
Hej bästa aveiter! 

Hösten har gått snabbt och vi närmar oss redan  

adventstid. Föreningens återstående gemensamma  

program för i år och strax efter nyår är följande: 

Höstmöte torsdagen den 1 december kl. 18  

Detta blir det första höstmötet som ordnas enligt föreningens nya stadgar. På agendan bl.a.  

• styrelsens förslag till budget för nästa år, inkl. presentation av verksamhetsplanen 

• val av styrelseordförande för nästa verksamhetsår  

• val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå (eftersom antalet styrelse-

medlemmar under en övergångsperiod ska krympa från nuvarande tolv till sex + ordförande, 

blir det dock inte aktuellt att välja nya styrelsemedlemmar denna gång) 

• val av medlemmar i valnämnden, som blir ett nytt organ i föreningen 

Läs föredragningslistan, verksamhetsplanen och budgetförslaget här: https://avh.arbetetsvan-

ner.fi/foreningsmote/. Bekanta er gärna med dokumenten i förväg och välkomna med på mötet! 

Julfest söndagen den 11 december kl. 17 

Vi firar också för första gången ”bara” julfest, då budgetförhandlingarna stökats undan redan 

på höstmötet. I julprogrammet medverkar åtminstone Vox Seniora, Musikklubben och Wa-

lentinakören (med Luciaprogram), men flera kretsar är välkomna att bidra. Hör gärna av er 

med idéer till info@walentinakoren.org. Serveringen blir denna gång glögg. Följ med närmare info 

om programmet på webben https://avh.arbetetsvanner.fi/home/kalender/. 

Barnfest fredagen den 6 januari kl. 14 

Föreningens tradition sedan 130 år (!) att ställa till med julfest för barn på trettondagen åter-

upptas efter det beklagliga avbrott coronan inneburit. På programmet står åtminstone högtid-

ligt besök av Finlands Lucia (Obs! precis kl. 14, så se till att vara i tid!). Närmare info om program-

met längre fram på webben https://avh.arbetetsvanner.fi/home/kalender/. Biljetterna kostar 10 euro 

för vuxna och 7 euro för barn (högst en vuxen per barn). Biljettbokning: info@arbetetsvanner.fi.  

Annat aktuellt i föreningen och vårt föreningshus: 

• Restaurang Long Wall har bytt innehavare den 1 november. Rörelsen drivs trots det också 

framöver i samma stil som hittills. 

• Renoveringsarbetena i källarvåningen har fördröjts av att många utrymmen har behövt as-

bestsaneras. Elarbetena har påbörjats, spacklandet och målandet inleds denna vecka och of-

fertrunda för ny köksinredning pågår. Värmecentralen förnyas i december.  

• För det tidigare dagiset i fjärde våningen har bygglov sökts för att utrymmena ska kunna 

renoveras och hyras ut som kontor. Sprid gärna budet att föreningen har lediga utrym-

men att hyra. Be intresserade kontakta verksamhetsledaren info@arbetetsvanner.fi! 

• Uppdateringen av kretsarnas stadgar framskrider, men sakta. De kretsar som inte har 

lämnat in sina stadgar till verksamhetsledaren än, gör det snarast info@arbetetsvanner.fi!  

• Årets sista styrelsemöte hålls onsdagen den 28 december kl. 17. 

• Sista inlämningsdag för material till nästa nummer av Aveiten är den 15 januari.  

Program på kommande längre fram att notera redan nu: 

• Premiärföreställningen av AV-teaterns nya pjäs Man får väl ställa upp av Adde Malm-

berg är inbokad till den 20 januari. 

• Walentinakörens 50-årsjubileumskonserter ”Tredje gången gillt” den 11 februari i 

Gyllenbergsalen (Sandelshuset vid Tölö torg) och på vändagen den 14 februari på G18. 
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