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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 Verksamheten under år 2015 har fortsatt i samma anda som tidigare och 

verksamhetsplanen har i huvudsak förverkligats. Föreningens ekonomi är ansträngd 
pga. att Gillet tog över Drängstugan på hösten 2014 då undervisningsverket hade sagt 
upp hyreskontraktet som sparåtgärd (under 10 000,- på årsbasis!) Drängstugan har 
varit ett av skolans utrymmen sedan mitten på 90-talet. Gillebo skulle ha blivit utan 
eget hem om inte Kårböle Gille skulle ha agerat. 
 
Även under detta år har verksamheten för lågstadieelever betonats. 
Eftermiddagsklubbar för årskurserna 3-6 har ordnats i skolan. Verksamheten i Gillebo 
eftermiddagshem riktat till årskurserna 1-2 har fortsatt i Barnavårdsföreningens regi.  
 
Aerobic och stretching för vuxna har stått på programmet i samråd med Kårböle Hem 
och Skola. En grupp gillemedlemmar har promenerat på onsdag förmiddagar, och på 
våren ordnades första tisdagen i varje månad kl. 19 en timme med utomhusmotion 
med en ledare från Finlands Svenska Idrott. 
 
Föreningens representanter har deltagit i möten som Helsingin kaupunginosa-
yhdistykset ry Helka och myndigheterna i Helsingfors har ordnat i frågor som gäller 
trafikarrangemang, stadens parker och byggnadsplaner osv. 
 
Föreningen har även år 2015 hört till följande takorganisationer: Nylands svenska 
Ungdomsförbund NSU och Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka. 
Gille har varit samverkande medlem i Finlands Svenska Hembygdsförbund. 

 
STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2015  

Styrelsen har sammanträtt åtta (8) gånger under året. 
Medlemmarna i styrelsen har varit följande: ordförande Kristine Rehnström, 
viceordförande Nina Simonsen, kassör Tony Ahlgren, Harriet Fagerholm, Barbro 
Käld, Mikael Sjövall, Åsa Tallroth, Desirée Mattsson, Kirsi Lehtoviita och Virve 
Hyytiäinen. Huvudredaktör för Gamlas Nyheter har varit Dan Kronqvist, Elias 
Laaksonen och Felix Melin har skött layouten. 
 
Styrelsen har delat verksamheten i följande verksamhetsområden: 
Barn och ungdom, vuxenverksamhet, musik samt stadsplanering. Medlemsregistret 
och GN:s postningsregister har skötts av ordföranden och hemsidorna av Barbro Käld. 
 
Verksamhetsgranskare har varit Hans Lille och Peter Lagerström, Jim Fagerström som 
suppleant. 
 
Föreningens vårmöte var 9.4.2015 i Drängstugan, Sorolavägen 4, 00420 Helsingfors. 
Åtta (8) gillemedlemmar var närvarande. Höstmötet hölls 5.11.2015 i Drängstugan, 
med sex (6) medlemmar närvarande. 
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BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET  
Samarbetet med skolan har varit livligt framförallt i och med klubbverksamheten för 
åk 3-6 som Kårböle Gille i samarbete med Hem och Skola ordnat i skolan på 
eftermiddagarna efter skoldagens slut. Deltagarna i de olika klubbarna har varit 7 – 15 
till antalet. 
 

Vårterminen 2015  
1. Fortlöpande verksamhet I Kårböle skola ordnades eftermiddagsklubbar för årskurs 3-6. Sirkus Magenta med 
två ledare skötte om cirkusklubben, fyra gånger, fr.o.m. 20 januari. Sex veckor 
innebandy för pojkar före sportlovet, med Anne Tuuri. Tjejklubben pågår i sex veckor 
efter sporten, och sedan efter den klubben igen en ny innebandyklubb och en tjejklubb 
på nytt.   
 
2. Övrig verksamhet Fågelskådningsutflykten för åk 4 ordnades den 6 maj till Vik. Traditionellt ordnades 
Day of Dance, i år den 28 maj för hela skolan och förskolan, dessutom var 
Sockenbacka skolans elever inbjudna. Eleverna var delade i fyra grupper och Teemu 
Korjuslommi med tre lärare stod för programmet som pågick kl. 9 – 13.  Kostnaderna 
för Day of Dance delades 50/50 med Hem och Skola.  

 
Höstterminen 2015  

1. Fortlöpande verksamhet Eftermiddagsklubbarna har fortsatt på höstterminen, både innebandy och andra 
bollspel har spelats, tjejklubben har varit mycket omtyckt. Anne Tuuri har varit 
klubbledare. Dansövningar och extra simning har också ordnats på hösten med Anne. 

 
VUXENVERKSAMHET   

Aerobic och stretching har fortsatt i Träskolan på onsdag kvällar, först en timme 
aerobic sen en halv timme stretching rakt på, då musklerna är varma. I maj fick även 
de vuxna Anne Tuuri som ledare. Kontaktperson har varit Krisse Rehnström. 
Promenadgruppen har startat vid Gamlasvägen 6 onsdagar kl. 11 på våren. 
 
På våren har utomhusmotionen fortsatt första tisdagen i varje månad, med start från 
Gamlasvägens vändplats kl. 19.  
 
Gillet hade köpt 30 biljetter till Mamma Mia! den 21 januari 2015 på Svenska 
Teatern. Alla biljetter gick åt och vi kunde njuta av en fantastisk föreställning. 
 
På Harriet Fagerholms initiativ ordnades på våren kvällar om olika teman kring 
välmående i vardagen med start den 13.4. Kvällarna fick en fortsättning på hösten.   
 
Den 29 januari samlades nästan 40 medlemmar i Drängstugan för att höra närmare om 
löjtnants boställe på Malmgård. Historikern Peter Ragnvaldsson berättade om livet på 
bostället. Kvällen var mycket lyckad. (Se GN nr 1 / 2015) 
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Efter vårmötet i Drängstugan den 9 april ordnade Gillet en författarafton med Mathias 
Rosenlund som gäst. Han berättade om sin bok och hur det är att vara fattig i 
Välfärdsfinland.  
 
Mikael Sjövall presenterade sin reportagebok om svenskbygderna i Estland, ”På 
strövtåg i Aiboland”, de fantastiska bilderna är tagna av fotografen Patrik 
Rastenberger. Den 24 september fick gillemedlemmarna bekanta sig med boken på 
Drängstugan.  
 

STADSPLANERINGSFRÅGOR   
Gillet har fått mycket information från stadsplaneringskontoret om planerade 
ändringar gällande några kvarter i Gamlas och Malmgård, byggstarten och planerna i 
Kungseken och Hongasmossa. Även övriga myndigheter i staden har sänt information 
som har gett oss möjligheten att ta ställning och ge utlåtanden i olika ärenden. 
 
Gillet ordnade en kväll kring förslaget till ny generalplan i Drängstugan den 3 juni. 
Omkring 20 personer infann sig för att diskutera. Gillet har lämnat in ett utlåtande i 
ärendet redan tidigare på våren. Mikael Sjövall skrev om kvällen i GN nr 2-3 / 2015.  
 

DRÄNGSTUGAN OCH EKONOMIN 
 Då utbildningsverket sade upp Drängstugans hyreskontrakt 2014 och Gillebo eftis 

skulle ha blivit utan egna utrymmen och Drängstugan skulle ha varit utan användning, 
beslöt styrelsen att något måste göras, en 240 år gammal byggnad far fort illa om den 
står tom. Detta ledde till att Kårböle Gille blev hyresgäst i Drängstugan. 
 
Vi har för tillfället tre hyresgäster i vårt ”kontorshotell”, den fjärde platsen är tom. 
Hyran för en arbetsplats är 200,- euro i månaden, vi får in nu 600,- per månad och 
betalar till staden i hyra 816,67 varje månad. Dessutom måste Gillet inreda kontoret 
för att kunna hyra ut arbetsplatserna och fast vi körde på den billiga linjen (IKEA:s 
avslutade sortiment osv.) behövde vi använda ca 2400,- euro, därtill betalar Gillet 
försäkringsavgiften, ca 270,- per år, för datauppkopplingen 37,- i månaden. 
Eftisfamiljerna har betalat en frivillig avgift, 20,- per familj, i månaden, som Gillet 
tacksamt tar emot, men vårt kapital har minskat dramatiskt! 
 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har hjälpt oss med 3000,- euro som vi har fått i 
oktober. Stiftelsens styrelse tog beslutet på sitt möte den 1 oktober att bevilja 
understödet, och samtidigt påminde stiftelsen oss om att vi kan lämna in ansökan för 
nästa höst i januari, då är den officiella ansökningstiden. Vi har lämnat in ansökan för 
samma summa, dvs. 3000,- euro och hoppas verkligen att vi får ett positivt svar i maj. 
 
Av understödet på 3000,- har vi bokfört 1000,- på året 2015 som intäkt och 2000,- 
intäktsförs år 2016. 
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MUSIKVERKSAMHET   
Pianoundervisning har ordnats i Kårböle lågstadieskola under vår- och höstterminen. 
Lärare har varit Anne Carlsson. Eleverna har varit ca 20 till antalet. 
 
 
 

FESTER 
 Den traditionella familjefesten ordnades lördagen den 10 januari 2015 i Kårböle skola 

(Träskolan). Heidi Sjövall och Minnea Rönns spelade uvertyren fyrhändigt på piano, 
Gillekören sjöng under ledning av Markus Nordström. Sirkus Magentas jonglör och 
akrobatpar underhöll publiken med ett fint program. Finlands Lucia Vanessa Eriksson 
kom med hela luciakören och sjöng de vackraste sångerna. Efter programmet 
dansades julen ut tillsammans med barn, föräldrar och luciaföljet. Festens 
konferencier Mikael Sjövall delade ut godispåsarna till barnen. 

 
SAMHÄLLSENGAGEMANG  

I år ordnades inte det traditionella städtalkot vid Rutiån, i stället deltog gillet i talko 
för Rutiåns firrar! Föreningen Virtavesien hoitoyhdistys organiserade talko för att 
grunda grusbäddar och förbättra flodfåran liksom vattenströmningen vid Rutiåns övre 
lopp i Malmgård, vilket är viktigt både för fiskar och  många bottendjur. I GN nr 4 
finns Mikael Sjövalls artikel och fina bilder. 
 
Den svenska socialsektorn i Helsingfors har byggt upp ett seniornätverk som ordnar 
program för seniorer i stadens kulturhus. SeniorVäst ordnade på Gamlasgården ett 
evenemang som hette Minne och glömska. Nätverket ville ha någon lokal aktör med i 
styrgruppen, vilket ledde till att ordföranden var konferencier på den lyckade 
tillställningen med nästan 40 deltagare, de flesta var gillemedlemmar.  
 

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD   
Gillet har beviljat 6 st. stipendier à 20 euro, ett för varje årskurs, att delas ut vid 
våravslutningen i Kårböle lågstadieskola. Gillekören har i understöd för år 2015 fått 
200 euro av Gillet. 

 
INFORMATION  

Gamlas Nyheter har utkommit med fyra (4) nummer. Tidningens chefredaktör har 
varit Dan Kronqvist, ombrytningen har skötts av Felix Melin och Elias Laaksonen. 
Unigrafia Oy har tryckt tidningen. Gamlas Nyheter postas till ca 290 mottagare och 
levereras därtill också till Gamlas bibliotek samt Aktias kontor och Kårböle 
lågstadieskola och skickas till Luckan och Petrus församlingskansli. 
Adressen till Gillets hemsidor är www.karbolegille.fi. Hemsidorna sköts av Barbro 
Käld. Kårböle Gille har även en Facebook sida. 
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 Gillet har en egen kolumn i Tanotorvi, Kaarela-Seuras tidning som kommer ut med 12 
 nummer per år. Kolumnen är skriven på svenska och skrivs turvis av Mikael Sjövall, 
 Peter Rehnström och Harriet Fagerholm. Kolumnen heter ”Bök i Kårböle”. 
 
   
ERHÅLLNA UNDERSTÖD  

Under verksamhetsåret har Gillet fått understöd av Helsingfors stads ungdomsnämnd 
2000 euro, från Stiftelsen Tre Smeder 1300 euro för eftermiddagsklubbar. 
Kulturfonden har beviljat 1000 euro för Gamlas Nyheter och Pro Juventute nostra 400 
euro samt Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 3000, varav 1000 som intäkt 2015 
och 2000 år 2016, (se sida 3 om Drängstugan och ekonomin). 
 
 

EKONOMI  
Gillets medlemsavgift för vuxna var 10 euro och för barn och ungdomar under 18 år 
2 euro för 2015. 
Förutom ansökta understöd har Gillets verksamhet finansierats med donationer av 
företag och privatpersoner till bl.a. familjefestens lotteri. 

 
MEDLEMMAR  

Antalet medlemmar i Kårböle Gille var vid årets slut ca 580, av dem ca 220 barn och 
ungdomar under 18 år. 
 

ÖVRIGT  
Gamlasgården bjuder på mångsidigt program för barn och vuxna, även på svenska. 


