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ÅLANDSGILLET        

  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017                                                      
Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed  
följande berättelse för 2017 
 

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  Pentti Vikström 

                                            Erik Nordström 

 

Revisorssuppleant Benny Westerberg 

   

Valberedningen Astrid Hulterström 

  Benny Westerberg 

 

Aktivitetskommitté Gertrud Engholm 

  Gunnel Carlsson 

  Gunilla Nordström 

  Inger Olsson 

  Marita Österberg 

 

Webbmaster  Magnus Lindblom 

 

ÅRSMÖTE  

Årsmöte den 11 februari 2017 i Bagarmossens Folkets Hus, Bagarmossen . 

Vi var 37 deltagare. 

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 Bengt Svensson 

Mötessekreterare: Magnus Lindblom. 

Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Thor Abrahamsson och Christina Twerin 



Årsmötet företog val av styrelse 2017 fram till årsmötet 2018                                        

Asta Måbrant omvaldes som ordförande på 1 år. 

Ålandsgillets styrelse: 

Asta Måbrant  Omval 1 år ordförande 

Thor Abrahamsson omval 2 år 

Gunnel Carlsson 1 år kvar 

Gertrud Engholm 1 år kvar 

AnnMari Englund Öberg   1 år kvar 

Gunnar Lindblom  omval 2 år 

 

Styrelsesuppleant 

Sonja Malm  omval 2 år 

 

Revisorer: 

Pentti Vikström Ordinarie 

Erik Nordström  Ordinarie 

 

Revisorssuppleant  

Benny Westerberg    

 

Valberedning 

Astrid Hulterström 

Benny Westerberg  

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden. 

Förutom styrelsesammanträden har styrelsen träffats i ett arbetsmöte den 26 november. Syftet 

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

 

INFORMATION 

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

 

AKTIVITETER 

 

ÅRSMÖTET 

Årsmötet hölls den 11 februari 2017 i Bagarmossens Folkets Hus. Efter mötet bjöd Gillet 

deltagarna på middag med tillbehör.  

 

VÅRFESTEN 

Vårfesten hölls lördagen den 25 mars kl 14 00 i Bagarmossens Folkets Hus. 

Festen arrangerades tillsammans med Åbolandsgillet och denna gång deltog även 

Nylandsgillet. Vi var 76 deltagare. 

Deltagarna bjöds på välkomstdrink, riklig Vårbuffè där lättöl, vatten, kaffe och kaka ingick. 

Snaps och vin fanns att köpa till självkostnadspris. 

Ett frukt och godisbord stod framdukat under kvällen 

Till kaffet underhöll Daniel Yngwe oss i 40 min. 

Vi dansade till Patrick Eklöfs dansvänliga toner. 

 

 

 



 

KYRKSAM 

Den Finlandssvenska Kyrksöndagen hölls den 12 februari i Tyska kyrkan. Finska kyrkan har 

varit stängd under vinterhalvåret för renovering och med anledning av detta så har 

församlingen fått möjlighet att använda Tyska kyrkan för gudstjänster.  

Den nyrenoverade Finska kyrkan togs i bruk igen och invigdes söndagen den 3 september. 

Samtidigt installerades den nytillträdde kyrkoherden Martti Paananen. 

Biskop Eva Brunne välsignade kyrkan och medverkade vid installationen. Närmare 400 

personer deltog i högmässan och i lunchen efteråt. 

Söndagen den 17 september var det kyrkoval. Finlandssvenskar i Finska församlingen i 

Stockholm hade 6 kandidater på valbar plats till Kyrkofullmäktige och alla valdes in i   

Kyrkofullmäktige.  

Den 6 december firades Finlands Självständighet 100 år med Gudstjänst i Storkyrkan där ca 

700 personer deltog. Efter gudstjänsten bjöds på kaffe i Finska kyrkan. Därefter 

minneskonsert i Storkyrkan.  

  

FRIS ÅRSMÖTE 

FRIS höll årsmöte den 16-17 april i Finlandsinstitutet i Stockholm. Asta Måbrant och Gunnar 

Lindblom deltog från Ålandsgillet. Inom FRIS finns 17 föreningar representerade. FRIS 

poängterar att det är viktigt att samtliga föreningar lämnar in uppdaterade listor angående 

medlemsantal uppdelat på män och kvinnor.  

 

Med anledning av firandet av Finlands Självständighet 100 år så har inbjudan kommit till 

Ålandsgillet från FRIS och Finska ambassaden där vi haft möjlighet att delta i olika 

arrangemang. 

 

SOMMARTRÄFFEN PÅ ÅLAND 

Tisdagen den19 juli 2017 anordnades Bortaålänningarnas sommarting på Åland 

I år var det Ålandsgillet i Stockholm som stod för värdskapet och arrangemanget. 

Vi var ca 40 deltagare som träffades vid Mariehamnsmuseet MINISTADEN 

Ålandsvägen 42. 

Temat för dagen var En Levande Skärgård.  

Asta Måbrant, ordförande för Ålandsgillet i Stockholm, hälsade alla hjärtligt välkomna. 

Mika Nordberg Infrastrukturminister, representant för Ålands Landskapsregering, 

informerade oss om olika projekt som pågår för att hålla skärgården levande. 

Han öppnade sitt anförande med att befolkningsantalet minskar i skärgården samt 

att kommunikationen är livsnerven för skärgården. 

År 2005 startades kortrutts projektet för att minska kostnaderna för färjtrafiken. Utvärderingar 

har genomförts 2009 och 2011. 

År 2014 privatiserades färjtrafiken i skärgården och 2019 skall en ny upphandling göras. 

År 1993 upprättades en ny självstyrelselag som fortfarande är under utveckling och åter ut på 

remiss i juni 2017. 

Nästa stora projekt är kommunsammanslagningen; från nuvarande 16 kommuner till 

enligt Lagtingets förslag fem kommuner. 

Förslaget har gått ut på remiss till alla kommuner som har haft möjlighet att tycka till. 

Efter frågestunden bjöd Landskapsregeringen på kaffe med dopp. 

 

Vi avslutade dagen med att besöka museet MINISTADEN som Mariehamn såg ut på 

1920-talet.  



År 1987 började en grupp pensionärer som kallar sig Nybyggarna med att åskådliggöra 

staden som den såg ut på 20-talet. Staden bestod då endast av två till tre kvartersrader 

på var sida om huvudesplanaden som binder ihop hamnarna, det en kilometer långa 

stadsnätet, mellan östra och västra hamnen. 

”Nybyggarna” har byggt upp en miniatyrmodell av den gamla bebyggelsen inom detta 

område. Mer än 600 modellbyggnader har byggts upp i en skala där en meter blivit en 

centimeter. 

Det är ett fantastiskt arbete som dessa pensionärer har åstadkommit. 

Det blev en intressant och givande dag. 

Vi tackar Asta för värdskapet. 

 

ÖVRIGA AKTIVITETER I SAMARBETE MED ÅLAND 

Till ordföranden för Ålandsgillet inkom inbjudan från politiker Barbro Sundback och 

stadsdirektör Barbara Heinonen avseende mottagning i GE-villans trädgård och Katarina 

kammarmusiks öppningskonsert i S:t Görans kyrka i Mariehamn den 1 augusti. Asta, 

Kaj o Gunnar deltog och fick en fantastisk musikupplevelse. 

 

Med anledning av firandet av Finlands självständighet 100 år har Ålandsgillet fått inbjudan 

till föreställningen FIGAROS BRÖLLOP som spelades på Alandica kongress & 

kulturcentrum i Mariehamn den 18-21 augusti 2017. Vi var ett antal personer från 

Ålandsgillet som såg föreställningen.  

 

BESÖK I RIKSDAGEN 
Sammanfattning av Ålandsgillets besök i Sveriges riksdag torsdagen den 14 september 

2017. 

Vi var 13 personer som deltog i besöket. 

Vår guide i Riksdagshuset var riksdagsledamoten Per Lodenius. Han är centerpartist och 

uppvuxen på Vätö i Roslagen. Han kom in i riksdagen 2006 och är främst ansvarig för kultur 

och utbildningsfrågor. 

Han guidade oss runt och berättade om hur riksdagen arbetar. 

Vi kunde inte besöka plenisalen pga av pågående debatt men vi kunde beskåda den uppifrån. 

Per Lodenius berättade också, vilket är intressant, hur man är placerad i plenisalen. 

Som vi alla känner till så består riksdagen av 349 ledamöter och åtta politiska partier. 

I kammaren är man inte placerad enligt politisk tillhörighet utan enligt länstillhörighet och där 

varje län har ett visst antal representanter från varje parti. 

De ledamöter som erhållit ministerposter får inte rösta i riksdagen. 

Per Lodenius informerade oss om att riksdagen har ett nära samarbete med Åland och även 

Åbolands skärgård.  

Från 2012 har en vänförening med Åland bildats. Föreningen har idag 24 medlemmar. Det är 

framförallt utbildnings- och kulturfrågor som diskuterats. Det är många åländska ungdomar 

som studerar i Sverige. 

Vi tackade Per Lodenius för en trevlig och underhållande guidning i Riksdagshuset. 

Efter besöket gick vi tillsammans och åt middag. 

 

FRIS FRAMTIDSMÖTE 

Framtidsmötet 2017 hölls den 11-12 november i Sundsvall. Ingen från Ålandsgillet hade 

möjlighet att delta vid höstmötet. 

 

 

 



HÖSTFESTEN 

Höstfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet lördagen den 14 oktober kl.15.00 i 

Bagarmossens Folkets Hus. 

Vi var 56 deltagare som avnjöt en god höstbuffé inklusive 1 glas vin samt godis kaffe och 

kaka. Bjarne Ekblom från Åland stod för dansmusiken. 

  

BINGOAFTON 

Söndagen den 19 november arrangerades bingoafton i Siljansgården Årsta. 

Tretton personer deltog och spelade bingo och avnjöt en god middag som Eva lagat. 

Därefter kaffe och umgänge i trevligt sällskap. 

 

JULFESTEN 

Julfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet lördagen den 9 december kl 13.00 i 

Bagarmossens Folkets Hus.  

Vi var 76 personer inkl. ett antal barn. Vid ankomsten bjöds det på glögg och pepparkakor. 

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

ordförande Denice och Ålandsgillet ordförande Asta 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, 1 glas vin, lättöl, julmust och vatten. 

Tomten kom och delade ut klappar. 

Till dansen spelade Patrick Eklöf. 

 

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 97 medlemmar betalt medlemsavgift 2017 

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     Gunnar Lindblom Thor Abrahamsson 

 

 

AnnMari Englund Öberg      Gertrud Engholm  Gunnel Carlsson 

 

 


