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Styrelsen  Styrelsen för Övermalax UF har under det gångna året varit följande: 
   

Annette Holmqvist Ordförande 
  Ann-Charlotte Silfver Vice ordförande, medlemsansvarig (informatör) 

Sofia Prost  Kassör 
Josefine Silfver Sekreterare 
Patricia West  Vice sekreterare 
Carita Storm  Bufféföreståndarinna 
Sören Stenroos Ordinarie medlem 
John Peltoniemi Ordinarie medlem 
Jens Peltoniemi Suppleant 
Mia West  Suppleant 
Simon Nyman Suppleant 
Janette Ulfvens Suppleant 
Jani Viklund  Vaktmästare 

 
Möten:  Styrelsen har sammanträtt till 10 protokollförda möten. 
 
Barn- och  BTK har haft uppehåll under hela året p.g.a. att intresset för kommittén har varit 
tonårskommittén lågt. Vi hoppas att intresset för föreningsliv skall öka så småningom. 
 
Pidro: Pidrogänget har spelat i Solhem på måndagskvällar och har även deltagit i SÖUs 

tävlingar. Numera finns även ett lag med endast kvinnor, de kallar sig för Malax 
Qvinns. 

 
Representation: Till Åminne Folkparks styrelse har vi haft följande representanter: 
 Torbjörn Stoor & Kenneth Holmqvist som ordinarie medlemmar och Irene 

Pettersson som suppleant. 
 
Uthyrningar: Under det gångna året har Solhem hyrts ut för tre bröllop, tre kalas och så har 

bl.a. Petalax skytteförening och Häggören-Ahlgrund-projektet hållit något möte 
här. Uthyrningen till VAKK för de utländska studerandena fortgick fram till våren 
2011. 

 
 Under året har vi även hyrt ut lokalen åt  

 Malax församling för en Ungdomsbasar 

 Damkören och Nya kören har uppträtt här 

 SFP har haft valdebatt 

 Legato har haft avslutning 

 Baptisterna har haft sin sommarträff 

 Navigationsklubben har haft julfest 

 Pensionärsklubben har haft julfest  

 PANG-kören har haft 10-årsjubileumskonsert  

 Solhem har även agerat övningslokal åt Charles Plogman och Co. en 
kväll. 

  
Solhem har även varit i flitig användning på vardagarna också. 
Medborgarinstitutet har ordnat Zumba och ”Dans som motion”. Även 
Motionshuset/Magdalena Sigg har haft Zumba-kurser i huset. Marthaförbundet 
ordnade en matlagningskurs för invandrare under sommaren som gick. 



 
Mikaela Stoor och Sofie Fogde har ordnat två knattediscon till förmån för deras 
resa från gymnasiet. Detta var mycket uppskattat med tanke på att BTK-
verksamheten ligger nere och inget speciellt har ordnats för lågstadiebarnen. 

 
Övrig verksamhet: Vi började året med att ordna en Nostalgidans i samarbete med Övermalax 

Byaråd. Rythm Boys (som var verksamma på 50- och 60-talet) och Leif Fridolfz 
med Folke spelade. 120 inbetalda dansare kom och var mycket lyckliga över att 
få uppleva ungdomens musik igen. 

 
 På första maj var det traditionsenlig barnfest i Solhem. Intresset var lika stort 

som vanligt och barnen fick meta, få ansiktsmålningar och rida på en häst. 
Gasballongerna gick åt sig och så gjorde även munkarna. 

 
 I september ordnades en bioföreställning i samarbete med Konstverkstaden 

Malakta. Den finlandssvenska filmen Iris visades och salongen var fullsatt. 
 
 Årets Malaxdag firades i år med nyinvigning av renoverade Knattebo daghem. 

Övermalax UF servade 250 besökare med kaffe och grisar. 
 
 I år stod Solhem som värd för öppningen av julgatan i Övermalax. En mycket 

lyckad tillställning blev det. 300 personer kom och njöt av glögg, pepparkakor, 
gröt och julmusik samt fick köpa hantverk av några försäljare. 
 Årets Stojetar Håkan Jäntti invigde julgatan. 
Julkänslan infann sig trots det regniga vädret. 

 
 Som det varit de senaste åren så har det ordnats julbordsfest i samarbete med 

Matglada herrar och Festnissarna – så även detta år. 170 personer njöt av ett 
fantastiskt julbord och dansade sedan till Hafsbandet. 

 
 Det sista som vi hann med under detta föreningsår var soppdagen som besöktes 

av 170 personer. Som vanligt var Carita Storms och Agneta Björklunds soppa 
god och lotteriet populärt! 

 
Övermalax Uf har även tagit en aktiv roll för att rädda Åminne Folkpark från att 
gå i konkurs. Både med ekonomiska bidrag och personliga insatser har vår 
styrelse varit med. Ännu är mycket arbete kvar, men framtiden ser positiv ut 
även för Åminne Folkpark! 

 
Några andra händelser under detta år har varit: 

 

 en splitterny gräsklippare har inhandlats 

 vi har skaffat serveringstillstånd för försäljning av alkohol 

 pojkarna har byggt en ståtlig trappa till huvudingången 

 Annette blev nominerad till Årets eldsjäl vid Johannesgalan i Taklax 
 

 
 
 
 
 
 



Sammanfattningsvis har 2011 varit ett år med många olika aktiviteter i sann 
ungdomsföreningsanda i ett välanvänt Solhem. 

  
Styrelsen tackar alla aktiva medlemmar och alla som hjälpt till vid olika 
evenemang under det gångna året.  

 
Vi ser framemot ett nytt år med nya och gamla aktiva föreningsmedlemmar som 
arbetar för ungdomsföreningens välbefinnande i Övermalax UF, Solhem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övermalax den 19 februari 2012 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Josefine Silfver 
sekreterare, Övermalax Ungdomsförening r.f. 

 
  
 
 
 
 
 
  
   
 
 
  


