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Sundom ungdomsförening r.f.  115 år

Vi är glada att vår ungdomsförening har så många år på 
nacken. Under så lång tid är det många människor som 
har gjort sitt yttersta för att föreningen skall vara attraktiv 

för så många medlemmar som möjligt. Otroligt många talko 
timmar har getts till detta hus. Vi hoppas att trenden 

fortsätter, att vi får nya människor som uppskattar detta 
ideella arbete som vi gör och har intresse av att ge lite tid 

av sig själva, så att föreningen kan fortsätta att fylla år. 
Årets styrelse skall försöka göra lite extra av detta år. Vi 

börjar med 9.5 då vi ordnar marknad på dagen och Allsång 
på kvällen. Vi hoppas att dessa två evenemang skall få 
”byssboan” ut på byn och njuta av varandra en stund.

Styrelsen tackar för alla bidrag och samarbetspartners för 
det gångna året!

Med hopp om ett lika livligt och givande verksamhetsår 
2015!



EVENEMANG
 Disco 20.3 Årskurs 1-3 kl. 18-20

Godisförsäljning   Inträde 2€

BARNBUS 22.3

Söndagen den 22.3 kan ni tillsammans med era barn komma till UF 
och påskpyssla.

Emilia Henriksson öppnar dörren kl. 11-13.30

Välkomna i trevlig samvaro!

24.3  Våra barn- Allas Ungar kl. 18-19.30 i Sundom skola
 
Ibland stöter man som förälder på problemsituationer som man gärna 
diskuterar med andra föräldrar. Vid detta tillfälle erbjuds föräldrarna 
möjlighet att diskutera fostringsfrågor och komma överens om 
gemensamma riktlinjer kring fostran av våra barn. Uppföljningen leds av 
Ungdomsföreningens ordförande Elisabeth Henriksson med flera. 
Tillsammans blir vi starkare!

Anmäl dig tre dagar innan tillfället       
sundomuf@gmail.com

Kom med och gör Sundom till en trygg plats för våra barn, 
ungdomar och vuxna!   Kaffeservering!
Arrangörer: Sundom Hem och skola, Sundom skola, Vasa Stad – 
ungdomsavdelning, Sundom ungdomsförening,
Sundom kapellförsamling, Sundom Områdeskommitté

28.3 Pub/ Pidro/ Karaokekväll kl. 20-01.30 i lokalin 

Det finns folk som enkom lär ut pidron om du vill lära dig spela. 

(We accept only cash)  Kom med och ha en trevlig kväll!!

7.4  Wasa Teater i ungdomslokalen kl. 19.00

Med pjäsen ”Den där Fjärde”  

Ibland stannar tiden. Ibland är det fullständigt klart. Ibland vet vi vad livets 
mening är. En sådan stund upplever huvudpersonen i Den där fjärde.
Den där fjärde är en pappas berättelse, om vad som händer då någon i 
familjen får cancer. Det är en pjäs för alla som har upplevt eller kommer att 
uppleva sorg. 
              Biljetter kan köpas vid dörren samt via nätet.
              Ordinarie: 15€ Studerande: 10€

Disco 10.4 Årskurs 4-6 kl 18-21.00

Godisförsäljning   Inträde 2€

12.4  Pensionärsdans med Replay kl. 15-17

Intr.10€  Kaffe eller Te ingår 
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VÅRTALKO  26.4 kl. 13.00 ->

Om vädret tillåter städar vi ute. (Ta gärna med egen räfsa. ) 

Annars städar vi där inne. Servering

9.5 Sundom Marknad kl. 10-15

Vi ordnar marknad i lokalin, försäljare är varmt välkomna att anmäla 
sitt intresse till s.ljunggren78@gmail.com. Marknaden hålls inne och 
ute. Platsen kostar 10€

9.5 Allsång kl. 18-20.00

I lokalin med härliga allsånger, just som vi minns dem. Hemliga 
gästartister. 

                  Inträde 10€ kaffe med dopp ingår.

1.8 Loppisrace mera info senare! 

I samarbete med Sundom Tranorna

16.8 Sundom Sommarfest hålls i år vid Sundom 
Hembygdsmuseum med start kl.16.00

Tonis: Öppethus – kvällar för byns ungdomar i åldern 13-17 år hålls 
Fredagar kl. 21-24.00 Information hittas på Tonis´egna facebook-sida 
om eventuella temakvällar eller annan viktig information. Vuxna är hjärtligt 
välkomna att hjälpa till under småtimmarna. Ungdomarna lyssnar på musik 
umgås, köper lite smått och gott, spelar dart innebandy, pingis eller andra 
spel.

Gratis kaffebjudning alla kvällar.

Med din medlemsavgift stöder du Sundom 
Ungdomsförenings arbete!

För en ungdomsförening är det viktigt med så många medlemmar som 
möjligt. När du betalar medlemsavgiften skriv in allas namn och 
födelseår i meddelande fältet, så blir det lättare att hålla medlemsregistret 
aktuellt.

Medlemsavgiften kan du betala till konto:

FI4949702140706619 med referensen 654100 

avgiften är 8€/ person

Medlemsavgiften behöver inte betalas av en person som inte  fyllt 15 år.
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Uthyrningspriser av lokalen

För att få hyra nedanstående till medlemspris krävs att man betalt in 
medlemsavgift till föreningen minst två år i rad (året man vill hyra samt föregående 
år). Hyrespriset inkluderar användandet av bord, stolar, kaffeservis o.s.v. 
Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuell skada på föreningens egendom. 

• Möten m.m. max 3 h: serveringsrum 20 €, stora salen 30 €, hela UF-
lokalen 60 € (föreningar enligt överenskommelse).
• Dagshyra (3 - 24 h), medlem: hela UF-lokalen 150 €, serveringsrum 80 €.
• Dagshyra (3 - 24 h), icke medlem: hela UF-lokalen 250 €, serveringsrum 
120 €.
• Bröllop, medlem: 300 €. Lokalen till förfogande två dagar innan 
tillställningen och en dag efter tillställningen (t.ex. torsdag - söndag om festen 
sker en lördag).
• Bröllop, icke medlem 500 €. Lokalen till förfogande två dagar innan 
tillställningen och en dag efter tillställningen (t.ex. torsdag - söndag om festen 
sker en lördag).

I samband med att lokalen hyrs för möten kan kaffeservering ordnas enligt 
följande prissättning:

• Kaffe + två sorters kex 3 €/pers
• Kaffe + bulle/wienerbröd 4 €/pers
• Kaffe + tårta 6 €/pers
• Kaffe + smörgås 6 €/pers

Tjänster: 

• Dukning inför bröllop 150 € (placering av bord, stolar, UF:s vita dukar, 
placering av brudparets egna dekorationer)
• Städning efter bröllop 200 €

Övrig uthyrning:

• Marknadstält 4x4 m (endast till medlemmar i SUF/SIF) 20 €/dygn
• Långbord + 2 x bänk 4 €
• Mobilt dansgolv (exkl. transport) 2,50 €/m2
• Kaffekopp + fat (assiett 0,10 € extra) 0,30 €/st.
• Vinglas 0,20 €/st.
• Vita borddukar 12€/st

Kontaktuppgifter och förfrågningar:

Sundom Ungdomsförening r.f. 

Sundomvägen 73A

65410 Sundom

Telefon 06-3571134

e-post: sundomuf@gmail.com

www.sundomuf.fi

www.facebook.com/Sundomuf

Styrelsen för verksamhetsåret 2015
Ordförande Elisabeth Henriksson

Vice Ordförande Thomas Sjöberg

Sekreterare Annsofie Finne

Vice Sekreterare Susanne Ljunggren

Kassör Marlene Östersund

Vice Kassör Tobias Lindqvist

Ordinarie styrelsemedlemmar:

Mika Orava, Emilia Henriksson, 

Kaj Falk, Roland Östersund

Suppleanter:

Rebecka Silén, Pia Finne, Kevin Granlid,

Vaktmästare: Annsofie Finne tel. 06-3571134
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