
 
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVERMALAX UNGDOMSFÖRENING R.F. 2014 
 
  
Styrelsen Styrelsen för Övermalax UF har under det gångna året varit följande:  
 
Annette Holmqvist ordförande  
Mia West viceordförande  
Tove Donner sekreterare 
Sören Stenroos vicesekreterare, teknikansvarig  
Josefine Silfver informatör 
Sofia Prost kassör  
Ann-Charlotte Silfver vice kassör, bufféföreståndarinna, medlemsansvarig  
Patrik Peltoniemi styrelsemedlem  
John Peltoniemi styrelsemedlem  
Kenneth Holmqvist styrelsemedlem  
Linn Nyholm styrelsemedlem 
Wilma Flöjer styrelsemedlem 
 
Möten: Styrelsen har sammanträtt till 9 protokollförda möten.  
 
Barn- och tonårskommittén  Ingen barn- och tonårskommitté har verkat under året men Linn 
Nyholm och Wilma Flöjer tillsammans med några väninnor har ordnat sex stycken discokvällar åt 
lågstadieelever och dessutom minidisco för barn 0-6 år. Linn & Wilma fick dessutom årets 
ungdomspris på Johannesgalan i oktober. 
 
Pidro: Pidrogänget har som vanligt spelat i Solhem på måndagskvällar och har även deltagit i 
SÖUs tävlingar. Även i år vann de inom sjätte ringen.  
 
Representation: I Åminne Folkparks styrelse har Josefin Malmsten och Jonas Rönnqvist varit 
våra representanter. Josefin Silfver är sjätte ringens representant i SÖU:s styrelse. 
 
Uthyrningar: Under året har Solhem hyrts ut för två bröllop och fyra kalas.  
Under året har vi även hyrt ut lokalen åt  
Baptisternas sånggudstjänst 

Baltikumvännernas insamlingsdag  

Friidrotts avslutning, Malax If 

 Sitz – Gymnasiet i Petalax  
Malax pensionärer - julfest 
 
Möten:  
Malax kommuns byamöte  

Häggören-Ahlgrundvägen  
Åminne höstmöte 
 
Solhem har varit i flitig användning på vardagarna också. Medborgarinstitutet har ordnat Zumba. 
Dessutom har det ordnats matinsamling och några bokkaffe.  
 
Övrig verksamhet: 2014 har varit ett år med mycket program och omväxlande verksamhet, 

precis som året före. I februari fick vi fira den efterlängtade 100-årsdagen. Efter att styrelsen lagt 



krans på Mathias Mattlars grav välkomnades gästerna till Solhem. Stämningen var varm.   På 

kvällen ordnades dans i tonerna av Allan & the astronauts.  

I samband med festligheterna gavs också ut 100-års historik. Historiken beskriver verkligen allt 

som hänt under 100 år i Övermalax Uf. Egentligen beskriver den hela byns utveckling. Efter att 

festligheter ordnades Loppis under sportlovsveckan, som tidigare år. Och Valborgskommittén 

arbetade redan hårt med förberedelserna för den såkallade Fruarnas afton eller Valborgsdansen. 

Dansen ordnades på valborgsmässoafton. Salen blev dekorerad med ballonger, stämningen va på 

topp och dansen gick i tonerna av Hafsbandet. Valborgskommittén utmanade en ny grupp bybor 

till nästa års kommitté. Dagen efter valborgsdansen var det dags för 1sta maj festen. Som vanligt 

såldes ballonger, i salen fanns servering av mjöd och munkar, traditionell mete och 

ansiktsmålning. Utomhus fick en liten ponny arbeta hårt, då alla små barn ville ta sig en tur. Under 

sommaren kunde man observera att det hände något på Solhems tak. Taket blästrades och 

målades, samt små reparationsarbeten på skorsten m.m utfördes. 

Fastän det va sommarpaus tyckte föreningens styrelse att det kunde ordnas någon aktivitet 

tillsammans med grannföreningarna i juli. Och då kom idén till Föreningsfajten. De som deltog var 

Åminne och Malax Uf. Tanken var att ha en volleybollsturnering, men p.g.a. av störtregn blev det 

stafetter och frågesport inomhus. Styrelsen kom på en fin tredje plats, andra blev Malax Uf och 

pokalen gick år 2014 till Åminne. På allmänhetens begäran ordnades en Pubkväll i oktober och för 

musiken stod My Band. Den 6 december var det åter dags för Matglada herrars julbord, vilket var 

en succé som alla tidigare år. I år dessutom med ett självständighetstema. I december ordnades 

det också ringlekar i samarbete med Övermalax byaråd r.f. 

Efter händelserika jubileumsåret, samlar vi i styrelsen kraft för år 2015. Renovering av innertak, 

samt planeringen av nytt värmesystem står i turen. Det blir säkerligen ett spännande år och 

många roliga händelser i det gula huset som är hjärtat av Övermalax. 

 
För att inte avbryta en tradition, tänker även jag avslutar denna verksamhetsberättelse med 
samma ord som tidigare sekreterare avrundat med: 
”Må vi medlemmar under det kommande året villigt arbeta för vår förenings fortlevnad och 
existens.”  
 
Övermalax den 28 februari 2015  
__________________________________  
Tove Donner 
sekreterare, Övermalax Ungdomsförening r.f 


