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Glad höst till er alla 
 

Verksamheten har kommit igång och 
Thorstorp är i flitig användning. Sedan 
1.6 är båda bostäderna i övre våningen 
bebodda och det gläder vi oss åt. 
Vi har turen att också ha huset uthyrt 
under veckan vilket ger ett välkommet 
klirr i kassan. Det mesta av hyres-
inkomsterna går åt till allmänt underhåll 
och det som blir över använder vi till att 
hålla Thorstorp i skick. 
 
Bland programmen ber jag er särskilt 
notera föreningens höstmöte den 8.11.  
kl. 19 på Thorstorp. På höstmötet ser vi 
framåt och väljer styrelse för nästa år.  
Ett förslag till verksamhetsplan finns 
med här. Kom modigt med och berätta 
vad du skulle vilja att vi gör. I styrelsen 
är det några medlemmar som meddelat 
att de inte mera står till förfogande, 
därför vädjar jag om hjälp av er att hitta 
ivriga nya styrelsemedlemmar. Var inte 
blyga att ta kontakt, det är fritt fram att 
anmäla sej själv. 
 

Hälsar Sussy som fyllde 70 år i slutet  
på sommaren. 

 
Kom på teater tisdagen den 9.10. kl. 19;  
Valhalla i Köklax. Pris 15 €. Det serveras 
kaffe före föreställningen som tar ca. 80 
minuter utan paus. Anmälningar till Sussy 
Räihä senast den 6.10. 
 
Teatergruppen Qvinnoröster från 
Esbo består av amatörskådespelarna 
Iwe Ekström, Ulla Bergström, Tina 
Romberg, Annina Vartio, Mikaela Lindén, 
Ami Förström och Marianne Ahola.  
Den här hösten spelas Liisamaija 
Laaksonens pjäs SYSTRARNA 
SNÖVIT (Lumikit), översättning Lars 
Huldén och regi Mikael Strömberg. 
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Kalender hösten 2018 
 

9.10. ”Systrarna Snövit” kl. 19  
 

15.-19.10. höstlovsläger Thorstorp 
HvA/Ebuf & FiA. Mera info 
 

29.10 EBUF-/NSU- frågesport  
kl 19, Valhalla i Köklax, EVUF  
 
8.11 HVA Höstmöte kl 19,  
Thorstorp, servering  
 

25.11. NSU-frågesportsfinal 
 

9.12. Esbo Lucia kröns i Esbovikens  
kyrka, kaffe i Vikingaborg, SViE 
 

10.12 julpyssel med Karaffen 

 

 
 

Regelbundna aktiviteter 
 

måndagar  FiAs Familjecafé   
kl. 10-12 Thorstorp 
 

onsdagar HVA Cottletts sähly  
kl. 19.30-20.30 Boställ.  

 
 

HVA 
110 år 

 
Nästa år fyller föreningen 110 år. Vi firar 
den 9.3.2019. Reservera dagen!  

 

https://ebuf.webbhuset.fi/lager/hostlovslager/
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Styrelsens förslag till  

VERKSAMHETSPLAN 2019 
 
ALLMÄNT 
Hembygdens Vänner i Alberga r.f:s (HVA:s) syfte är att främja 
och erbjuda meningsfull fritidsverksamhet och trivsel för barn, 
unga och vuxna på orten. Det här gör vi genom: 

- att ha en aktiv medlemsvärvning 
- information till medlemmarna och andra organisationer 
som sköts via HVAdigiPosten minst 2 gånger per år. 
Föreningens hemsida på adressen www.hva.fi  hålls 
väluppdaterad, likaså föreningens Facebook sida. Vi 
intensifierar vår information i EBUF-nytt  som utkommer 
med 4 nummer per år och skickas till alla medlemshushåll. 
Vid behov skickas mindre infoblad ut. Vi annonserar i 
Myrstacken i Hufvudstadsbladet. 
- samarbete med andra föreningar och organisationer 
- att samla in bild- och annat material som hänför sej till  
Alberga och föreningens aktiviteter.  

HVA är medlem i Esbobygdens Ungdomsförbund r.f. (EBUF). 
Föreningen är representerad i EBUFs styrelse och sänder 
delegater till dess vår- och höstmöten. HVA deltar i informations- 
tillfällen, kurser och möten som EBUF ordnar. Finns 
sommarteater, Kulturen vid Ån, Glims höstmarknad och 
frågesporten är årligen återkommande EBUF evenemang där 
föreningen deltar. 

 
KONTINUERLIGA AKTIVITETER 

- innebandy onsdagskvällar 
- familjecaféet för mammor med småbarn i samarbete med 
Folkhälsan i  Alberga  
 

MÖTEN OCH EVENEMANG 
- HVA fyller 110 år, firas den 9.3.2019 
- föreningens vår- och höstmöte 
- teaterbesök för unga och gamla en gång per termin 
- samarbete med föreningen Hem och Skola i Boställsskolan  
i form av till exempel fastlagsjippo och Halloweenfest 
- minst en konsert eller teater för småbarn 
- pysselkvällar inför påsk och jul 
- stickcafé och spelkvällar  
 

MEDELANSKAFFNING 
- medlemsavgift 8 € 
- uthyrning av föreningshuset Thorstorp 
- deltagande i Glims höstmarknad 
 

FÖRENINGSHUSET THORSTORP 
En reparationsplan för huset är gjord och reparationer verkställs  
enligt den. Nästa i tur är golvet	i	lilla	salen	och	toaletterna. 
 

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Styrelsen för 2019 verkställer verksamhetsplanen och  
omarbetar den vid behov.

	

Starten på "historik vandring i inbördes-
krigets spår" ordnad av Leppävaara seura 
den 18.5. 
	

Salsgolvet målades i somras. Kom och 
bekanta dig med den nya gråa färgen.  

	


