
BÄSTA SUNDOMBOR! 

 

Sundom Ungdomsförening 

drog igång verksamhetsåret 

2011 den 20 februari. Nu är det 

redan är juni månad och 

sommaren är här. Under våren 

har vi kunnat erbjuda 

Sundomborna  evenemang så 

som loppis, påskfest osv. Det 

återstår ännu många månader 

av verksamhetsåret och den 

nya styrelsen har många 

tillställningar under planering.  

Ungdomsföreningen behöver 

alltid förstärkning och en 

hjälpande hand vid olika 

tillställningar. Vill ni funktionera 

vid någon tillställning så 

kontakta någon i styrelsen eller 

till föreningens e-post. 

Vi önskar er en riktigt skön 

sommar! 

 

Styrelsen för Sundom 

ungdomsförening r.f. 

 

 

 

  

Styrelsen 2011  

Ordförande     Denice Vesterback 

Vice ordförande   Jonny Martin 

Sekreterare           Elisabeth Henriksson 

Vice sekreterare  Eva Marander (suppl.) 

Ekonom                Alexandra Klemets 

(Utanför styrelsen) 

Vice ekonom       Tomas Fant 

Styrelsemedlem   Kaj Falk 

Styrelsemedlem   Nina Karlsson-Nyman 

Styrelsemedlem   Christoffer Finne 

Styrelsemedlem   Daniela Långkvist 

 

Nu kan dina drömmar bli verklighet! Du 

kan besöka platser där du känner 

historiens vingslag, platser som du bara 

har drömt om eller sett på bild. Vi gör det 

enkelt för dig med sakkunnig planering 

och de bästa resurserna i världen så att du 

utan bekymmer kan göra din drömresa 

och uppleva ditt livs äventyr! 

Sundom 

Ungdoms 

förening 

r.f. 
Sundom 

Ungdomsförening r.f. 
 

Sundomvägen 73 A 

65410 Sundom 

Telefon 06 3571134 

e-post: sundomuf@gmail.com 

www.sundomuf.fi 

 

  

 

Styrelsemedlem   Marlene Östersund 

Styrelsemedlem   Roland Östersund 

Suppleant             Eva Staffans 

Suppleant             Magnus Nyman 

Suppleant             Åsa Nedergård 

 

Vaktmästare  Alexandra Klemets 



 
Händelsekalender 

JULI 

16.7     Långskärsdansen 

            Sommardans vid Långskär fiskehamn till toner av Carisma 

            Kl. 20.30-02.00     12€ 

20.7     Bakluckeloppis 

            kl. 17-20 vid Uf-lokalen.  Pris/ bil ELLER bilkärra  7€ 

            Hoppets stjärna är på plats och samlar in hela och rena             

            kläder, leksaker, porslin osv. Anmälan till     

            baklucke@gmail.com 

SEPTEMBER 

24.9             Höstmarknad   vid lokalen kl. 10-16  

                    (i samband med loppis) 

24-28.9       Loppis   

                   Bord 10€. Anmälan till sundomloppis@gmail.com 

OKTOBER- NOVEMBER 

??         HöstSupé with top hits of the 70´s 

11.11   111111-disco. Knattedisco med maskerad för åk 1-4   

19.11   IKEA-resa till Tammerfors 

DECEMBER  

25.12   Juldans  

JANUARI-FEBRUARI 2012  

           Nyårsrevy 

           NostalgiBingo 

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 

Tfn 06-357 1134                                                           E-post: sundomuf@gmail.com 

 

Kvällsmöten Serveringsrum 20 €   Övrigt  

Hela UF-lokalen 50 €    Marknadstält  4 x  4               20€ 

Dagshyra     (Endast för SUF/SIF medlemmar) 

Medlemmar Serveringsrum             60 € 

Hela UF-lokalen                              120 €  Bord + 2 x bänk (tot. 20 € för ≥ 10 st) 2 € / st. 

Icke medlem Serveringsrum           100 €  Mobilt dansgolv (exkl. transport) 2,50 € / m2 

Hela UF-lokalen                              200 €  Kaffekopp + fat (assiett 0,10 € extra)   0,30€/st 

Privata fester i serveringsrummet   Kaffe + dopp (kaka/bulle/längd + småbröd) 1,50 € / pers 

(lördag kväll — söndag förmiddag) 100€  Kaffe + tårta 3,00 € / person 

Bröllop Medlem                               200 € 

Icke medlem                                     400 € 

(lokalen till förfogande torsdag — söndag) 

 

MEDLEMSAVGIFT 

Här under finns ett bankgiro med uppgifter om medlemsavgiften för år 2011. 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 familjemedlemmar. 

 

 
Mottagarens 
kontonummer Aktia      497021- 4706619 GIRERING     

Mottagare  Sundom ungdomsförening r.f. Medlemsavgift 2011: 5 €/person över 15 år 

B etalare                                
Underskrift   

Ange namn och födelseår på samtliga 
medlemmar 
Betalare (även de under 15 år) för att vi skall 
kunna hålla vårt 
medlemsregister uppdaterat. 

Från 
kontonummer   Förfallodag 8.9.2011 EUR 

 

 

 

 


