
VaHiSöS-nytt 01/2019
Hej alla Boxbor/medlemmar!

VaHiSöS tackar rinkungdomarna som fixade isen då det blev kallt, tyvärr blev vädret så varierande 
att vi inte fick rinkbandyhockeymatchen spelad. Även skidningen lyckades.

Årsmötet hölls den 28.2 med stadgeenliga ärenden. Vår långvariga kassör har nu slutat. Vi tackar 
varmt Anne From för den stora insatsen under alla dessa år, liksom långvariga verksamhets-
granskarna Ros-Marie Trygg (tidigare även kassör 1964-1998) och Stig Trygg. I övrigt fortsätter 
styrelsen som i fjol, men kassörens uppgifter tas över av en icke-styrelsemedlem. VaHiSöS har 
dessutom planer på en köksrenovering i år.

Vi mottar fortfarande gärna verksamhetsidéer och förslag av medlemmar och bybor. Här är info 
om vad som händer i föreningen och dess sektioner:

Box sångkör firar 100-årsjubileum lördagen den 18.5 med två jubileumskonsterter på 
Skattåkersberg, en solenn tillställning för inbjudna gäster kl. 14 och en öppen konsert för 
allmänheten kl. 17. Eftersom kören behöver veta hur många som är på väg på vardera konserten 
för att se till att sittplatserna vid kaffeborden säkert räcker till, så kommer man att ordna med 
förhandsanmälning! Det bjuds ju även på födelsedagstårta med kaffet!

Skattis ungdomskvällar för åk 3 och uppåt, måndagar kl. 17.30-19.30 håller på i April (ej påsken). 
Våravslutning som knytkalas   må 29.4  . Verksamheten fortsätter högst antagligt på hösten.

Hundpromenad med SiMi's stödhundekipage ordnas lördagen den 20.4 kl. 13 med start från 
Handelsman's café. Vi går först tillsammans en liten länk med hundarna och bjuds på kaffe med 
tilltugg efteråt. Alla välkomna, med eller utan hund.

Terränglöpningen startar igen måndag 22.4 kl. 19 från Skattis. Sträckorna är som tidigare: u. 6 år 
ca 300 m, u. 12 år ca 700 m och äldre ca 1.8 km. Även vuxna får gärna komma och testa sig. (Arr. 
Lukas Lindberg, tel. 040-596 0790). Info om fortsättningen på Facebook och www.vahisos.nsu.fi.

XL Midsommarloppet söndagen den 23.6
40:e jubileums-Midsommarloppet startar kl. 11 utan tidtagning och kl. 12 med tidtagning. 
Sträckorna 4, 6.5 och 11 km och klasserna F/P 12, 14, F/P 16, 18 (nya!), D/H allmän & 40, H50 och 
motion liksom tidigare år. Vi behöver mera talkohjälp - det blev tajt igen ifjol. Vänligen kontakta 
Patte L, tel. 040-5569160, patte.lindblad(at)gmail.com.

Övrigt:

Innebandy-Herrar (6. Div. grupp ES M6D-03) tränar tisdagar kl. 20:30-22:00 i allaktivitetshallen i 
Nickby  (Kontaktperson: Cricke Borgman, mer info: http://boxsalibandy.nimenhuuto.com/).
Innebandy-Damer (motion) tränar lördagar kl. 15-16 i Boxby skola (Janica Sundbäck).

Pingis-klubb söndagar kl. 20 och tisdagar kl. 20.30 i Boxby skola. Anm. Tina Granfelt 040-827 3583.

Box sångkör brukar öva onsdagar kl. 19-21 i Boxby skola i Sibbo Instituts regi.  

Box Hornorkester brukar öva torsdagar kl. 18-19.30 i Boxby skola i Sibbo Instituts regi. 

Bollsektionen: Volleybollens Mixed lag deltog i Sibboserien igen under 2018-2019.

VaHiSöS försöker arrangera orienteringsmästerskap i sommar/höst.

http://boxsalibandy.nimenhuuto.com/
http://www.vahisos.nsu.fi/


Marthakransen håller kokkurs för en två grupper 9-13 åringar den 3-7.6 (fullsatt) och 10-14.6 på 
Skattis. Anmälningar: Maria Skog,  boxskog@hotmail.com, tel. 040-1355569. Pris 30 euro/barn.

Kolla VaHiSöS hemsida www.vahisos.nsu.fi, Facebook-sida eller Östnylands ”Föreningar” spalt så 
missar du inget viktigt.

Medlemsavgiften för år 2019 är 10   €  /medlem   eller 20   €  /familj   liksom ifjol. Den betalas till 
föreningens konto i Aktia FI47 4055 7150 0001 73 (405571-5173). Vi önskar att alla som deltar i 
någon av föreningens/sektionernas verksamheter också betalar medlemsavgiften till föreningen. 
Använd gärna bifogat bankgiro. Om du förutom namn och födelseår även meddelar e-post adress 
(eller per e-post: vahisos@gmail.com ), kan du i fortsättningen få infobladet elektroniskt. 

VaHiSöS dataskyddsbeskrivning har publiceras på VaHiSöS hemsida. VaHiSöS använder 
medlemsregistrets data enbart till eget bruk för att kommunicera med sina medlemmar.

STYRELSEN 2019
Ordförande: Jens Söderholm 0400 753 399
Viceordförande: Anne Juutilainen 040 556 1907
Kassör: (Ej inom styrelsen)
Sekreterare: Patrik "Patte" Lindblad 040 556 9160
Medlem: Emil Borgman 044 569 5617
Medlem: Elvira Kaiser 040 740 1175
Medlem: Veronica Isaksson-Nyström 040-586 2451
Suppleant: Maria Skog 040 135 5569
Suppleant: Pia Lindén 0400 845 286

SEKTIONERNA 2019
Ungdomarna: Katarina Hietamies 044 237 7848  
(Volley)bollsport: Thomas Westerlund 040 519 5039
Terränglöpning: Lukas Lindberg 040 596 0790
Box Sångkör: Veronica Isaksson-Nyström 040 586 2451
Box Hornorkester: Ralf Backström 0500 615 435
Orientering: Stefan Borgman 040 158 8815
Innebandy/herrar: Cristian Borgman 0400 717 534
Innebandy/damer: Janica Sundbäck 0400 014 002
Skidning: Sabina Westermark 044 303 2530
Midsommarloppet / motion: Patte Lindblad 040 556 9160
Teater: (vilar)
Historia & Hustomten: Raul Nyström 0400 108 447

Uthyrning av Skattåkersberg 2019

Kvällsmöte 50 €/gång

Veckoslut, fredag-söndag (hela huset) 260 € icke-medlemmar 120 € medlemmar i minst 2 år

 Bokningar: Raul Nyström, tel. 0400-108447

Motionslådor finns vid Varaosaliiteri (f.d. Sale) och vid Skattis. Anteckna namn och kilometrar i 
häftet i lådorna då ni är ute och motionerar (gång, cykling, stavgång, jogging). Det påverkar 
positivt kommunens motionsbidrag till föreningen!

mailto:vahisos@gmail.com
http://www.vahisos.nsu.fi/
mailto:boxskog@hotmail.com
mailto:boxskog@hotmail.com

	XL Midsommarloppet söndagen den 23.6

