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ÅLANDSGILLET 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

 
Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed 

följande berättelse för 2016 

 

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. 

Ålandsgillets Plusgiro är 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  Gunnel Carlsson 

Ledamot  Gertrud Engholm 

Suppleant  Sonja Malm 

 

Revisorer  Arvid Söderberg 

  Pentti Vikström 

 

Revisorssuppleanter Benny Westerberg 

  Erik Nordström 

 

Valberedningen Astrid Hulterström 

  Stanley Sjöbacka 

 

Aktivitetskommitté Gertrud Engholm 

  Gunnel Carlsson 

  Gunilla Nordström 

  Inger Olsson 

  Marita Österberg 

 

Webbmaster  Magnus Lindblom 

 

ÅRSMÖTE  

Årsmöte den 20 februari 2016 i Bagarmossens Folkets Hus, Bagarmossen . 

Det var 44 deltagare varav 43 röstberättigade. 

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 Benny Westerberg och Bengt Svensson. 

Årsmötet företog val av styrelse 2016- fram till årsmötet 2017 
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Asta Måbrant omvaldes som ordförande på 1 år. 

Ålandsgillets styrelse: 

Asta Måbrant  Omval 1 år ordförande 

Thor Abrahamsson 1 år kvar 

Gunnel Carlsson omval 2 år 

Gertrud Engholm omval 2 år 

AnnMari Englund Öberg   omval 2 år 

Gunnar Lindblom  1 år kvar 

 

Styrelsesuppleant 

Sonja Malm  1 år kvar 

 

Revisorer: 

Arvid Söderberg      Ordinarie 

Pentti Vikström Ordinarie 

   

Revisorssuppleanter:  

Benny Westerberg    

Erik Nordström 

 

Årsmötet föreslog sittande valberedning samt ytterligare en representant  

Benny Westerberg som godtogs av mötet. 

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden. 

Förutom styrelsesammanträden har styrelsen träffats i ett arbetsmöte den 4 oktober. Syftet 

med arbetsgruppsmötet var hur vi kan komma vidare i arbetet att förbättra hemsidan. Vår 

diskussion utmynnade bl.a i följande förslag till text på första sidan som förklarar föreningens 

syfte:  

Föreningens syfte är att skapa kontakter mellan bortaålänningar i Stockholm med omnejd och 

tillvarata deras intressen. 

Föreningen upprätthåller kontakten med Åland i frågor gällande samhälle, kultur och frågor 

på myndighetsnivå. 

Föreningens verksamhet bygger på olika medlems aktiviteter för att skapa social gemenskap 

och glädje. 

 

INFORMATION 

Gilles Nytt har utsänts till samtliga medlemmar två gånger samt extra kallelse till årsmötet.  

 

AKTIVITETER 

 

ÅRSMÖTET 

Årsmötet hölls den 20 februari 2016 i Bagarmossens Folkets Hus 44 personer deltog. 

Efter mötet bjöd Gillet deltagarna på middag. Hemlagad baconspäckad fläskfilé med tillbehör 

samt 1 glas vin, lättöl, vatten, kaffe och hembakta kakor. Vin och drinkar fanns att köpa till 

självkostnadspris. 

Efter middagen fortsatte festen med dans till Rolles orkester. 
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VÅRFESTEN 

Vårfesten hölls lördagen den 2 april kl 17 00 i Bagarmossens Folkets Hus. 

festen arrangerades tillsammans med Åbolandsgillet. Vi var 62 som deltog. 

Deltagarna bjöds på välkomstdrink.  

Till middagen serverades Vårbuffé bestående av lax, sill, kyckling, köttbullar och diverse 

smårätter, lättöl och vatten samt kaffe och kaka. Snaps och vin fanns att köpa till 

självkostnadspris. 

Vi dansade till Patrik Eklöfs dansvänliga toner. 

 

KYRKSAM 

Den Finlandssvenska Kyrksöndagen hölls den 10 april i Finska församlingen. Som tidigare år 

serverades Ålandspannkaka. 

Efter högmässan höll Peter Strömmer som är präst i svenska kyrkan och ”fritidsforskare” ett 

föredrag om Martin Luther.  

Finska församlingen har under hösten rekryterat ny kyrkoherde Martti Paananen och som 

tillträdde tjänsten den 1 november 2016. 

Finska kyrkan är under renovering och kommer att vara så tom juni 2017. Under tiden hålls 

gudstjänsterna i Tyska kyrkan. 

 

FRIS ÅRSMÖTE 

FRIS höll årsmöte den 16-17 april i Finlandsinstitutet i Stockholm. Till ny ordförande efter 

Barbro Allardt Ljunggren valdes Inger Nyblom - Hermansson. 

Asta Måbrant och Gunnar Lindblom deltog från Ålandsgillet. 

 

FIRANDET AV ÅLANDS SJÄLVSTYRELSEDAG DEN 9 JUNI 2016 

Ålandsgillet fick en inbjudan från Landskapsregeringen till mottagningen av firandet på 

Drottninggatan i Stockholm. Gunnar Westerholm chef för Ålands Landskapsregering på 

Drottninggatan i Stockholm hälsade oss välkomna. 

Asta Måbrant, AnnMari Englund Öberg och Eva Lindblom deltog från Ålandsgillet. 

Talare /representanter från Åland var Nina Fellman Kansli-, kommun och nordisk 

samarbetsminister samt Mikael Staffans Vice ordförande i Ålandsdelegationen i Nordiska 

rådet. Nina Fällman informerade om arbetet i Landskapsregeringen. Nina poängterade  

”Åland är ett mikroskopiskt självstyre att vara stolta över”. 

Vi fick kontakt med Per Lodenius från Sveriges Riksdag som inbjöd Ålandsgillet till ett besök 

i Riksdagen. 

Vi bjöds på vin med gott tilltugg. Det var allmänt gemytligt. 

Vi avslutade dagen med att sjunga Ålänningens sång. 

 

SOMMARTRÄFFEN PÅ ÅLAND 

Tisdagen den19 juli 2016 anordnades Bortaålänningarnas sommarting på 

Önningeby museet. I år ansvarade Ålandsringen i Åboland R.F. för  

arrangemanget. 

Dagen bjöd på ett strålande väder.  

Vi var ca 60 som deltog varav 16 från Ålandsgillet 

Ordförande Kjell Wennström hälsade oss alla välkomna och presenterade programmet, 

innehållande information om olika projekt från Landskapsregeringen, presentation av 

Önningeby museet samt underhållning. 

Landskapsregeringens minister Wille Valve informerade om de olika pågående projekten. 

Vart är Åland på väg? 

Självstyrelselagstiftningen revideras. 
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Omställning till ett hållbart Åland t o m 2051. 

Ålands kommunreform revideras; skall det vara en kommun, fyra kommuner eller som idag 
16 kommuner. 

Socialverksamheten; att socialverksamheten och sjukvården integreras. 

Att på prov sänka rösträttsåldern i kommunalvalen till 16 år. 

Landskapsregeringens utvecklings och hållbarhetsstrateg Micke Larsson fortsatte att 

informera om ett hållbart Åland 

 

Visionen är: 

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. 

Arbetet med att visualisera innebörden av formuleringen i ord och bild och känslor har skett 

genom insamlat material under perioden mars-juni 2016 för att vara klart i augusti/september . 

 

Utifrån visionen har sju strategiska utvecklingsmål formulerats som man skall jobba med 

fram till 2030. 

 

Några exempel på utvecklingsmål: 

1. Välmående människor vars inneboende resurser växer. 

2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. 

3. Allt vatten har god kvalitet 

 

Efter informationen bjöd Landskapsregeringen på kaffe med dopp. 

Under kaffet fick vi lyssna till underhållning med traditionell folkmusik. 

För underhållningen stod Spelmanslaget Kvinnfolk under ledning av 

Siv Ekström. 

 

Som avslutning på dagen presenterade konstnären Kjell Ekström Önningeby museet samt 

bjöd oss på en guidad tur. Han är också verksamhetsansvarig för museet. 

 

Önningeby museet  

Önningebykolonin - Ålands motsvarighet till Skagenkolonin i Danmark 

Sommaren 1886 inbjöd den finländske landskapsmålaren Victor Westerholm (1860-1919) 

några konstnärsvänner till sitt nya hem ”Tomtebo” vid Lemströmskanal.  

Det var startskottet för Önningebykolonin, som i nästan 30 år samlat  

svenska och finländska konstnärer. 

Önningeby museet är ett konst och kulturhistoriskt museum som öppnades 1992 

i den gamla stenladugården på gården Jonesas. Museet drivs av Önningeby hembygdsförening 

r.f. Dessutom tillkommer kulturbidrag samt donationer. 

Museet arrangerar också specialutställningar med nutida konst samt arrangemang som 

programaftnar med lyrik, musik och sång. 

 

ÅLANDSGILLETS UTFLYKT  
Lördagen den 27 augusti 2016 anordnade Ålandsgillet en dagsutflykt Stockholm Nyköping 

som fått namnet Den Svenska Hurtigrutten. 

Vi var 37 deltagare som startade denna fantastiska sjöresa från Skeppsbron kl. 8.30 med M/S 

Saga Lejon. 

Vädret var fantastiskt med sol och en frisk sydvästlig vind. 

Ålandsgillets ordförande Asta hälsade oss alla välkomna och hoppades att vi skulle få en 

trevlig dag tillsammans. Våra bord i försalongen var prydda med Ålandsflagga. 
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Kaptenen Lasse hälsade oss välkomna ombord och som också var vår guide under resan. 

Det är något speciellt att se Stockholm från sjösidan så vi hade möjlighet att följa med när 

kaptenen guidade oss genom Danvikskanalen, Hammarbyslussen samt under flera av 

Stockholms broar. Kaptenen poängterade ett antal gånger under sin guidning att Stockholm är 

en av de vackraste huvudstäderna. Vi kanske är benägna att hålla med honom. 

 

Vi färdades vidare på Mälaren mot Södertälje där vi passerade flera broar och vidare via 

Södertälje sluss och ut mot den Sörmländska skärgården. 

Den Sörmländska skärgården har en gammal historia. Där finns ca 400 slott och herresäten 

och vi passerade flera av dem under dagen. 

Under vedergällningens år 1719 brände ryssarna många slott och herrgårdar men likt en fågel 

Fenix har de idag rest sig ur askan och kan idag beskådas i sin prakt och skönhet. 

Vi passerade också Västra Stendörrens naturreservat. Naturreservatet har ca 100 000 besökare 

varje år. Där ligger Naturum där ett modellandskap illustrerar den flora och fauna som finns 

inom reservatet. Här ges också intressant information om livet i Östersjön samt de satsningar 

på miljövård som anses angelägna. 

Vi passerade Oxelösunds stora stålverk- SSAB är numera en av världens ledande 

stålproducenter. 

Nyköping fungerade som rikets andra stad i mer än 400 år och både regeringar och kungar 

hade sitt säte här. Vid inloppet till Nyköping passerade vi världens längsta flytbrygga - 

Nyköpings kanotstadium.  

Vid ankomsten till Nyköping väntade våra bussar till Stockholm och Cityterminalen. 

Där skildes våra vägar efter en angenäm sjöresa och en trevlig dag tillsammans med varandra 

och vår fantastiska kapten Lasse som guidat oss genom detta vackra landskap. 

 

FRIS FRAMTIDSMÖTE 

Framtidsmötet 2016 hölls den 29-30 oktober Gunnel Carlsson och Gunnar Lindblom deltog 

från Ålandsgillet. 

Inom FRIS finns 17 föreningar representerade. FRIS poängterade att det är viktigt att samtliga 

föreningar lämnar in uppdaterade listor angående medlemsantal uppdelat på män och kvinnor.  

 

HÖSTFESTEN 

Höstfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet lördagen den 8 oktober kl 15.00 i 

Bagarmossens Folkets Hus. 

Vi var 52 deltagare som avnjöt en god höstbuffé samt godis kaffe och kaka. Vin och öl fanns 

att köpa till självkostnadspris. Patrick Eklöf stod för den härliga dansmusiken.  

 

BINGOAFTON 

Under verksamhetsåret har två Bingoaftnar arrangerats. Söndagen den 24 april och Söndagen 

den 20 november i Siljansgården Årsta. 

Vi båda tillfällen har deltagarna avnjutit god fisksoppa. Därefter har deltagarna spelat bingo 

och haft allmänt trevligt tillsammans. 

 

JULFESTEN 

Julfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet lördagen den 3 december kl 13.00 i 

Bagarmossens Folkets Hus.  

Vi var 85 vuxna och 8 barn. Vid ankomsten bjöds det på glögg och pepparkakor. Ett 

fantastiskt Luciatåg med tärnor och tomtar som bjöd oss på de vackraste julsångerna. 

Åbolandsgillets ordförande Margareta hälsade alla välkomna. Sedan var det dags att avnjuta 
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ett dignande julbord med läckerheter som sill, lax, skinka och olika lådor. Föreningen bjöd på 

snaps, 1 glas vin, lättöl, julmust och vatten. 

Tomten kom och delade ut klappar. 

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

lotterierna. 

Till dansen spelade Roffe Larsson. 

 

KONTAKTER 

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

Ålands Vänner i Helsingfors r.f., Ålandsringen i Åbo r.f., Dansens Vänner på Åland och 

Finlands ambassad i Stockholm. 

 

MEDLEMMAR 

Vid verksamhetsårets slut hade 102 medlemmar betalt medlemsavgift 2016 

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 förtroendet som medlemmarna i Ålandsgillet givit oss samt 

önskar föreningen all framgång i fortsättningen.  

 

 

 

 

 

____________________ 

 

Asta Måbrant 

 

 

 

____________________ 

 

AnnMari Englund Öberg 

____________________ 

 

Gunnar Lindblom 

 

 

 

____________________ 

 

Gertrud Engholm  

____________________ 

 

Thor Abrahamsson 

 

 

 

____________________ 

 

Gunnel Carlsson 

 


