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Innehåll 
 

- -  Årsmötet 
- -  Skidtävling för barn 
- -  Anmälningar till daglägret 
- -  Pilatesgympa 
-  
-  
-  
-  

 
 
Hej bästa medlemmar 
 
 
Kom ihåg att kolla våra hemsidor 
www.svie.fi för mer information, 
eftersom vi inte alltid har all den 
information som behövs, då vi 
skriver vårt Skärgårdsblad. 
 
 
Pilates gymnastiken har redan 
börjat, som ni ser här bredvid, 
men om ni är intresserade kan ni 
kolla med Filippa om ni ryms 
med. 
 
 
I år fyller Skärgårdens Vänner i 
Esbo 110 år och vi kommer att 
fira jubileumsfest den 15 
oktober. I vilken mån och hur är 
ännu under planering men om 
du vill fira med oss, så lägg 
datumet på minnet. 
     

KALENDERN    1/2016 
 
 
 
ÅRSMÖTE 
Välkomna på föreningens årsmöte onsdagen den 2.3.2016 klo 19.00 på Vikingaborg. På mötet 
behandlas stadgeenliga ärenden. 
 
 
SKIDTÄVLING FÖR BARN 
Söndagen den 13.3 klo 12.00 startar vi skidtävlingen (potislandet runt) vid Ladan. Anmälningar på 
plats klo 11.15. Väderreservation.  
 
 
ANMÄLNINGAR TILL VÅRT DAGLÄGER 
Bindande anmälningar till daglägret tas emot av Sivi på  siv.lindfors@elisanet.fi  
Lägret hålls på Vikingaborg 6 – 23.6 alla vardagar 9 – 17. Man kan alltså anmäla sitt barn till alla 
tre veckor eller till vilken av veckorna man behöver. Lägret kostar 90€/barn/vecka. 
Då du anmäler ditt barn vill jag veta namn, födelseår, ALLA ALLERGIER, mammas/pappas 
telefonnummer dagtid samt eventuell simkunskap. 
 
 
 
 
PILATESGYMPA PÅ VIKINGABORG 
Pilatesgympan på Vikingaborg har börjat torsdagen den 14.1.2016 enligt följande tidtabell: 
 
Blandgrupp (dam + herr)  17.30 -18.30 
Damgrupp klo. 18.40 - 19.40 
Herrgrupp klo. 19.45 - 20.45 
Herrgruppen är i första hand menad för herrar men om den inte blir full delas de lediga platserna 
ut åt intresserade damer i det fall att damgruppen är full. 
Vårterminen 14.1 - 28.4  (ingen gymnastik 17.3, 24.3, 14.4) 
avgift 110 euro (13 gånger) 
Som ledare fungerar Pilatesinstruktör och fysioterapeut Filippa Hokajärvi. Du kan kolla om det 
finns lediga platser via e-post filippa.hokajarvi@gmail.com eller skicka textmeddelande till 
mobilnummer 0405777943.  
 
 
 
 
 
 
 
SViE:s hemsida www.svie.fi  
 
 
Siv Lindfors 
siv.lindfors(at)elisanet.fi 
bl.a informatör 

 


