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Bästa medlemmar 
Ett sammandrag och uppdatering över 
styrelsens aktiviteter under verksam-
hetsåret 2009 är givetvis av intresse och 
en rättighet för alla medlemmar i SviE 
att bli informerad om. Här några 
huvudpunkter: 
Under årsmöte 2010 beslöt styrelsen att 
medlemsavgifterna för år 2010 skall vara: 
20 € / familj (medlem med familje-
medlemmar) och 10 € / singel person 
(medlem). 
Styrelsen diskuterade också möjligheter 
att utvidga SViE-tjänster för medlemmar 
och andra som hyr Vikingaborg. 
Tjänsterna skulle innehålla information på 
SViEs hemsidan över catering-,artist-, 
taxi- och taxibåttjänster i Esbo.   
Ladans nya elektrifieringen genomföres 
under våren  2010. Ladan har ochså 
målats och förtjänat en ny aktivitetsgård 
vid västra gaveln. 
Ett nytt förråd/kök har också uppförts 
inomhus vid västra gaveln. 
Nya köket medför att de gamla containers 
kommer bort och gör t.ex. plats för en 
riktigt stor utegrill med tak, inom en snar 
framtid. 
Hamnen, som är ett gemensamt projekt 
med SSFBK, blir färdig före nästa 
midsommar. Hamnen kan utnyttjas av alla 
som besökerVikingaborg med båt. 
Hoppas denna uppdatering ger dig en 
inblick i vad vi sysslat med under 2009. 
Vidare vill jag tacka alla medlemmar för 
fortsatt förtroende och styrelsen för ett 
aktivt verksamhetsår 2009 och Er alla 
andra för den värdefulla insats ni gjort, 
som möjliggör vår gemensamma 
verksamhet. 
 
Ha de så gott i väntan på våren. 
 
Raul Wikström 
ordförande   

Kalendern 2/2010 
 
Vinter kom med en hel massa snö, mera än många kommer ihåg från tidigare år. Nu i skrivande 
stund är vi redan inne i halva mars och alla börjar väl så småningom få tillräkligt med all snö 
och önskar den dit pepparn växer, det gör åtminstone undertecknad. 
Vi har en hel del nytt att komma med så läs bara vidare. 
 
Styrelsen för år 2010.  
Styrelsen för år 2010 är följande: 
ordförande: Raul Wikström,  
viceordförande: Ann-Britt Rajala,  
kassör: Rolf Eriksson,  
sekreterare: ambulerande, 
styrelsemedlemmar: Siv Lindfors, Sari Laava, Maria Rajala, Maisa Siirala, Per-Henrik Sjöberg 
och Yrsa Holmberg och som supleanter sitter Joakim Nordling och Annika Rajala. 
 
LAN-kväll på Vikingaborg 
Torsdagen den 8.4 kl 18.00 är det fritt fram för vem som helst att komma till Vikingaborg för 
att kolla in vad en LAN-kväll egentligen är för nånting. Om undertecknad har förstått rätt så har 
det nånting med datorspel på nätet att göra, men alla ni barn och ungdomar vet säkert bättre. 
Ide´n är att vi skall hålla sådana här kvällar, som vi kallar för e-BOX kvällar, regelbundet OM 
det finns intresse för det. 
Kontakt Raul Wikström om du vill veta mera., raul.wikstrom@proscan.fi, 0400-411107. 
 
Dagläger på Vikingaborg 7.6 – 24.6 
Nu är det igen dags för anmälning till vårt dagläger på Vikingaborg, för barn i åldern 7 – 12 år. 
Verksamheten börjar kl 9.00 och dagen avslutas kl 17.00 ( aktiviteterna slutar kl 16.30). Priset 
är 80 euro/barn/vecka. Hör dig för om lediga platser via Siv Lindfors på SViE mobilen 0400 
360 887 vardagar mellan kl 18-21 eller via siv.lindfors(at)elisanet.fi senast söndagen den 
9.5.2010. Anmälningarna är bindande. För avbokningar efter den 9.5.2010 debiteras hela 
summan. 
 
Finns funktionärsturer 
SViE har funktionärsturer på Finns sommarteater lördagen den 19.6 med början kl 14.30 och 
tisdagen den 29.6 med början kl 17.30.  Vill du komma med och hålla ordning och reda på 
parkeringen, biljetterna, läktaren eller korvarna, så är du hjärtligt välkommen med och du kan 
anmäla ditt brinnande intresse till Siv Lindfors 0400 360 887 mellan kl 18 – 21 (vardagar). 
 
Zumba 
Torsdagen den 15.4 skall vi igen Zumba på Vikingaborg kl 19.00.  Pris 10 euro / person, betalas 
på platsen kontant. Anmälningar till Andy mel7@kolumbus.fi  eller 040-5123679 senast 23.3. 
De 20 snabbaste hinner med !!! ( Med snabbaste menas inte de som dansar snabbast, utan de 
som snabbast anmäler sig ). ☺ 
 
Uppfostring av blindhund 
Den 14.4 kl 18.30 kommer Viveca Ekholm till Vikingaborg och berättar om hur uppfostring av 
blindhund går till i praktiken. Detta är ett samprojekt med Marttorna. Är du intresserad av 
ämnet är det bara att komma på plats då. 
 
Konsert med Furorna på Vikingaborg den 24.4 
Mera information om detta på vår hemsida senare. 
 
Kom ihåg att gå in på vår hemsida www.svie.fi för att kolla vad där finns. 
 
Siv Lindfors 
siv.lindfors(at)elisanet.fi 
bl.a informatör 
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