
Bästa AVit! 
 

Här kommer nyhetsbrev nr 2, som liksom det första som kom för en 

dryg månad sedan innehåller korta notiser om vad som är aktuellt i 

vår förening och i de kretsar som har tipsat informationsutskottet om 

vad de har på gång. Uppslag tas också i fortsättningen mycket gärna 

emot på adressen infoutskottet@arbetetsvanner.fi    
 

Föreningsmöten och program som redan varit och farit: 

• Månadsmötet den 15 maj godkände styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar. 

De ändrade stadgarna är nu inlämnade till Patent- och registerstyrelsen för godkännande.  

• Efter mötet ordnades tävlingen om Dr Bunduls pris. Arrangör var Bridgeklubben och vin-

nare denna gång Sandelssällskapet (Rune Öhman och Lars Henriksson). 

• Walentinakörens konsert ”Vår yra” den 23 april var välbesökt och uppskattad, och likaså 

Vox Senioras konsert med musik inför sommaren från fäbod, ängar och hav den 18 maj.  

• Konstklubben har avslutat vårsäsongen med ett omtyckt besök på Laila Pullinens skulptur-

park och hemmuseum på Nissbacka i Sottungsby i soligt vårväder den 16 maj. 
 

Kommande program: 

• Walentinakören och Vox Seniora deltar i sång- och musikfesten Festival 22 den 9–12 juni, 

se https://www.festival22.fi/sve/program/. Walentinakören har också små säruppträdanden den 

11 juni kl. 12.35 i Nationalmuséets foajé och kl. 13.35 i Ode, Maijasalen. 

• Walentinakören deltar på sensommaren i Körrundan som ordnas i samband med Art Goes 

Kapakka den 25 augusti. Höstsäsongen inleds redan den 16 augusti. 

• Konstklubben inleder höstterminen den 6 september och ser fram emot fem måndagar med 

undervisning av Keita Ioka samt att få ställa ut sina alster i foajén - oss alla till glädje.  

• Seniordansklubben börjar dansa igen den 13 augusti och välkomnar dansare med! 

• Bokklubben ordnar i höst ”Skriv på AV”-workshoppar med författarna Mia Franck den 30 

september, Monika Fagerholm den 14 oktober, Sofia Torvalds den 28 oktober och Michaela 

von Kügelgen den 11 november. Sprid gärna info om satsningen också utom föreningen!  

• Notera också preliminära datum för föreningens evenemang i höst: promenadorientering den 

2 oktober, höstfest för medlemmarna den 8 oktober, fest för allmänheten på svenska dagen 

den 6 november och föreningsmöte och julfest den 11 december. 
 

Styrelsebeslut och aktuellt om fastigheten 

• Barnavårdsföreningens daghem avslutar som känt verksamheten i höst och dagisutrymmena 

i fjärde våningen blir lediga. Enligt styrelsen och kretsarnas svar på en enkät i frågan behöver 

föreningen inte utrymmena för sin egen verksamhet. Föreningen söker därför en eller flera nya 

hyresgäster, gärna ideella organisationer som vill hyra in sig på längre sikt. 

• Företaget 3D Taito blir ny hyresgäst i en ledig kontorslägenhet i trappan mot Eriksgatan. 

• Under sommaren utförs en del renoveringar i föreningshuset, bl.a. slipas parketten i kretsar-

nas sal, festsalen och foajén och yttertaket målas.  

• Casten Idström har åtagit sig uppdraget att leda en inventering av biblioteket och Kerstin 

Ehnholm och Robin Sundberg att planera en trivsammare inredning i källarsalen. 

• Som sommarstyrelse vid behov fungerar arbets- och ekonomiutskottet: Tom Schubert, Tina 

Björkvall och Peter Oljemark. Styrelsen sammanträder nästa gång den 23 augusti. 
 

Sommarstängt 

• Kansliet är stängt under verksamhetsledarens semester den 13 juni–1 juli och 11–29 juli. 

• Vaktmästaren har semester den 27 juni–7 augusti. 

• Biblioteket är stängt 1 juni–14 augusti.  
 

Föreningsnytt också på Facebook 

Följ gärna också med föreningen på Facebook, https://www.facebook.com/ArbetetsVanner, där vi 

publicerar foton, notiser och annat av intresse. 
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