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ALLMÄNT 
 

Året 2017 då Finland fyllde 100 år var ett år med livlig verksamhet och stora reparationer i lägenheterna i övre 
våningen på Thorstorp. Två badrum byggdes, nu har båda lägenheterna varsitt. I vaktmästar-bostaden 
isolerades väggen mot gavellägenheten, taken målades och golven fick nytt ljudisolerande material, nu hörs 
det varken uppifrån ner eller nerifrån upp. Den totala kostnaden för reparationerna uppgick till 25 330,57 €.  
 
Vaktmästarbostaden var i ett så uruselt skick efter den förre vaktmästarens pensionering att en renovering av 
badrummet var det första som måste göras för att få en ny vaktmästare att flytta in i bostaden. Den andra 
bostadens tvättmöjligheter bestod bara av en toalett och ett handfat. Efter renoveringen hade bägge utrymmena 
kaklade väggar och golv med dusch, handfat och toalett samt uppvärmt golv. Renoveringen av 
vaktmästarbostaden har fortsatt efter det och den nye vaktmästaren trivs utmärkt i huset, vilket är ytterst 
viktigt för uthyrningen av Thorstorp till medlemmar och lokala föreningar och företag. Utan uthyrningar 
skulle HVA inte ha möjlighet att underhålla Thorstorp (årskostnad ca 10.000 €). 
 
Renoveringen av den andra lägenhetens badrum gör det möjligt för HVA att utnyttja lägenheten för egen 
verksamhet eller för uthyrning till en ”vicevaktmästare”. Projektet blev klart dyrare och mera omfattande än  
vi ursprungligen räknat med och det ledde till att HVA:s likviditet under projektets genomförande var mycket 
ansträngd. Vi får dock vara nöjda över att HVA lyckades få så mycket understöd att projektet kunde 
genomföras utan lån och att vi nu har en övre våning i betydligt bättre skick än tidigare.  

 
Uthyrningen av huset har skötts av Bengt Forsblom sedan den 1.1 2017 och uthyrningsgraden har varit hög, 
vilket varit bra med tanke på reparationskostnaderna. Den 6.12 flyttade vaktmästare Bengt från gavel-
lägenheten in i vaktmästarbostaden. Till styrelsens stora glädje har Bengt anpassat sej bra i huset. Tack vare 
hans bakgrund som el-installatör har många förbättringar i husets el-system gjorts.  
 
En extra brandsyn gjordes den 12.4 för att vi skulle få brandmyndigheternas lov till övernattning på Thorstorp.  
På initiativ av Kaj Jåfs hölls ett talko den 27.9 där omgivningen runt huset putsades upp. En stor lönn fälldes 
och små träd och buskar fick ge plats för rymd och ljus på tomten. Tack till talkogänget! 

 
 
ADMINISTRATION OCH EKONOMI 
 
STYRELSEN 

Vid höstmötet 17.11.2016 valdes styrelsen och den konstituerade sig 9.1.2017 enligt följande: 
 

Ordinarie: Susanne Räihä, ordförande Suppleanter:  Henrik Räihä 
                  Leif Österberg, viceordförande               Siv Pensar 
      Henrik Back, sekreterare,   Lisbeth Viljanen 
        Cecilia Hoffrén, ekonom      Birgitta Väätäinen 
                  John Hansson  
                   Linda Stark   
                   Evi Nyholm    
Evi Nyholm avgick från styrelsen på grund av personliga skäl den 12.2. 2017. 
Styrelsen har sammanträtt till 7 möten och dessutom har en del ärenden skötts via e-post. 
 

BOKFÖRINGEN 
Föreningens bokföring och bokslut har skötts mot ersättning av Cecilia Hoffrén. Bokslutet visar ett underskott 
på 6 925,96 € som styrelsen föreslår överföras till tidigare års resultat. 

 
VERKSAMHETSGRANSKARE OCH SUPPLEANT 

På höstmötet 17.11.2016 valdes Kaj Jåfs till verksamhetsgranskare med Hans Gustavsson som suppleant. 
 

UNDERSTÖD 
Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla beviljade ett understöd på 4000 € för byggnadsmaterial till badrums-
reparationen och ett understöd på 800 € för Robin Hund och Sås och Kopp konserten den 9.12. 
Finlands Hembygdsförbund beviljade ett understöd om 3600 € för badrumsreparationen. 
Svenska Kulturfonden gav ett understöd på 8000 € för arbetskostnader i samband med badrumsreparationen. 
Esbo Marthaförening donerade ett understöd på 1000 € för Thorstorp. 
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ORGANISATION AV VERKSAMHETEN 
Föreningens funktionärer under år 2017: 

Susanne Räihä, medlemsansvarig, EBUF-Nytt, Myrstacken, stickkafé 
Henrik Back, hva.fi, HVAdigiPosten, frågesportansvarig 
Lisbeth Viljanen, sählyansvarig, Hva på fb 

Henrik Räihä, Leif Österberg, Siv Kindstedt och vaktmästare Bengt Forsblom bildade fastghetskommittén. 
Till förvaltare av Einar Nordströms fond valdes på vårmötet 30.3.2017 Susanne Räihä och Henrik Back. 
 

MEDLEMSANTAL OCH AVGIFTER 
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 396 medlemmar, av vilka 107 var under 29 år, 52 aktiva 
medlemmar och 237 understödjande medlemmar. Medlemsavgifterna har varit 8 euro för medlemmar över 15 
år. För yngre har ingen medlemsavgift uppburits. Medlemsavgiften för 2017 betalades av 113 medlemmar. 

 
FÖRENINGSMÖTEN 

• Vårmöte 30.3.2017 
• Höstmöte 9.11.2017  

 
INFORMATIONSVERKSAMHET  

Föreningens hemsidor www.hva.fi har hållits uppdaterade av Henrik Back och Susanne Räihä.  
Lisbeth Viljanen har skött föreningens Facebook-sida. Styrelsens e-post adress är: hva@netti.fi. 
Ett medlemsbrev skickades ut i mars med uppmaning att betala medlemsavgiften för 2017 och 
HVAdigiPosten utkom i augusti med Henrik Back som redaktör.  
EBUF-Nytt utkommer med 4 nummer per år, tidningen skickas till alla medlemshushåll. Föreningen har en 
egen spalt i den. Föreningen informerade också i HBL/Myrstacken två gånger: 25.1 och 20.9. 2017. 
 
 

VERKSAMHETEN 
  
KONTINUERLIGA AKTIVITETER 

- Innebandy med 8 - 12 deltagare/gång för yngre och äldre vuxna varje onsdag  
kl. 19.30 – 20.30 i Boställsskolan under skolåret. 
- Stickkaféet började den 30.1 och träffades varannan måndag under våren med 4 - 5 
deltagare. Under höstterminen var det paus i stickandet. 
- Familjekaféet i samarbete med Folkhälsan i Alberga började den 9.1 och var öppet kl.10 – 12 varje 
måndag under vårterminen, på hösten var kaféet öppet alla fredagar från och med den 8.9 kl.10 – 12. 

 
ENSKILDA EVENEMANG OCH MÖTEN 

- 14.2 hade Boställsskolan sin vändagsfest på Thorstorp. 
- 4.3 var det RosKabare, Återvinningscirkus med trollkonster och soppyssel. Ett trevligt program som tyvärr 
inte lockade nån stor publik, uppskattningsvis 30 personer. 
- 9.3 hölls EBUFs vaktmästarträff på Thorstorp. 10 personer från olika föreningar deltog och utbytte 
erfarenheter och delade med sej av råd och dåd. 
- 25.3 ordnades ett lopptorg på Thorstorp i samarbete med FiA, 11 försäljare betalade för sina bord och Röda 
Korset deltog gratis. Tyvärr var publik tillströmmningen inte så stor. 
- den 5.4 ordnades en påsk pysselkväll på Thorstorp i samarbete med föräldraföreningen vid Karamalmens 
daghem, Karaffen. 21 vuxna och 27 barn deltog. Det pysslades flitigt och stämningen var trevlig. Föreningen 
sålde en enkel soppmiddag och kaffe/saft med tilltugg. Karaffen stod för pysselmaterialet och ordnade en 
äggjakt som uppskattades stort bland barnen. 
- 10.4 var det brädspelskväll och stickkafé, 6 spelare deltog. 
- 4 -5.5 övernattade Västankvarn skola på Thorstorp, 16 elever och 3 vuxna. Sussy hjälpte till med 
övervakningen på morgonnatten och fick uppleva en jättefin vårmorgon. 
- 18.5 fick föreningen besök av Leppävaara Seura – Albergasällskapets minneskrets. Många gamla Alberga 
bor fick återuppliva gamla minnen och vi nyare fick en dos historia. Bland de 70 – 80 deltagarna fanns sådana 
som inte besökt Thorstorp sen huset fått innetoaletter. Sussy presenterade föreningen som den ser ut idag. 
- 19 – 20.5 var det Stafettkarneval i Alberga. Föreningen fungerade som kaffekokare för förbundet Hem och 
Skola och förtjänade en liten slant och fick lite synlighet. 
- 30.11 ordnades julpysselkväll i samarbete med Karaffen. HVA sålde risgrynsgröt med smörgås och Karaffen 
stod för arrangemangen med pysslet. Tyvärr blev uppslutningen inte så stor den här gången på grund av att 
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tillfället kolliderade med en fest i Karamalmens skola. Ungefär 30 personer deltog, risgrynsgröten hade god 
åtgång och stämningen var god. 
- 6.12 var det självständighetsbal på Thorstorp, 68 festare åt gott och dansade runt. 
- 9.12 barnkonserten med Robin Hund och Sås och Kopp drog fullt hus. Stämningen var på topp och både 
stora och små hade roligt. Konserten ordnades i samarbete med FiA. 

 
SAMARBETE MED ESBOBYGDENS UNGDOMSFÖRBUND, EBUF 

Henrik Räihä har varit föreningens representant i EBUF:s styrelse med Leif Österberg som suppleant. 
Henrik Back har ansvarat för HVA:s deltagande i EBUF:s frågesport. 

HVA har deltagit i följande EBUF-tillställningar: 
- 30.3. hölls EBUF:s vårmöte på Logen. Leif Österberg och Henrik Räihä representerade. 
- HVA skötte funktionärsturerna den 18. och 19.6, på Finns sommarteaters föreställningar av ”Pelle Svanslös”. 
- Glims höstmarknad den 17.9 kl.12 – 13.30 hade strålande väder och många besökare. Våffelstekningen 
strulade en del men kön tog slut först efter stängningsdax. Resultat 220 €. 
- 19.10 EBUFs höstmöte på Stenhalla, Susanne Räihä och John Hansson representerade.  
- 30.10 EBUF/NSU frågesport i Mattliden/ MNUF. HVA deltog med ett lag i allmänna klassen: Henrik Back, 
Susanne och Henrik Räihä kom på andra plats (7:e i hela Nyland) och två knattelag där laget ”Busgrisarna” 
med Mette Blomkvist, Emma Walldén och Emil Lemström tog hem segern (bäst i Nyland). Det andra 
knattelaget EVS med Vendla Hölttä, Ellen Walldén och Siri Lindh kom på sjätte plats (8:de i Nyland).  
Alla lagen gick till final i Hansas i Söderkulla i Sibbo.   

 
SAMARBETE MED NYLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND, NSU 

Henrik Back har ansvarat för HVA:s deltagande NSU:s frågesport. 
HVA har deltagit i följande NSU-tillställningar: 

- 14.10 firades Nyländsk Aftongala i Lovisa sporthall. Susanne Räihä deltog och utsågs till ”Årets eldsjäl 
2017” och fick ta emot diplom och en förgylld ros. 
- NSU- finalen i frågesport ordnades den 26.11 i Sibbo, uf-lokalen Hansas i Söderkulla. HVAs Busgrisar: 
Mette Blomkvist, Alexander och Emil Lemström och blev andra. Utslagsuppgiften spagettitorn avgjorde.  
HVAs Seniorer: Susanne och Henrik Räihä och Henrik Back blev knappt fjärde. 
 

FASTIGHETEN 
Thorstorp har varit i flitig användning under året. Föreningen har själv använt huset för styrelse- och 
föreningsmöten 10 gånger, familjekafé 35 gånger, stickkafé 7 gånger och RosKabare, ett lopptorg, en konsert, 
en självständighetsbal samt pysselkvällar både vår och höst. Huset har varit uthyrt 13 veckoslut, 22 dagar, 14 
söndagar till dans och 27 hela veckor till medlemmar, enskilda personer och föreningar under året. 
 
I april var husets alla brandsläckare på kontroll hos sammutinhuolto E.Havantola Oy. Nästa koll 2019. 
8.11 granskades oljetanken av Kuljetus Team Virtanen Oy, nästa koll senast 8.11 2019. 
Reparationer: Lägenheterna i övre våningen har fått nya badrum, taken i vaktmästarbostaden är målade och 
golven ljudisolerade och har nytt ytmaterial. Små förbättringar i elnätet är gjorda och lamporna till största 
delen utbytta till led-lampor.  
 

UPPVAKTNINGAR 
Aktiva medlemmar har gratulerats med ett kort med anledning av födelsedagen.  
EBUFs mångåriga verksamhetsledare Iwe Ekström gick i pension på hösten och föreningen uppvaktade 
henne med en inbetalning på 100€ till hennes hembygdsprojekt på Gullö. 

 
ÖVRIG VERKSAMHET 

- Linda Stark deltog i Boställsskolans våravslutning och delade ut de traditionella bokstipendierna till sex 
elever som lärarna hade valt ut. 
- Biobiljetter utdelades till knatte- och juniorlagen för insatser i EBUF:s och NSU:s frågesporter 2017.  
- Den nya vaktmästaren uppmärksammades med en julklapp. 

  
 

Alberga den 15.3.2018  
 

Styrelsen för Hembygdens Vänner i Alberga r.f. 
 


