar istället.
På hösten fyllde Box hornorkester 110 år med en fin jubileumskonsert och erhöll dessutom Sibbo
kommuns Kulturpris 2016 för sitt långvariga bidragande till lokal musikkultur! VaHiSöS
gratulerar varmt denna sektion, som vi är mycket stolta över.
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5. Ekonomi
Föreningen har hyrt ut föreningshuset Skattåkersberg till Marthor, bröllops- och
födelsedagskalas, övriga fester, konsert, mm.
Föreningen har erhållit förjande understöd:
- Sibbo kommun har delat ut följande bidrag: 900 euro för fastigheten, 700 euro för skötsel av
rinken, 800 euro för motion, 400 euro för ungdomsverksamhet samt 1.000 euro för kultur
- Boxby samfälligheter bidrog med 2.700 euro till sommarfesten
- Lotterivinster/bidrag till sommarfesten och midsommarloppet erhölls av en mängd lokala
företag, såsom Aktia, Boxby samfälligheter, BT-Moto & Service, Gumbohuset,
Handelsman’s café, Hufvudstadsbladet (HBL), Ingman Ice Cream / Unilever, Kalkkirannan
kievari / Söderkullan Kartano, K-market Sibboviken (Neste), Lindbergs trädgård, Lival Oy,
LokalTapiola, Manges Service & Huolto, Olle Andersson Oy Ab, Sibbo Bokhandel,
Silverprint, Sipoon sanomat, Svartbäck segelpaviljong / Kolifej, Teampack, Varaosaliiteri,
ÖS-Järn, Östnylands Andelsbank och GS-Guitsa. P.Sandström OyAb lånade en lastbil som
scen för artisterna.
- Handelsman's Café bidrog med kaffe/te och tilltugg på hjärtlunkarna
- Sparbanksstiftelsen i Sibbo bidrog med 7.000 euro för asfaltering av Box rinken samt 2.475
euro för nya tävlingsnummervästar och Mål-banderoll för SibboRingen motionsloppen.
Föreningen tackar varmt alla som bidragit.
Bokslutet för år 2016 visar ett överskott på 401,75 euro. Reservationen för asfalteringen av
rinken (7.000 euro) är ej avdraget. Med den inberäknad var föreningens utgifter märkbart högre
än dess inkomster.

6. Samarbete och service
Föreningen deltog med talkotimmar i årets arrangemang kring Sibbo Ungdomsförbunds
dansafton 1.7 på Söderkulla gård samt vid SUF-marknaden vid Söderkulla skolcentrum 28.8 och
Nickby 25.9. Raul Nyström deltog som talkohjälp i alla dessa evenemang, bl.a. som primus
motor för tekniken. I Söderkulla deltog även några andra föreningens aktiva med att organisera
försäljarna tidigt på morgonen.
Föreningen underhåller rinken med talkokrafter. Isen blev skrinnbar först den 9:e januari och
hölls i skick till 7:e februari sammanlagt uppskattningsvis ca. 30 dagar (säsongen 2015-2016).
P.g.a. rätt varmt väder och en hel del nederbörd i olika former redan från 26.1 blev isen då rätt
mjuk och fast den nog var skrinnbar var det knappt någon där och skrinna efter detta.
Användningstimmarna har bl.a. därför tyvärr blivit uppskrivna av bara ett fåtal personer och
grupper. I rinkhäftet kan noteras bara 26 användare under 10 olika användningstillfällen/dagar
och inga islagningstalkon är uppskrivna. Boxby Skola har varit och skrinnat under de två veckor
då isen var bra (gruppernas storlek ca. 10-20 barn), men man hann inte med alla klasser. Den
traditionella rinkbandyhockeymatchen måste detta år inhiberas p.g.a. att isen blev för fort mjuk i
värmen.
Föreningshuset står till förfogande också för andra organisationer. T.ex. Marthakransen ordnade
två kokkurser (á 1 vecka) för barn i början av sommaren.
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7. Uppvaktningar
Föreningen uppvaktade 110-årsjubilerande Box hornorkester med en större summa som
verksamhetsbidrag.

8. Sektionernas verksamhet
8.1.

För ungdomarna ordnades regelbundna måndagskvällar på Skattåkersberg under hösten
från 12 september till 14 december, sammanlagt 14 ggr. Ungdomskvällarna var ägnade att
låta ungdomar träffas och ha lite kul med varandra. Katarina Hietamies var nya
ungdomsledaren vi hittade, efter två tidigare fruktlösa försök att lediganslå jobbet under
läsåret 2015-16.
De ungdomar, som hade skött om underhållet av isbanan i nya rinken under vintern, fick
på våren delta i karting "Grand Prix". Utflykten hade 11 deltagare och Anton Granqvist
vann GP:n igen en gång.

8.2.

Teater sektionens dragare, Guy Strömberg, fungerade även år 2016 som speaker på Box
sommarfest.

8.3.

Historik sektionen inom VaHiSöS samlar och kopierar gamla foton och ordnade en
fotoutställning med "par-bilder" av samma bymotiv (hus, gård eller utsikt, från två olika
tidsåldrar) i samband med VaHiSöS 110 års jubileum.

8.4.

Box sångkörs verksamhetsberättelse presenteras i bilaga 3. Sångkören sköts via
Medborgarinstitutet.

8.5.

Box hornorkester har haft övningarna i Medborgarinstitutets regi. Deras
verksamhetsberättelse finns i bilaga 4.

8.6.

Innebandy spelas av junior flickor (födda 1999-2001) samt senior damer och -herrar.
Flickorna har haft totalt 8 st aktiva och tränat en gång i veckan vid Boxby skola under
januari-april 8 ggr och oktober-december 7 ggr, i medeltal 5 deltagare/gång.
Damerna har tränat på lördagar kl. 15-16 i Boxby skola. Under vårterminen tränade man
14 ggr (9.1-14.5) och på höstterminen 12 ggr (3.9-17.12). Janica Sundbäck har fungerat
som ansvarig. Gruppen bestod av totalt 13 spelare, det brukar vara i medeltal 8-9 st.
spelare på plats.
Herrarna har haft två lag, ca. 20 spelare. Representationslaget spelade säsongen 2015-16 i
Div.6 och stannade på 8:e plats i sin grupp (#5), men slutade efter denna säsong. Oldboys
M35 laget deltar i M35-C ES utmanarserien. Säsongen 2015-16 stannade laget på sista 5:e
plats (av 5) i sin grupp, men med samma poäng som 4:an. Vid årsskiftet 2016-17 är laget i
motsvarande grupp på en sista 5:e plats. Laget tränar en gång i veckan i Allaktivitetshallen i Nickby. Christian Borgman har fungerat som kassör och kontaktperson.

8.7.

Övriga bollsporter:
Volleyboll: VaHiSöS (Box) deltog i Sibboserien med ett Mixed lag, som placerade sig
denna gång på 2:a plats (12 matcher, 18 poäng efter tre turneringsdagar á 4 matcher) efter
UFK1. Box laget hade sammanlagt 10 deltagare.
Pingis-klubb startade tisdagskvällar kl. 20.30-21.30 på Boxby skola från den 15.11. Tina
Granfelt är dragare. Pingisen höll 5 träningar med i medeltal 3 personer.
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Fotbollen hade paus.
8.8.

Orienteringen ordnade sina VaHiSöS mästerskap den 8.9 från Skattåkersberg med 12
deltagare (liten ökning!) i olika åldersklasser, resultaten finns som bilaga 5. Stefan
Borgman gjorde arrangemangen.

8.9.

Skidningen sköttes av Petter Lindén. Det ordnades sammanlagt 4
serieskidningsevenemang (alla åldersklasser) med 28 starter (totalt 13 deltagare) i
Söderkulla, 2 ggr med fristil och 2 ggr med klassisk stil. Dessutom ordnades Box
skidmästerskap den 16.2 (klassisk, 11 deltagare) och 20.2 (fristil, 4 deltagare). Resultaten
finns i bilaga 6.

8.10. Terränglöpningen har Christer Lindberg ansvarat för. Man löpte både serielöpning 5 ggr
med 46 starter (alla åldersklasser) och Box mästerskap med 17 deltagare. Resultaten finns
i bilaga 7.
8.11. Övrig motion
Hjärtlunkstillfällen ordnades som tvåspråkiga hundpromenader och -träffar tillsammans
med Sipoon Mielenterveysseura SiMi ry:s stödhundsekipage (Tukikoirakot), sammanlagt
3 gånger under hösten: lördagarna 17.9, 15.10 och 19.11. Man startade från Handelsman's
café på en kort länk tillsammans och kunde sedan dricka kaffe/te med tilltugg efteråt i gott
sällskap. Det var fritt att delta med egen hund eller utan hund, ifall man bara ville komma
och träffa stödhundarna. Sammanlagt var det 22 deltagare i promenaderna, varav ca. 10
VaHiSöS medelmmar.
Både vid Varaosaliiteri (f.d. Sale) och Skattåkersberg finns motionslådor utsatta där
motionärerna kan anteckna sträckan på sina motionsrundor. Sammanlagda kilometrar
under året 2016 var 10.227 km. Föreningens motions-/aktivitetshäften är bra att skriva i,
då medlemmarna är ute och motionerar. Kommunen ger bidrag åt föreningen enligt
prestationer.
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