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Övermalax Ungdomsförening inledde 28 februari 2015 ett nytt verksamhetsår. Med ny ordförande, 
Tove Donner, ny viceordförande, Annette Holmqvist och ny sekreterare, Linn Nyholm, drogs det 102 
året igång. Som vaktmästare fungerade Håkan Aspegren. Vi tackade Mia West för många år i styrelsen, 
medan vi välkomnade två nya styrelsemedlemmar, Joakim Finne och Nina Björkgren till vårt gäng. 
Senare kom Ove Ljungqvist som efterträdare för vaktmästare Håkan.  
 
Som den glada och aktiva förening vi är har vi alltid många evenemang att se fram emot. Med ett loppis 

färskt i minnet gick vi raskt över till diskon i olika åldrar. Minidiskon och knattediskon drog som vanligt 

barn i alla åldrar. Efter det fortsatte vi med en första maj fest som slog rekord i antal sålda ballonger 

och uppfiskade prispåsar ur fiskdammen. Här hade vi verkligen glädje av de nya medlemmarna, som 

bidrog med både arbetskraft och sockervaddsmaskiner. Efter det gjorde en vårtalko lokalen och gården 

redo för sommaren.  

Som en helt ny aktivitet engagerade vi oss också i Marthornas Loppisrace. Trots kallt och blåsigt väder 

sålde vi korv, kaffe och våfflor medan besökarna shoppade ur bakluckor på rad. Senare under 

sommaren fanns vollybollsnät uppsatt utanför Solhem.  

Vi drog igång hösten med en 60-talsdans. Bandet Festingarna var väldigt nöjda, likaså var deltagarna. 

Diskon för de yngre drog tillsammans över 120 dansglada barn. Veterantraktorföreningens julfest bjöd 

på fantastisk mat, och julöppningen gav oss alla julkänslor. Ringlekar ordnades tillsammans med 

Byarådet som tidigare år. Som avslutning på verksamhetsåret hade vi över 200 biobesökare då vi 

ordnade bio tillsammans med SÖU.  

Vi har Inte bara haft egna evenemang, vi har också haft många uthyrningar, likaså förfrågningar om 

deltaganden och samarbeten.  

Två renoveringsprojekt under årets gång under planering är ett nytt värmesystem och reparationer av 

ett läckande tak. Ett par snygga bjälkar i aulan invigdes till sommaren. En viss digitalisering av 

föreningen har också ägt rum. En gemensam händelsekalender, införskaffning av projektor och ett nytt 

elsystem vid scenen har förenklat föreningens vardag. Tack till alla hjälpsamma och sakkunniga som 

engagerat sig. 

Gemenskapen i föreningen är speciellt viktig. Med styrelsekvällar ute i skogen, föreningsfajter, 

arbetsglada serveringsgrupper och lyckade samarbeten med SÖU har vi hållit glöden igång. Genom 

besök hos andra föreningar som fyllt år, fester och ishallsinvigningar har vi gjort oss synliga runt om i 

Svenskfinland.  

Det gångna året har dock inte bara fört med sig glädje. Vi kommer ihåg vår vaktmästare Håkan 

Aspegren som gick bort 24 juni 2015.  

Övermalax Ungdomsförening är en levande och framgångsrik förening i samhället och i tiden. I både 

upp- och nedgångar tar vi oss igenom alla skeden, tar nya tag och kommer igen. Nya deltagare med 

nya initiativ får stöd och hjälp av de mer erfarnare äldre medlemmarna. Var och en av oss fyller viktiga 

funktioner som är nödvändiga för att föreningen ska fungera.  

Nu tar vi oss an ett nalkande år och hoppas att det nya året ska bli lika händelserikt som det förra. 


