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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

 

Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed  

följande berättelse för 2014 

 

ALLMÄN ORIENTERING 

Föreningen har varit verksam i Stockholm sedan 1939. Först som  

ungdomssektion till Svenska Åländska Sällskapet, vilket ombildades 

till Ålandsgillet 1964. 

År 1982 anslöt sig föreningen till Finlands svenskarnas riksförbund 

i Sverige; FRIS. År 1984 anslöt sig föreningen för de nybildade 

Stockholmsdistriktet av FRIS. År 2008 upphörde Stockholmsdistriktet. 

 

Föreningslokal: Per Lindströmsväg 90, 121 46 Johanneshov. 

Plusgiro 15 88 68-0. 

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit följande 

 

Ordförande   Asta Måbrant 

V ordförande  Thor Abrahamsson 

Sekreterare  AnnMari Englund Öberg  

Kassör  Gunnar Lindblom  

Ledamot  Eskil Eriksson 

Ledamot  Ingabritt Eriksson 

Ledamot  Gertrud Engholm 

Ledamot  Gunnel Carlsson 

Suppleanter  Maj-Gun Johnsson 

  Sonja Malm 

 

Revisorer  Arvid Söderberg 

  Pentti Vikström 

 

Revisorssuppleanter Benny Westerberg 

  Erik Nordström 

 

Valberedningen  Astrid Hulterström 

  Stanley Sjöbacka 

 

Aktivitetskommitté Gertrud Engholm 

  Gunnel Carlsson 

  Gunilla Nordström 

  Holger Lindén 

  Inger Olsson 

 

Webbmaster  Magnus Lindblom 

 

ÅRSMÖTE 

Årsmöte den 15 februari 2014 i Bagarmossens Folkets Hus, Bagarmossen. 

41 röstberättigade deltog. 

Ordföranden Asta Måbrant hälsade alla välkomna. 



Asta Måbrant tände ljus och äskade en tyst minut för de under året avlidna  

som ordförande för årsmötet valdes Per-Göran Traung 

Mötessekreterare: Magnus Lindblom. 

Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bengt Svensson och Erik Nordström 

 

Årsmötet företog val av styrelse 2014 – fram till årsmötet 2015. 

Asta Måbrant omvaldes som ordförande på 1 år. 

Ålandsgillets styrelse: 

Eskil Eriksson   1 år kvar 

Ingabritt Eriksson  1 år kvar 

Thor Abrahamsson 1 år kvar 

Gunnar Lindblom  1 år kvar 

AnnMari Englund Öberg omval på 2 år 

Gertrud Engholm  omval på 2 år 

Gunnel Carlsson  omval på 2 år 

 

Styrelsesuppleanter     

Maj-Gun Johnsson 1 år kvar 

Sonja Malm  1 år kvar 

 

Revisorer 

Arvid Söderberg 1 år kvar 

Pentti Vikström  1 år kvar  

 

Revisorssuppleanter    

Benny Westerberg 1 år kvar 

Erik Nordström 1 år kvar 

 

Årsmötet föreslog sittande valberedning som godtogs av mötet 

 

 Till årsmötet inkom motion med förslag till ändringar 

 av Ålandsgillets stadgar i § 4 och § 5 gällande antal ledamöter i   

 styrelsen och dess besluts ordning samt i § 9 punkt 5c gällande antal 

 revisorssuppleanter. 

 Årsmötet godkände förslaget om ändring av stadgarna i § 4, § 5 och  

 § 9 punkt 5.  

 Stadgarna är uppdaterade och finns att hämta på Ålandsgillets hemsida. 

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden varav ett extra styrelsemöte. 

Extra styrelsemöte hölls den 29 april 2014 i Siljansgården Årsta 

Anledningen till mötet var att det från Ålands landskapsregering till Ålandsgillets styrelse har 

inkommit ett ärende med anhållan om remissvar. Ärendet gällde 

Arbetsgruppsbetänkande med förslag till ny hembygdsrättslagstiftning. 

Benny Westerberg fick i uppdrag av styrelsen att läsa det digra underlaget och presentera ett 

förslag till remissvar som styrelsen kunde ställa sig bakom. Remissvaret skulle vara 

landskapsregeringen tillhanda senast 12 maj. 

Sammanfattningen av remissvaret: 

Ålandsgillet instämmer principiellt i förslaget till ny hembygdsrättslagstiftning. 

Vi anser dock att personer som har hembygdsrätt vid utflyttningstillfället till ort utanför Åland 



skall behålla hembygdsrätten livet ut och redan utflyttade som har förlorat sin hembygdsrätt 

skall återfå den för att behålla den livet ut. 

( under förutsättning att personen behåller sitt finska medborgarskap) 

  

INFORMATION 

Gilles Nytt har utsänts 4 gånger till samtliga medlemmar samt 

ett extra utskick inför 75-års jubileét. 

 

AKTIVITETER 

 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet hölls den 15 februari 2014 i Bagarmossens Folkets Hus, 41 röstberättigade deltog  

Efterfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet. Till middagen serverades vårbuffé 

innehållande  sill och lax. Snaps och vin fanns att köpa till självkostnadspris 

Vi dansade till Briljant-Band från Norrköping. 

 

ÅLANDSGILLETS 75-ÅRS JUBILEUM 

75-års jubileét firades fredagen den 28 mars i Mäster Mikaels festvåning på söder med utsikt 

över Gröna Lund och Strömmen. Drygt 70 gäster deltog i festligheterna. 

Ordföranden Asta Måbrant hälsade alla hjärtligt välkomna. 

Bengt Svensson höll festtalet och gav oss en återblick av händelser under de 75 åren. 

Fris ordförande Barbro Allardt Ljunggren höll ett uppskattat tal som tog oss tusen år tillbaka i 

tiden, berättade bla om hur Åland steg upp ur havet och var de första människorna kom ifrån 

och vidare inflyttning. 

Middagen bestod av innehållsrik Svensk buffé med vin för den som så önskade. 

Till kaffet underhöll oss Jalle & Stig med visor och berättelser. Vi dansade till Rolles orkester. 

Vid midnatt när dansmusiken tystnat skildes vi åt efter en glad och trevlig kväll. 

Asta har tackat alla sponsor och övriga som uppvaktat 75-åringen med bl.a Nyans Ros i Nya 

Åland.  

 

KYRKSAM/FINSKA FÖRSAMLINGEN 

Den 27 april var det Ålandsgillets tur att arrangera lunchen i Finska kyrkan. 

Till lunchen serverades Ålandspannkaka. Gertrud Engholm ansvarade för arrangemanget 

tillsammans med Maj-Gun Kvist och Ann-Mari Svantesson.  

 

SOMMARTRÄFF I MARIEHAMN 

Den 27 juni anordnades sommarträff i Mariehamn på Åland.  

Ålands landskapsregering har de senaste åren valt att inte ordna något Sommarting för 

medlemmarna i föreningarna Ålands Vänner i Helsingfors, Ålandsgillet i Stockholm och 

Ålandsringen i Åbo.  

Mot bakgrund av detta kom föreningen Ålands Vänner i Helsingfors med förslag om att vi 

skulle ha en gemensam Sommarträff på Åland. 

Mariehamn bjöd på ett underbart sommarväder. Vi var totalt 59 personer varav 23 från 

Ålandsgillet. Dagen inleddes med en stadsvandring där specialisterna på Mariehamns historia, 

Folke Wickström och Jerker Örjans guidade oss från Stadshusbacken längs Södragatan och 

avslutades vid Mannen vid Ratten i Västra hamnen. Mariehamn grundades 1861 och enligt 

stadens första mantalslängd var stadsbornas antal 35   

Vi tackade våra förträffliga guider och fortsatte vidare med Ulf Grüssners miljövänliga 

fiskdieselbuss till Pub Stallhagen där vi fick smaka olika sorters öl och avnjöt en god lunch. 

 

 



Efter lunchen åkte vi vidare till Finströms kyrka där professor emerita Åsa Ringbom guidade 

oss. 

 

Dagen avslutades med samling i Mikaeligården, Finströms församlingshem där minister Wille 

Valve presenterade förslaget till ny hembygdsrättslagstiftning. Alla tre föreningarna hade fått 

förslaget på remiss. Valve presenterade också föreningarnas svar till landskapsregeringen och 

att det fanns möjlighet att ställa frågor. Tyvärr blev tiden för diskussioner något kort. 

 

Vi tackade Kristina Palmgren ordförande för Ålands Vänner i Helsingfors för initiativet till en 

gemensam Sommarträff på Åland och Asta Måbrant ordförande för Ålandsgillet i Stockholm 

för en mycket innehållsrik och trevlig dag. 

 

ARTIPELAG 

Torsdagen den 18 september hade Ålandsgillet planerat en utflykt till Artipelag. 

Vi var sex förväntansfulla medlemmar som gav oss iväg dit. Dagen bjöd på ett strålande 

sensommarväder. 

Artipelag är en privat svensk konsthall vid Baggensfjärden på Hålludden på Farstalandet i 

Värmdö kommun. Artipelag ägs och drivs av Artipelag AB, som är ett dotterbolag till 

Lillemor Design AB. Detta företag ägs av Björn och Lillemor Jakobson och är moderföretag 

också för BabyBjörn AB.  

Konsthallen öppnades 3 juni 2012 med utställningen ”Platsens själ”. 

På en yta av drygt 10.400 kvm, ryms en stor konsthall en artbox för events och underhållning, 

en designbutik två restauranger med uteservering och storslagen sjöutsikt 

Den utställning som visades var  

Ingen människa är en ö – konstnärliga strandhugg i Stockholms skärgård dvs konst av 

konstnärer som vistats mycket i Stockholms skärgård ( alster utställda av 26 konstnärer).  

Utanför byggnaden finns också konst i form av skulpturer och andra intressanta föremål att 

beskåda. 

 

FRIS ÅRSMÖTE 

Fris årsmöte hölls den 13 april. 

Asta och Gunnar deltog. 

Frågor som diskuterades var att; medlemsavgiften blev oförändrad. 

Passfrågan diskuterades. 

Hur skall Finlands självständighet firas år 2017? 

 

HÖSTFESTEN 

Höstfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet lördagen den 11 oktober i Bagarmossens 

Folkets hus. 

Vi var ca 50 gäster som deltog. Till middag serverades ” Förgylld ärtsoppa” med varm punsch 

och ostsmörgås.Till efterrätt äppelkaka med vaniljsås och kaffe. 

Till dansen spelade Bjarne Ekblom från Kumlinge. 

 

FRIS FRAMTIDSMÖTE 

Fris Framtids möte hölls den 12 oktober i Umeå. 

Tyvärr så kunde ingen från Ålandsgillet delta.  

 

BINGOAFTON 

Söndagen den 26 oktober var det Bingoafton i Siljansgården. 

15 personer spelade bingo och avnjöt Evas goda soppa och hade allmänt trevligt. 



 

TEATERRESA TILL HELSINGFORS 

Tisdagen den 11 november gjorde Ålandsgillet och Åbolandsgillet en gemensam teaterresa till 

Helsingfors för att se ABBA-musikalen Mamma Mia. Tolv personer hade anmält sig och fick 

uppleva en fantastisk föreställning, fin båtresa med god mat och ett soligt och välkomnande 

Helsingfors. 

 

JULFESTEN 

Julfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet söndagen den 7 december i Bagarmossens 

Folket Hus. Det var väldigt trevligt vi var 84 vuxna och 9 barn. Vid ankomsten bjöds det på 

glögg och pepparkakor. Ett fantastiskt Luciatåg med tärnor och tomtar som bjöd oss på de 

vackraste julsångerna. Ordföranden Margareta hälsade alla välkomna. Sedan var det dags att 

avnjuta ett dignande julbord med läckerheter som sill, lax, skinka och olika lådor. 

Föreningen bjöd på snaps, lättöl, julmust och ett glas vin.  

Tomten kom och delade ut klappar. 

Marianne Sundman har även i år bakat sina fantastiska svartbröd som var vinster i ett av 

lotterierna. 

Styrelsen har tackat Marianne med en julblomma.  

Till dansen spelade Sandbergs orkester. 

 

KONTAKTER 

Kontakter har hållits med FRIS, Ålands Landskapsregering ”Kyrksam” Finska Församlingen 

Ålandsbanken, Viking Linjen, Eckerö Linjen och Dansens Vänner på Åland..  

 

MEDLEMMAR 

Vid verksamhetsårets slut hade 127 personer betalt medlemsavgift.  

Medlemsavgiften är 150 kr + frivilliga bidrag. 

 

ÖVRIGT 

Flera av Ålandsgillets medlemmar har deltagit i Åbolandsgillets nostalgi aftnar. 

Ålandsgillet är anslutna till Bingolotto 

 

Styrelsen ber att få tacka för förtroende som medlemmarna i Ålandsgillet givit oss samt 

önskar föreningen all framgång i fortsättningen.  

 

 

 

Asta Måbrant Gunnar Lindblom Thor Abrahamsson 

 

 

AnnMari Englund Öberg Eskil Eriksson Ingabritt Eriksson  

 

 

Gertrud Engholm  Gunnel Carlsson 


