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Innehåll 
- Kulturen vid ån 
- Funktionärsturer på Finns 

- Skärgårdsdagarna 

- - Sommarfesten 
- - Zumba på sommaren 

- - Zumba igen på hösten 

-  

 

 

Hej bästa medlemmar 
 
Den här gången tänkte jag, föreningens 
informatör, ta och skriva den här spalten 
också. 
 
Som ni tidigare har läst i våra cirkulär så 
har vi under året hållit på att bygga en 
”ny” del inne i Ladan. 
Man kan ju kalla den vad man vill, men 
det fakto är att den skall fungera som ett 
kök, nog utan vatten och avlopp, men 
ändå helt fungerande och praktiskt. 
 
Nu är den då äntligen färdig och ”inredd”. 
Det betyder att de fula barackerna 
utanför Ladan försvinner ganska hastigt, 
får vi hoppas.  
 
Vid bakre ändan av Ladan har det också 
byggts en vändplats för oss alla som har 
ärende till Ladan. 
Den är inte menad som en allmän P-
plats för alla de som spelar vid 
wolleybollsplanen eller är med sina barn 
i lekparken och inte heller som 
mopopojkarnas cirkusplats, så vänligen 
använd den till det den är ämnad för, dvs 
för avhämtning av saker till och från 
Ladan och förstås är det  tillåtet att 
parkera där för oss alla som jobbar i 
Ladan på talkon och annat. Tack. 
 

 
 
Din e-postadress önskas 
För att göra det smidigare och 
mindre papper och energi 
konsumerande, vänligen uppgiv 
din e-postadress till: 
 
sari.laava@kolumbus.fi 
mobil: 041-523 2180 
  
E-postadresserna utnyttjas 
endast för SViE information. 
 
 

Kalendern 3/2010 
 
Våren har nu äntligen kommit och inte kan vi ju påstå att vädret varit dåligt precis. Vi har igen ett stort 

utbud på aktiviteter att bjuda på.  

Som en del av er redan säkert sett så är nu vår och brankkisens gemensamma brygga utsatt. 

 

Kulturen vid ån.  

Kulturen vid ån går av stapeln torsdagen den 17.6 kl 14.00-20.00. Den hålls i år på Lagstads bollplan, i 

Lagstads skola och i Lagstads hembygdsgård. Som konferencier fungerar Kaj Kunnas. Ett uppdaterat 

program hittar ni på www.esbo.fi/kulturenvidan. GRATIS inträde! 

 

Funktionärsturer på Finns sommarteater 

SViE har igen i år två funktionärsturer på Finns sommarteater, den första är lördagen den 19.6 och då 

skall vi vara där kl 14.30 och den andra är tisdagen den 29.6 och tiden då vi skall vara där är kl 17.30. 

Till båda gångerna skall vi ha ihop 10 personer minst, så ring Siv Lindfors på SViE:s mobil 0400 360887 

vardagkvällar 18-21 eller lämna ett textmedelande eller meila siv.lindfors(at)elisanet.fi om/när du vill 

ställa upp. Alla som ställer upp som funktionärer har blivit lovade en gratis inträdesbiljett till 

föreställningen en annan dag. 

I år visas Allt kan hända hos Johanssons, skriven av Carina Wolff-Brandt och regiserad av Christian 

Lindroos. Undertecknad har läst dessa roliga böcker om den helknäppa familjen Johansson och alla 

bravader i den familjen, så jag rekomenderar att också ta er tid att åka och se pjäsen. Ni kan beställa era 

biljetter via nätet på www.netticket.fi , på de flesta Luckorna och vardagar 9-16 på tfn (09)8678 8450. 

 

Skärgårdsdagarna på Pentala 23-25.7 

Under Skärgårdsdagarna visas filmer där Gösta Söderholm fiskar, Nils Sjögren bygger en fiskarbåt och 

Tor Wikström som skeppare och köpman på butiksbåten Bettina. Filmerna är sammansatta av Kurt 

Wikström. Annat på programet är olika utställningar, guidade vandringar, vattengymnastik i 

Pentalaträsket, olika föreläsningar och dagarna avslutas med Olle Ekmans jazzensemble med Erja Uitto 

som solist. Närmare info på www.espoonkaupunginmuseo.fi/på svenska  

 
Sommarfesten vid Ladan lördagen den 7.8 kl 15.00-18.00 

Sommarfesten hålls vid och i Ladan. Vi tar emot saker till lopptorget 2-4.8 mellan kl 18.00 – 20.00. 

Om det inte passar kan ni även ringa Siv Lindfors vardagar 18-21 på mobilnr 0400 360 887, så kan vi 

komma överens om en tid då jag lommer och öppnar. 

På själva sommarfesten har vi en vandrande hajdarspelare på plats hela tiden. Lopptorget öppnar kl 

15.00. Lekskolan kommer att  stå för en del av programmet, lotteri, mete, lyckohjul och dansuppvisning. 

Vi har buffe´ och också en del eget program. I år håller vi ingen kvällsmusik utan allt händer mellan 

ovanstående tid. 

 

Zumba på sommaren 

Vår zumbalärare tänker dra fyra zumbagånger på Vikingaborgs gård (P-platsen) under juni månad. 

Datumen är följande: 9.6, 10.6, 17.6 och 21.6. Kl 18-19. Deltagaravgift är 5e/gång och betalas kontant 

till ledaren. Du kan kolla på  www.zumbaland.fi eller info@zumbaland.fi om ngt är oklart. 

 

Zumba igen på hösten 

Torsdagen den 2.9 och sen alla torsdagar till den 9.12 skall vi Zumba på Vikingaborg kl 19.00 ( 15ggr)  

Pris 150e. Bindande anmälningar till Andy mel7@kolumbus.fi  eller 040-5123679 senast den  12.8. De 

20 snabbaste hinner med !!!   

 

Jumppa på Vikis 
Jumppan för barn, damer och herrar fortsätter som vanligt på tisdagskvällen på Vikingaborg från och 

med tisdag 31.8, som dragare fortsätter Tina Liljendal.  Närmare info i nästa cirkulär.  

 

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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