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113:e verksamhetsåret 
 

 

Styrelsen 
Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: 
 

Ordförande:  Kenneth Nykvist (1.1. ̶ 26.8.2021) 

   John Westerholm (26.8. ̶ 31.12.2021) 
Viceordförande:  Nina Eklund 
Sekreterare:   Nils Michelsson 
Skattmästare:  Gustav Furuhjelm 
Webbansvarig:  Micke Nygård 
Övriga medlemmar:  Peggy Karanen 
   Agneta Nuorvala 

   Kenneth Nykvist (26.8. ̶ 31.12.2021) 
   John Westerholm (1.1. ̶ 26.8.2021) 
 

Styrelsen höll under året sju protokollförda månadsmöten samt ett konstituerande möte efter årsmötet. 

En betydande del av mötena hölls på distans som en följd av coronarestriktioner.  
 

Verksamhetsgranskare har varit Max Treuthardt och Irma Liukkonen med Jan Treuthardt och Ralf 

Eklund som suppleanter.  
 

Föreningens medlemsantal var 120 vid utgången av 2021. Av dessa var 62 ständiga medlemmar och 

52 årsmedlemmar.. 
 

Föreningens hedersmedlemmar är: Jan-Anders Blomqvist, Bengt Lindström, Daniel Lindström, Tua 

Lampinen och Urda Nyqvist.  
 

 

Föreningens kontaktuppgifter 
Föreningens webbplats är aggelby.fi, dess e-postkonto svenskforeningiaggelby@gmail.com och 

telefonnummer 044-98 23 878. Vidare har föreningen ett eget facebook-konto. 
 

 

Verksamhet 

Verksamheten under 2021 präglades av restriktioner i anslutning till coronapandemin. 

Verksamhetsplanen fick ställvis revideras under året på grund av de rekommendationer som 

myndigheterna utfärdade. Årsmötet, som enligt statuterna ska hållas inom mars, kunde sammankallas 

först i slutet av augusti. Såsom år 2020 ordnades ingen traktering under årsmötet den 26.8.2021. 

 

 

Evenemang 

Verksamheten präglades av de restriktioner som utfärdats av myndigheterna på grund av 

covidpandemin. Det ledde till att olika programpunkter måste uppskjutas, ibland gång på gång. T.ex. 

blev Mary Poppins -föreställningen på Svenska Teatern till slut uppskjuten ända till år 2022. Pjäsen 

Next to Normal kunde dock äntligen framföras den 19.11.2021. Tjugoen medlemmar sällade sig till 

publiken, som fick uppleva en inspirerad musikalföreställning.  



 

Årsmötet hölls den 26.8.2021 i Åggelby Societetshus. Tio medlemmar deltog i mötet. I tur att 

avgå stod styrelsemedlemmarna Peggy Karanen, Nils Michelsson, Micke Nygård och John 

Westerholm. Då styrelseordförande Kenneth Nykvist undanbett sig omval valdes John 

Westerholm till ny ordförande. Samtliga i tur att avgå varande styrelsemedlemmar omvaldes 

för en två-årsperiod. Dessutom invaldes Kenneth Nykvist till styrelsen. 

 

Föreningens traditionella vårexkursion flyttades av förståeliga skäl till slutet av augusti. 

Under utfärden, som gick av stapeln den 28.8., bekantade sig 19 deltagare med Västra 

Nylands landskap och historia. 

 

Svenska dagen den 6 november 2021ordnades i Vanda Lantbruksmuseum. Helsinge-Tusby 

ungdomsförbund var huvudarrangör. Tillställningen var välbesökt. 

 

 

Återkommande verksamhet 
Bridgeklubben under Johan Holmgrens ledning samlades på tisdagar till spelkvällar i Socis då 

coronasituationen så medgav.  

 

Torsdagsklubben samlades till diskussioner kring kaffe med dopp då restriktionerna så tillät. Värdar 

var Gustav Furuhjelm och Nils Michelsson.  

 

Britta Holmlund-stipendier delades också ut detta år på skolavslutningen i Kottby, Månsas och 

Staffansby lågstadieskolor. Stipendiet bestod av Britta Holmlunds bok På vandring genom byn och ett 

premium om 70 euro. Uppsatserna publicerades i Det händer Norr om Stan samt på Föreningens 

hemsida. 

 

Vinnarna 2021 var följande:  

Tibet Meltio, Kottby lågstadieskola  

Edward Lehto, Månsas lågstadieskola  

Nellie Eklöf, Staffansby lågstadieskola  

 

Ur Hjalmar Blomqvists stipendiefond donerades bidrag till Kottby, Månsas och Staffansby 

lågstadieskolor. Skolorna valde själva de elever som premierades. 

 

Föreningen ordnade i samarbete med Petrus församling tillställningen ”Vackraste julsånger” den 

27.11. Som solister i Åggelby gamla kyrka uppträdde Teresa Wikström (sång) och Henrik Wikström 

(piano). Föreningen stod för gaget till solisterna. Pandemisituationen begränsade som väntat antalet 

närvarande. 

 

 

Övrigt att notera 

Arbetsgruppen bestående av Nina Eklund, Nils Michelsson och Micke Nygård har under det gångna 

året och rådande coronaomständigheter jobbat med genomgång och katalogisering av föreningens 

arkivmaterial. Målet är att överlåta materialet till Svenska centralarkivet under år 2022. 

 

Information om föreningen kan fås på webbadressen fritid.fi, som är en samlingsplats för olika 

föreningar i Storhelsingfors. 

 

Åggelby Svenska Samskolas historik 1911̶ 1936 finns tillgänglig på föreningen hemsida. Likaså har 

skolans årsmatriklar skannats in och publicerats på föreningens hemsida. 

 



I anslutning till att det gått 100 år sedan Åggelby blev en egen kommun ordnade Föreningen 

tillsammans med Oulunkylä-Seura en minnesutställning i Åggelby bibliotek 

med bilder från ett svunnet Åggelby. Utställningen visades under hela augusti månad. Föreningens 

andel kan fortsättningsvis ses på nätsidan: https://aggelby.fi/fotografier/ 

 

 

Föreningens webbsida 

Föreningens webbsidor förnyas fortgående av den webbansvariga styrelsemedlemmen Micke Nygård. 

På sidorna kan man bl.a. anmäla sig till evenemang och följa med föreningens verksamhet i 

allmänhet. 

 

 

Kontakter med andra föreningar 

Kontakterna till andra föreningar har under innevarande varit rätt blygsamma. Samarbetet 

med ”takorganisationen” Norr om stan har som vanligt varit livlig. Föreningen har en representant i 

styrelsen för Norr om stan. 

 

 

Kontakterna till medlemmarna och omvärlden 

Ett antal medlemscirkulär med information om kommande händelser och annat skickades ut under år 

2021. Föreningen informerade även sina medlemmar och en större allmänhet om sina aktiviteter i Det 

händer Norr om Stan och i Oulunkyläinen.  

 

På aggelby.fi finns information om föreningens verksamhet och andra nyheter från Åggelby. 

Föreningens facebooksida har haft gott om besök under året. En Facebook-sida för forna elever i ÅSS 

grundades under året och har nu 110 medlemmar. Föreningens infoblad har varit tillgänglig i 

biblioteken i Åggelby och Månsas samt på Socis. 

 

 

Ekonomin 

Föreningen och de fonder som administreras av föreningen har under åretunderstött institutioner och 

utbetalat stipendier enligt följande: 

 

Staffansby lsk för målning av bollplank med anslutna aktiviteter  200 € 

Föräldraföreningen Fenix för bokinköp    500 € 

Föräldraföreningen Ågeli för bokinköp     300 € 

Månsas Hem och Skola för e-biblioteklicens    500 € 

 

Uppenbart är att coronasituationen inverkade negativt på antalet ansökningar. 

 

Medlemsavgiften i Svensk Förening i Åggelby var under år 2021 10 €. Föreningens båda enrummare 

vid Torgfogdevägen 7 var uthyrda under hela året. Övriga uppgifter om ekonomi framgår ur bokslutet. 

 

 

Åggelby i mars 2022 

 

 

 

John Westerholm    Nina Eklund 

Ordförande     Viceordförande 

 

Gustav Furuhjelm    Nils Michelsson  

Skattmästare     Sekreterare  

    


