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Bästa Sundombor!
Sundom Ungdomsförening drog igång det

Slutligen vill jag på styrelsens vägnar sän-

nya verksamhetsåret i slutet av februari.

da ett stort tack till alla medlemmar,

Som ni kan se i detta infoblad så är det

samarbetspartners, sponsorer och bi-

mycket på gång i huset ”mitt i byn”. Det

dragsgivare för det gångna året. Med

borde finnas aktiviteter för alla och envar.

hopp om ett fortsatt gott samarbete år

Under fjolåret gjordes en större renove-

2010!

ring av ”norrväggen” i salen. Då låg verksamheten och möjligheten att hyra ut föreningshuset nere. Detta ledde i sin tur till
ekonomiskt bortfall och banklån.

Hälsningar Ordförande år 2010
Daniela Långkvist

I år skall vi satsa till 100 % på verksamheten och kämpa med den ekonomiska delen. Som bäst har vi ett stort Vårlotteri på
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I år fyller Sundom UF 110 år. Hur detta
kommer att uppmärksammas är i skrivande stund ännu öppet, men håll ögon och
öron öppna för detta! Flera samarbetsprojekt med andra föreningar i byn kommer
vi att genomföra detta år.
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Styrelsen för Sundom Ungdomsförening år 2010
Daniela Långkvist, ordförande

Conny Ekholm, styrelsemedlem

Ann-Sofie Finne, sekreterare

Nina Karlsson, styrelsemedlem

Eric Storsved, ekonom (utanför styrelsen)

Magnus Nyman, styrelsemedlem

Jonny Martin, vice ordförande

Roland Östersund, styrelsemedlem

Emelie Sandelin, vice sekreterare

Lilian Ahlnäs, suppleant

Magnus Hortans, vice ekonom

Kaj Falk, suppleant

Christoffer Finne, styrelsemedlem

Maria Harju, suppleant

Peter Finne, styrelsemedlem

Elisabeth Henriksson, suppleant

Kommittér inom Sundom Ungdomsförening
Fastighets–

och

renoveringskommitté:

Tonårs– och fritidskommitté: Emelie Sande-

Eric Storsved, Magdalena Sigg, Magnus Hortans,

lin, Christoffer Sandelin, Conny Ekholm, Emma

Peter Finne, Christoffer Finne, Kaj Falk.

Lindberg, Magnus Nyman, Christoffer Finne, Ro-

Kommittén ansvarar för föreningshusets fastighet,

land Östersund, Nina Karlsson.

eventuella reparationer, inventarier, nyanskaffning-

Kommittén ansvarar för barn– och ungdomsverk-

ar,

samheten och –evenemangen inom föreningen,

konditionsgranskning,

renoveringsplanering

m.m.
Evenemangskommitté:

föreningens fritids– och idrottsverksamhet samt
Daniela

Långkvist,

verksamheten i ungdomsrummet.

Emma Lindberg, Maria Harju, Lilian Ahlnäs, Emelie

Pidrokommitté: Jonny Martin, Ann-Sofie Finne,

Sandelin, Nina Karlsson, Magnus Nyman.

Magnus Hortans.

Kommittén ansvarar för planeringen och dokumen-

Kommittén ansvarar för pidroverksamheten inom

tationen av föreningens evenemang, engagerar

föreningen och håller kontakt med pidrospelare,

funktionärer och söker tillstånd för evenemangen.

Femte Ungdomsringen och SÖU.

Marknadsföringskommitté: Ann-Sofie Finne,

Bidragskommitté: Ann-Sofie Finne, Eric Stor-

Roland Östersund, Magnus Hortans, Nina Karls-

sved, Magnus Hortans, Elisabeth Henriksson.

son, Emma Lindberg.
Kommittén ansvarar för marknadsföringen i samband med föreningens evenemang och aktualiteter
(tidningar, webbsidor, affischer, infoblad m.m.).
Verksamhetskommitté: Elisabeth Henriksson,
Eva Staffans, Hanna Palm, Magnus Ekebohm, AnnSofie Finne, Peter Finne.
Kommittén ansvarar för utvecklandet av föreningens verksamhet, håller kontakt med Vasa stad och
planerar föreningens teaterverksamhet.

Kommittén ansvarar för att söka och redovisa
bidrag för föreningens verksamhet.
Jubileumskommitté: Daniela Långkvist, Maria
Harju, Peter Finne.
Kommittén

planerar

jubileumsåret

2010

(föreningens 110-årsjubileum) och nominerar hedersmedlemmar.

Evenemangskalender 2010
April
∗

Knattedisco fredag 9.4 kl. 18—21 för elever i åk 1—4

Maj
∗

Byaorientering i samarbete med Bygdeföreningen

Juli
∗

Lördag 10.7: Långskärsdansen!

Augusti
∗

Familjeorientering

September
∗

Sundom Marknad lördag 4.9

Oktober
∗

IKEA-resa 9.10

∗

Vecka 43: Höstens loppisvecka

November
∗

Allhelgonasupé lördag 6.11

∗

Knattedisco fredag 12.11 kl. 18—21 för elever i åk 1—4

∗

Barndag på UF lördagen den 13.11

∗

Julmarknad lördag 20.11 kl. 11—15

December
∗

Juldans 25.12

Detta är en del av årets kommande händelser, håll
ögonen öppna för mer information angående dessa
och andra evenemang!
Se även www.sundomuf.fi
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Nu finns Sundom Ungdomsförenings Vårlotter till salu!
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Huvudvinsterna i lotteriet är en Rönnqvist 445-båt (värde 3150 €), en tavla
av konstnären Nils Nygren (värde 1000 €) och en Viking elgräsklippare
från Maskinservice Marander (värde 259 €). Totalt 56 vinster
lottas ut. Det finns 3000 lotter till försäljning, och lotterna
kostar 5 €/st. Du kan köpa lotter av styrelsemedlemmarna,
vid olika evenemang som föreningen ordnar och från dessa
företag:
Aktia Sundom
Grillo

Sténs

Maskinservice Marander
Restaurang Söderfjärden

Neste Yttermalax (Pappadagis)

Sundom Bil-El

Ett stort tack till alla som donerat vinster till förmån för ungdomsföreningens verksamhet!
Vinstförteckning
40 Lippis, T-shirt 10,00 €
1 Rönnqvist 445 båt 3150 € 21 Bok: På bibelns vägar 15 €
22
Fästingplockare
+
ficklampa
15
€
41 Mössa 10,00 €
2 Tavla, Nils Nygren 1000 €
23 Fästingplockare + ficklampa 15 € 42 Mössa 10,00 €
3 Elgräsklippare 259 €
4 Fruktkorg 50 €
5 Fruktkorg 50 €
6 Fruktkorg 50 €
7 Presentkort 50 €
8 Klippning 30 €
9 Massagepresentkort 26 €
10 Bok 23 €
11 Gångstavar 20 €
12 Partylite pelarljus 20 €
13 Partylite pelarljus 20 €
14 Släckningsfilt 20 €
15 Släckningsfilt 20 €
16 Barnshampo + klocka 15 €
17 Bastutermometer 15 €
18 Bastutermometer 15 €
19 Bok: Folkdräkter förr och nu15 €
20 Bok: Inred med färg 15 €

24 Resenecessär 15 €
25 Resenecessär 15 €
26 Resenecessär 15 €
27 Ryggsäck 15 €
28 Set: mössa, T-shirt, väska 15 €
29 Set: mössa, T-shirt, väska 15 €
30 Set: mössa, T-shirt, väska 15 €
31 Set: mössa, T-shirt, väska 15 €
32 Set: mössa, T-shirt, väska 15 €
33 Målarset 14 €
34 Målarset 14 €
35 Målarset 14 €
36 Set med frisbee, syetui, penna,
reflex och skruvkorksöppnare 13 €
37 Pikétröja, M 12 €
38 Pikétröja, M 12 €
39 Pikétröja, S 12 €

43 Set med syetui, passfodral, penna
och reflex 10 €
44 Träälg 10 €
45 Lunch, Vasklot matservering 9 €
46 Lunch, Vasklot matservering 9 €
47 Lunch, Vasklot matservering 9 €
48 BIO+ 8 €
49 Kc hårvatten 8 €
50 Oljefärger 8 €
51 Wella gloss jelly och spray 8 €
52 Wella high hair bugee gum 8 €
53 Luftfräschare för bilen 7 €
54 Luftfräschare för bilen 7 €
55 Luftfräschare för bilen 7 €
56 Lippis 5 €
Dragning 1.6, resultatet publiceras i
VBL + Sundom TV den 3.6.2010.

Långskärsdansen 2010 behöver DIN hjälp!
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Sundom Ungdomsförening har i över
20 års tid årligen ordnat dans ute vid
Långskär Fiskehamn tillsammans med
Sundom Idrottsförening. Långskärsdansen har (vid god väderlek) varit
ett välbesökt evenemang och både

nemang. På omstående sida finns ett

funktionärer, orkestrar och besökare

intresseanmälningsformulär som man

brukar vara mycket nöjda med till-

kan fylla i och lämna i postlådan uppe

ställningen. Förra året kunde dansen

vid UF-lokalen (märkt VAKTMÄSTA-

beklagligt nog inte hållas som vanligt,

RE). Man kan även skicka e-post till

då ordningsvakter och funktionärer

info@sundomuf.fi och anmäla sitt in-

inte fanns att tillgå i tillräcklig omfatt-

tresse den vägen. Intresseanmälan

ning.

kan samtidigt göras för att funktione-

För att ordna Långskärsdansen bru-

ra vid barn– och ungdomsevenemang,

kar det krävas omkring 40 – 60 frivil-

lopptorg, teaterföreställningar m.m.

liga som ställer upp före, under och/

Alla är välkomna att hjälpa till, och

eller efter tillställningen. Vi hoppas

alla är välkomna att ge förslag till hur

att Långskärsdansen skall kunna ord-

Sundom Ungdomsförening kunde

nas som vanligt år 2010, och vi vill nu

förbättra sin verksamhet. Föreningen

vädja till alla driftiga personer inom

är till för alla!

byn att räcka en hand till detta eve-

Medlemsavgiften 2010
På omstående sida finns ett bankgiro med uppgifter om
medlemsavgiften för år 2010. Barn under 15 år blir kostnadsfritt medlemmar i föreningen om föräldrarna anmäler
detta. Personer 15 år fyllda betalar en årsavgift på 5 euro.
Kom ihåg att ange namn och födelseår för alla familjemed-

Jag kan tänka mig att hjälpa till med:

Från kontonr:

Underskrift

Betalare

Mottagare

Mottagarens
kontonummer

Intresseanmälan

Långskärsdansen—under
Långskärsdansen—efter

Barn– och ungdomsevenemang

Loppmarknader
Kaffeservering

Biljettförsäljning
Annat

Kommentarer:

_______________________________

Sundom Ungdomsförening r.f.

Vasa Andelsbank Sundom 567042-4901

Aktia SB Sundom 497021-4706619

Långskärsdansen—innan

GIRERING

Telefonnummer

E-postadress
Förfallodag

31.5.2010

EUR

Vänligen ange namn och födelseår för de personer som ni önskar betala medlemsavgift för
(även för barnen under 15 år) som meddelande
i samband med bankbetalningen, så att vi kan
hålla vårt medlemsregister i ordning.

Medlemsavgift 2010: 5 €/person över 15 år

Namn
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Uthyrning av föreningslokalen

Föreningen hyr ut lokalen åt andra föreningar, andra organisationer och företag, medlemmar och andra privatpersoner. Det är många föreningar som använder lokalen för sin verksamhet. Lokalen är en populär plats för möten och träffar. För de som vill ordna fester och
kalas finns stora möjligheter. Utrustningsnivån i lokalen är ändamålsenlig och uppfyller de
flesta behov.
OBS! För att få hyra lokalen till medlemspris måste man ha betalt medlemsavgift till föreningen de två senaste åren!
Kontakta vaktmästaren i ärenden som rör uthyrning, telefon 06-3571 134.

Uthyrningspriser
Kvällsmöten Serveringsrum
Hela UF-lokalen

20 €

Övrigt

50 €

Marknadstält 4 x 4 m

Dagshyra
Medlemmar

Icke medlem

20 €

(endast till medlemmar i SUF/SIF)
Serveringsrum

60 €

Hela UF-lokalen

120 €

Serveringsrum

100 €

Hela UF-lokalen

200 €

Privata fester i serveringsrummet
(lördag kväll — söndag förmiddag)

100 €

Bord + 2 x bänk (tot. 20 € för ≥ 10 st)

2 € / st

Mobilt dansgolv (exkl. transport)

2,50 € / m2

Kaffekopp + fat (assiett 0,10 € extra)

0,30 € / st

Vinglas

0,20 € / st

Kaffe + dopp (kaka/bulle/längd + småbröd) 1,50 € / person
Bröllop

Medlem

200 €

Kaffe + tårta

3,00 € / person

Icke medlem

400 €

Kaffe + smörgås + småbröd

3,00 € / person

(lokalen till förfogande torsdag — söndag)

Kontaktuppgifter
Vaktmästare Magdalena Sigg

Ordförande Daniela Långkvist

Tfn 06-357 1134, GSM 044-2913314

GSM 041-4608916

E-post: lokalen@sundomuf.fi

E-post: info@sundomuf.fi

www.sundomuf.fi
Facebook: Sundom UF

