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Hej alla HVAare  
 
Hösten har varit solig och varm. 
Föreningens har haft en hel del 
verksamhet och Thorstorp har varit i 
flitig anvädning. 
 
Höstmöte den 10.11. återvalde Sussy 
Räihä som ordförande för år 2016. 
Linda Stark blev ny styrelsemedlem 
medan Leif Österberg fortsätter.  
Till suppleanter valdes: Siv Pensar, 
Birgitta Väätäinen, Lisbeth Viljanen 
och Henrik Räihä.  
 
Då Budgeten för år 2016 godkändes 
beslöt höstmötet att höja medlems-
avgiften till 8 euro. Nästa års 
Verksamhetsplan ser du på nästa sida. 
 

 
 
Hva:s	  segrande	  knattar	  i	  EBUF	  
frågesport,	  Gammelgård,	  2.11.	  	  
Hva	  deltog	  med	  5	  lag:	  knattarna	  
1:a	  och	  5:e,	  juniorerna	  7:e	  och	  
seniorerna	  4:e	  och	  5:e.	  	  
Värst	  var	  Esbo	  västra	  uf	  med	  7	  lag	  
och	  seger	  i	  	  2	  klasser.	  	  
Hva	  fick	  3	  lag	  till	  NSU-‐finalen. 

 
Kalender hösten 2015 
24.11	  Julpyssel	  med	  gröt	  kl.	  17.30	  på	  
Thorstorp	  tillsammans	  med	  
Karaffen.	  Pysselmaterial:	  2€,	  gröt	  för	  
5	  €	  vuxna	  och	  3	  €	  för	  barn.	  Anmäl	  er	  
senast	  den	  20.11.	  till	  Sussy.  
22.11. Frågesportsfinal Botby NSU 
5.12. Esbo Lucia 
 
Regelbundna aktiviteter 
mån FiAs Familjecafé  kl. 9.30-11.30 
mån Stick-café kl. 19, Thorstorp 
ons HVA Cottletts sähly kl. 19.30-
20.30 Boställ.  
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VERKSAMHETSPLAN 2016  
 
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 som utkommer minst 2 gånger per termin. 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. Två gånger 
per år ingår en annons 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  
- stickträffar för nya och gamla stickare 
- kockklubben träffas 1-2 gånger per termin 

 
MÖTEN OCH EVENEMANG 

- 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 
- matlagningsklubb för barn i åk 3-4  
- minst en konsert eller teater för småbarn 
- pysselkvällar inför påsk och jul 
- spelkväll,  knattefrågesport 
 

MEDELSANSKAFFNING 
- uthyrning av föreningshuset Thorstorp 
- deltagande i Glims höstmarknad 
 

FÖRENINGSHUSET THORSTORP 
En ny reparationsplan för huset är gjord och reparationer verkställs enligt den. Nästa i tur är 
reparation av verandan. 
 
TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Styrelsen för 2016 verkställer och omarbetar verksamhetsplanen vid behov
	  


