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1. Inledning 
 

Nylands svenska ungdomsförbund NSU r.f. består av sju lokalförbund och hundranitton 

ungdomsföreningar. Förbundets hemort är Helsingfors.   

År 2020 blev ett mycket annorlunda år. Covid-19 pandemin förändrade kraftigt vårt sätt att umgås 

och vara tillsammans med andra människor. UF-rörelsen, vars grundvalar vilar på att människor 

möts fick sig en rejäl törn. Resultatet var att en del av den planerade verksamheten måste skäras 

ner, en del inhiberas helt eller flyttas över till det digitala rummet. 

Som exempel kan nämnas Nyländsk Aftongala som inhiberades två veckor innan avstamp. Den 

Nyländska frågesporten inhiberades likväl ett par veckor innan start. Våra familjekaféer med 

levande musik flyttade efter 12.3 ut till Youtube. De fem första delarna som vi gjorde under våren, 

i samarbete med Olaus Petri, fick en betydande mängd visningar. Under hösten sändes varje vecka 

två direktsändningar på den nystartade kanalen Nylands svenska ungdomsförbund LIVE. Dessa 

avsnitt används också av barnträdgårdslärare på daghem då de har musikstunder. Projektet "Stå 

på dej" med teaterpjäsen Mitt och ditt och mitt minskades rejält och spelades under året endast 

elva gånger trots en fullbokad kalender. Levande sagor med Maija Wäre förevisades 12 gånger 

under året. K-pop danskursen på Sandels inhiberades i mars och hölls istället utomhus under juni 

månad. 

Istället för att arrangera kurser hölls ett webinarium med expert Reidar Wasenius, en fördjupad 

kurs i sociala medier hölls under hösten. Endast ett regelrätt fältbesök hanns med under våren. 

Kontakt till föreningarna har istället hållits med hjälp av digitala verktyg, telefon och e-post. Frågor 

om digitala föreningsmöten och annan verksamhet såsom uthyrningar under pandemin har varit 

återkommande under året.  

NSU gjorde en kartläggning om hur de Nyländska föreningarnas ekonomi påverkas av Corona-

pandemin. De sammanställda svaren delades vidare till Svenska Kulturfonden. NSU:s 

verksamhetsledare agerade som sakkunnig för Kulturfondens Huset mitt i byn bidrag i två 

omgångar under året. 

Med den filmutrustning som anskaffades under pandemiåret direktströmmade NSU olika 

evenemang på NSU:s  Youtube kanal bl.a. HTU:s Svenska dagen fest i Vanda samt NSU prisens 

utdelningsfest (då Nyländsk Aftongala blev inhiberat 2020). 

 

Under pandemi-året gjordes ytrenoveringar av Bygdehemmets festsal av NSU:s personal; väggar, 

lister, kökets väggar, toalettgolv och hallens väggar målades, speglarna i festsalen fästes på väggen 

och scenens draperi förnyades. 

 



Nylands svenska ungdomsförbunds årsberättelse 2020 
 

4 
 

2. Målsättning och organisation 
 

NSU:s mål är att främja ungdomsrörelsens utveckling, arbeta för bildning och god sed samt bevara 

och förkovra det finlandssvenska kulturarvet till gagn för Nylands svenska ungdom.  

Förbundet ska stöda ungdomsrörelsen och utbilda ledare.  Förbundet ska skapa kontakt mellan 

medlemsföreningarna genom möten och sammankomster, upplysningsverksamhet, publikationer 

samt förslag till reformer. 

Förbundet består av sju lokalförbund och 119 svenska ungdomsföreningar eller 

sammanslutningar.  

Lokalförbunden är Östra Nylands ungdomsförbund (ÖNUF), Borgåbygdens ungdomsförbund (BUF), 

Sibbo ungdomsförbund (SUF), Helsinge-Tusby ungdomsförbund (HTU), Esbobygdens 

ungdomsförbund (EBUF), Kyrkslättnejdens ungdomsförbund (KNUF) och Västnyländska 

ungdomsringen (VNUR). Lokalförbunden och föreningarna äger och förvaltar sammanlagt över 

hundra föreningshus.  

NSU utgör ett av fyra landskapsförbund inom Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU), som är 

centralförbund för den finlandssvenska ungdomsrörelsen och amatörteatern i Svenskfinland. NSU 

är medlem i Sydkustens Landskapsförbund r.f. och i Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f. 

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen är en ideell samlande finlandssvensk folkrörelse, 

där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet. Den är i första hand en 

ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt en samling över generationsgränserna när det 

gäller det svenska språket, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet.  

3. Administration 
Höstmötet hölls 27 november 2019, varvid Börje Henriksson omvaldes till ordförande. Styrelsen 

för år 2020 fick följande sammansättning   

Ordinarie 

Börje Henriksson  

Johan Isaksson  (SUF) 

Maria Sjöroos (EBUF) 

Christina Mickos (ÖNUF) 

Ann-Christin Ingman (HTU) 

Jörgen Backman (BUF) 

Heidi Jousmaa (VNUR) 

Suppleanter 

 

Iwe Ekström  (EBUF) 

Jarl Åkerlund  (EBUF) 

Kjell Westerholm (ÖNUF) 

Per-Erik Bergström  (KNUF) 

Hans Selenius (HTU) 

Annika Gustafsson (VNUR) 

 



Styrelsen har under året haft sex möten. Vid det konstituerande mötet 3.2.2020 valdes Johan 

Isaksson till viceordförande. Verksamhetsledare Christoffer Isaksson har fungerat som styrelsens 

sekreterare.  

Med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, 

lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa 

spridningen av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 1.5.2020: 1) senareläggs mötet i förhållande 

till vad förbundets stadgar förutsätter, 2) mötet ordnas med deltagande genom 

datakommunikation och 3) deltagande i mötet förutsätter anmälan i förväg.  

 

NSU:s vårmöte på Bygdehemmet senarelades till 16 juni och hölls även som videokonferens. 

Höstmötet hölls enligt samma modell gick av stapeln den 25 november 2020, varvid Börje 

Henriksson återvaldes till ordförande. CGR revisor Rabbe Nevalainen från AltumAudit har varit 

varit förbundets revisor under året.  

Följande arbetsgrupper har sammanträtt under verksamhetsåret: 

Programutskottet för Nyländsk Afton:  Rufus Wahen, Marie Therese Olenius och Christoffer Isaksson 

Arbetsgruppen för frågesportstävlingar:   Hanna Lönnfors, Marie-Therese Olenius, Christoffer Isaksson 

Arbetsgruppen för NSU:s teaterproduktioner: Anja Bargum, Åsa Wallenius, Marie-Therese Olenius och 
Christoffer Isaksson 

Arbetsgruppen för NSU musiklekverksamhet: Susanna Isaksson, Anna Lund, Markus Andergård, Marie-
Therese Olenius-Noopila och Christoffer Isaksson 

I styrelsen för Finlands Svenska Ungdomsförbund har NSU representerats av Jörgen Backman med 

suppleant Jarl Åkerlund och Johan Isaksson med suppleant Börje Henriksson. 

Christoffer Isaksson har fungerat som verksamhetsledare. Koordinator Marie-Therese Olenius arbetsinsats 

har varit 60 procent av den normala arbetstiden under vårterminen. Marie-Therese Olenius har förutom 

olika administrativa sysslor ansvarat för vaktmästararbetet.  Hon har också svarat för förbundets grafiska 

utformning och för uthyrningen av Bygdehemmets festlokal.  

Börje Henriksson, Johan Isaksson, Jörgen Backman, Jarl Åkerlund, Heidi Jousmaa, Per-Erik Bergström och 

Christoffer Isaksson representerade NSU vid FSU:s höstmöte per videokonferens 14.11.2020. 

Börje Henriksson, Johan Isaksson, Jarl Åkerlund, Jörgen Backman, Heidi Jousmaa, Mia Sjöroos, Per-Erik 

Bergström, Ann Christin Ingman, Christoffer Isaksson representerade NSU vid FSU:s vårmöte per 

videokonferens 13.6.2020. 
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4. Utbildning och studieverksamhet 
 

1. Familjecafé med musiklek på Bygdehemmet 
 

På Bygdehemmets familjecafé lärs det ut roliga sånglekar och barnen får sjunga, dansa och spela 

på rytminstrument tillsammans med sina föräldrar, vårdare och andra barn. Ledare för 

verksamheten, som började våren 2016 är barnträdgårdsläraren Susanna Isaksson och Markus 

Andergård på gitarr.   

 

Från 13 januari till 2 mars anordnades åtta med totalt 577 deltagare. Sedan slog Covid-19 

pandemin till och musiklekverksamheten måste pausas.  12.3 omformade vi 

musiklekverksamheten till en strömmad musiklek som sändes via Youtube och sociala medier. De 

fem första Musiklekfilmerna som gjordes i samarbete med Olaus Petri under våren fick 

tillsammans över 22 000 visningar på Youtube.  

 

Från och med medlet av augusti 2020 övergick vi till att direktströmma musikleken på den egna 

Youtube kanalen Nylands svenska ungdomsförbund LIVE varje måndag och torsdag.  I snitt hade 

höstens 21 direktströmmade musikleksavsnitt 42 visningar per program. Vi avslutade året med att 

producera musikleksfilmerna "Luddes jul" på YouTube som fick 849 visningar i december samt 

filmerna Musiklek del 1 och del 2 som nu tillsammans haft 528 visningar. 

 

Livesändning 
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2. Familjecafé med musiklek på Solhem i Malm 
 

Under hösten 2019 startade vi musiklek med Sussi och Macke också vid Malms svenska 

ungdomsföreningshus Solhem.  Under årets första åtta träffar som hanns med i början av 2020 

besöktes föreningshuset av 234 personer (räknat barn och föräldrar). Verksamheten är ett 

samarbete mellan NSU, HTU, NOS, Malms Svenska UF och Olaus Petri.  

 

3. NSU:s turnerande musiklek  

 

NSU:s turnerande musiklek med Sussi och Macke åker runt till daghem och förskolor och 

föreningar under året. I samarbete med föräldraföreningar och daghem hann NSU i början av året 

göra två besök till daghem före pandemin slog till.  

4. Musikslekslopptorg 
 

Under vårvintern planerades ett lopptorg i 

samband med Musikleken på Bygdehemmet, där 

man kostnadsfritt kunde boka ett bord för att sälja 

t.ex. babykläder, leksaker och dylikt. Idén togs 

emot med glädje, men tyvärr måste evenemanget 

ställas in på grund av pandemin. 
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5. Levande sagor 

 

Samarbetet mellan NSU och modersmålsläraren, Maija Wäre utmynnar i att föra ut konceptet 

dramatiserade sagostunder med rekvisita, till förskole- och daghemsbarn i huvudstadsregionen. 

Sagorna som framförs (med lov av Berghs förlag) är den svenska barnlitteraturförfattaren Ulf 

Starks böcker om Elmer. Föreställningen är kostnadsfri för barnen, daghemmen, förskolorna, 

familjecaféerna och biblioteken. Idén med projektet är att väcka intresse för sagorna med 

betoning på god svenskspråkig barnlitteratur samt väcka läslust hos barn. Levande sagor med 

Maija Wäre spelades 12 gånger under året för 227 barn. 

 

 

 

6. K-pop danskurs 
 

I samarbete med Helsingfors svenska ungdomsarbete hölls mellan januari och mars K-pop 

lektioner för flickor och pojkar i åldern 11–17 år, på Ungdomsgården Sandels. Klubben leddes av 

Kaisla Koski. Deltagarna varierade mellan 3 och 5 pers. K-pop hann hållas nio gånger. Under juni 

månad flyttades K-pop-kursen ut i Hesperiaparken (1-17.6) med fem deltagare. 

 

7. Dramakurs i Botby skola i samarbete med Botby Lågstadieskola och 

skolföreningen.  

 

NSU inledde under i oktober 2019 ett dramaklubbsprojekt i Botby grundskola för åk 3-6. Skolan 

erbjöd utrymmen för kursen och stod för alla materialkostnader. Dramainstruktör Anna Högström 

fungerade som ledare. Under pandemiåret hann endast en träff 2.3 hållas. 
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8. Kulturkarnevalen  

 

NSU samarbetade med Kulturkarnevalen och erbjöd Bygdehemmet som utrymme för verkstaden 

Female Dancehall. Kulturkarnevalen ordnades den 14 november mellan 9.00 och 18.00 på ett 

flertal olika orter i Finland för mindre grupper. En grupp tjejer, en danslärare och två av 

Kulturkarnevalens ledare spenderade en dag dansandes i Bygdehemmets festsal.  

 

9. Fördjupad webbkurs  

 

Måndag 30.11 kl. 12-14 och 7.12 kl. 12-14 ordnade NSU i samarbete med HTU en webbkurs med 

expert på digitala medier och utbildare: Reidar Wasenius. Under kursen gick vi igenom hur man 

bättre kan nå sina målgrupper på sociala medier. På kursen deltog 15 personer. 

 

10. Fältbesök 

 

NSUs första fältbesök ägde rum 10.2 kl. 18-20 i Esbo (Karaängsvägen 4B), med EBUF som 

lokalvärd. Vid besöket diskuterade man bl.a. hur föreningen kan bygga upp sin egen webbsajt och 

hur användargränssnittet Desky fungerar, med fokus på medlemsregistret. 

 

11. Dropin verkstäder. 

 

Kansliet erbjuder stöd till föreningarna genom besök, möten över nätet, per telefon och epost.  

Föreningarna tar kontakt angående frågor om webbsajter, vårmöten, uthyrningar, avtal, 

webbtjänster, Briox och Desky. Under pandemitiden har verkstädernas antal ökat. I snitt hålls över 

10 verkstäder per månad.   
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5. Information 
 

Bulletinen läggs upp på NSUs hemsida samt sänds per e-post till medlemsföreningars 

kontaktpersoner och övriga intresserade. Bulletinens syfte är att upprätthålla ett aktivt infoblad 

och informera om evenemang och nyheter. Under året utkom 16 nummer av Bulletinen. 
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NSU publicerar också information på sitt Facebook och Instagram konto.   

 

 

 

NSU sammanställer och publicerar i medlet av maj 

en helsidesannons i HBL/Myrstacken om alla 

verksamheter som UF rörelsen i Nyland erbjöd under 

sommaren. 

I år var dock intresset förståeligt lågt, och 

Sommarannonsen backades. Istället öppnade NSU 

Föreningskalendern på webbsidan, där föreningar 

kan få sina evenemang och möten publicerade året 

om för alla andra att se: nsu.fi/foreningskalendern 

 

I samarbete med FSU har NSU informerat om 

verksamheten i Nyland i UF-tidningen.  
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6. Medlemsservice 
 

12. De nyländska webbtjänsterna 

 
 

Genom förbundswebbpaketet som NSU ansöker och erhåller av Svenska Kulturfonden kan 

förbundet erbjuda alla sina medlemsföreningar en kostnadsfri webbsajt, ett nätbaserat 

bokföringsprogram - Briox (subventionerad till 75 %), en dokumentmolntjänst och ett 

medlemsregister.  

 

 
 

 

NSU köper totalt 87 webbsajter till sina medlemsföreningar.   
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4356 

medlemskort är 

inskrivna i det 

av NSU 

erbjudna 

medlems-

registret.  

 

 

 

26 föreningar 

har tagit i bruk 

Desky 

dokument 

tjänsten 

NSUs mest 

anlitade 

medlems -

servicetjänst 

gäller tekniska 

frågor om 

webbsajter.  

 

 

 

18 föreningar 

använder sig av 

det NSU erbjudna 

Briox bokförings- 

programmet 
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13. Teater 
 

NSU:s verksamhetsledare har suttit med i styrgruppen för teaterutskottet. Utskottet ansvarar för 

att koordinera FSU:s och landskapsförbundens teaterverksamhet.  

14. Uppvaktningar 

 

Till de premiärer och jubileum NSU fått inbjudan har förbundet sett som en hederssak att ha en 

representant på plats – antingen en styrelsemedlem eller tjänsteman. Representanten har utöver 

tacktalen även gett en liten gåva. 

 

Styrelseledamot Johan Isaksson som på förhand meddelat att han avböjer sitt styrelseuppdrag 

följande år blev av ordföranden på höstmötet avtackad för sitt mångåriga arbete UF-rörelsen till 

fromma.  

 

Verksamhetsledare Christoffer Isaksson blev av ordföranden uppvaktad för sitt 10-åriga arbete 

NSU till fromma. Isaksson mottog även en gåva. 

15. Coronabidrag till föreningarna  

 

NSU gjorde en kartläggning om hur de Nyländska föreningarnas ekonomi påverkas av Corona-

pandemin. De sammanställda svaren delades vidare till Svenska Kulturfonden. NSU:s 

verksamhetsledare agerade senare som sakkunnig för Kulturfondens Huset mitt i byn bidrag som 

under den rådande pandemin riktades till föreningar med fastigheter som lidit ekonomiska 

förluster. Bidraget delades ut i två omgångar, i juni och i september. 

7. Projektverksamhet 
 

 

16. Mitt och Ditt och Mitt och projektet ”Stå på dej!” 

 

Under hösten och våren 2018-2019 producerade NSU i samarbete med skådespelarna Åsa 

Wallenius och Anja Bargum en urpremiär i Finland. Barn- och familjepjäsen Mitt och Ditt och Mitt, 

som lämpar sej från ca fyra år och uppåt, är skriven av Anders Duus. Pjäsen erbjuds till daghem, 

lågstadier och föreningar.  

I pjäsen undersöks, på ett humoristiskt sätt, skillnaden mellan att ge bort någonting i glädje och att 

ge bort något utan att egentligen ha valt det själv. Det är bra att ge och vara generös, men det är 

också bra att kunna stå på sig.  Anders Duus blandar en förhöjd kontorsvardag med tonfall och 

avlyssnade repliker från sin femåriga dotter och hennes vänner och deras sätt att umgås och 

bråka. Resultatet blir friskt absurt. 
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Mitt och Ditt och Mitt görs av skådespelarna Åsa Wallenius och Anja Bargum. Regi Dick Idman och 

scenografi Lasse Idman. Premiären hölls den 14 mars 2019 på Bygdehemmet.   

Utarbetat från barnteaterpjäsen Mitt Ditt och Mitt utvecklades projektet "Stå på dej!" - en 

mobbningsförebyggande kampanj riktad till 4-12 åringar. Projektet som understöds av fonder och 

stiftelser hjälper barnen att förstå att man ibland måste våga stå på sig för att inte bli trampad på. 

Till projektet hör även pedagogiskt material till hjälp för personal och andra involverade.  Genom 

projektet erbjuds kostnadsfria föreställningar till daghem och skolor. Arbetet med projektet 

inleddes under året 2020. 

 

Projektet "Stå på dej" med den planerade spelperioden av teaterpjäsen Mitt och ditt och mitt 

minskades rejält under pandemiåret och spelades totalt endast elva gånger; med en publikmängd 

på totalt 1240 personer. Däribland hölls några utomhusföreställningar. 

 

Vi vill stärka de barn som ibland blir osynliga, eller deras problem kan 

bli osynliga, eftersom de beter sej "fint" och aldrig orsakar gräl eller 

konflikter.  

 

 

 

       

 

 

 

Foto: Marie-Therese Olenius 

 

17. Fulet 
 

FULET är en enaktare för ungdomar från 13 år och uppåt och för vuxna. Den huvudsakliga målgruppen är 

högstadier och gymnasier. Pjäsen tar upp temat mobbning på ett oväntat sätt: berättelsen byter under 

pjäsens gång genre och balanserar på ett nervkittlande sött mellan realism och skräckgenren. Pjäsen är 

dramatiserad av Gustav Tengby efter en novell av John Ajvide Lindqvist. Pjäsen hade urpremiär i Malmö år 

2017 och har inte tidigare spelats i Finland ännu. 
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”Tonåringarna Kim och Sandra bestämmer sig för att utsätta sin redan utstötta klasskompis Fulet for ett 

elakt skämt. De lurar in henne i en falsk trygghet med löftet om vänskap som lockbete och snart har Fulet 

fastnat i deras fälla. Men det som bara skulle vara ett oskyldigt busstreck, förvandlas till en skräckfylld 

historia på liv och död med konsekvenser som ingen hade kunnat förutspå.” 

Arbetsgruppen består av: 

Arn-Henrik Blomqvist, regissör 

Åsa Wallenius, skådespelare 

Anja Bargum, skådespelare 

Johanna af Schulten, skådespelare 

Matti Raita, ljudplanerare 

Johan Isaksson, dekor 

Projektet hör till NSU:s mobbningsförebyggande arbete. Arbetet med pjäsen sköts fram till 2021. 

18. Svenska Föreningen Treväpplingen 

 

Den Svenska föreningen Treväpplingen, grundad redan år 1919, är den ursprungliga ägaren till 

Bygdehemmet. Föreningen verkar fortfarande i samarbete med NSU i nämnda hus.  

Våren 2013 grundades den blandade a cappella showkören "Let Us Be Frank" inom föreningen. 

Som dirigenter fungerar Amanda Henriksson och Simon Djupsjöbacka. Idag består av kören av 20 

aktiva korister som övar regelbundet på föreningshuset.  

Under början av året höll kören en konsert i Sibbo med namnet Earth tillsammans med kören 

Primavera och totalt hölls fyra olika konserter och uppträdanden under året. En workshop i twang 

hölls av musikpedagogen Sara Selenius. 

Ukuleleklubben/Ukulele Express, som inledde sin verksamhet i början av 2014, har träffats 

regelbundet varje tisdag förutom korta jul- och sommarpauser. Antalet aktiva musikanter har varit 

omkring tio, men sammanlagt har över 20 personer deltagit i klubbens verksamhet under de 

gångna åren. Ukulele Express hade ett antal övningar men inga uppträdanden under året. Ett antal 

låtar bandades däremot in, av vilka några nu finns på YouTube. Ukulele Express deltog även i en 

“adventskalender”, anordnad av Alppila seurakunta. 
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8. Evenemang 

 

19. Nyländsk Aftongala 2020 

 
Den 18.10 skulle Nylands svenska ungdomsförbund tillsammans med Helsingfors stad ordna 
Nyländsk Aftongala som ett samarbete i Tiivistämö, Helsingfors.  
Kvällen lovade ett fullspäckat program med ett brett urval av Nylands amatörteaterfält, 50-tals 
musik av Dollypops, Ukulele Express, The WaLe’s, Teater Trotsallt, RockDonna och allting skulle 
ledas av ingen mindre än Nicke Lignell. 
 
Då restriktionerna under hösten gjorde det omöjligt för en publik att kunna delta i galamiddagen 
planerades galan om till ett live-evenemang, som skulle filmas av Tiivistämös egna 
strömningspersonal. Evenemanget skulle ha sänts live, men hela kvällen ställdes in två veckor före 
avstamp då läget med pandemin förvärrades ytterligare. 
 
NSU gick dock vidare med att utse årets NSU pristagare! Vinnarna av NSU pris år 2020 var 
följande:  
 
Eldsjäl: Iwe Ekström 
Talang: Marie Rosenberg 
Veteran: Raine Olander 
Förening: Helsinge Kyrkoby UF 
 
Pristagarna uppmärksammades på NSUs höstmöte 25.11 med guldros och kaka, och 
prisutdelningen direktströmmades på förbundets egen youtubekanal. 
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20. Frågesporten 
 

Den årliga frågesportens uttagningar skulle hållas måndagen 2.11, och finalen söndagen 22.11 på 
Furuborg, Kuggom, men tävlingen ställdes in. 

  

21. Svenska Dagen 
 

Den 6.11 firades Svenska Dagen på Västersundom Skola av HTU i samarbete med NSU & Svenska 
kommittén i Vanda. Vid evenemanget deltog fysiskt en handfull människor som uppträdde eller 
uppmärksammades under festen, men allting livestreamades av NSU och sändes på NSU:s 
youtubekanal. 
 

9. Barnverksamhet 

 

22. Musikdagkolonin  
 

Dagkolonin 1-18.6 2020 leddes av Marie-Therese Olenius (ansvarig ledare), Malin Åhman, Adriana 

Knispel samt Aili Lundin. Första veckan hade vi 19 barn, andra veckan 24 barn och sista veckan 11 

barn. För att hålla lägren så säkra som möjligt för både deltagare och ledare fick barnen leka i 

mindre grupper under dagens lopp. Tack vare att vi kunde anställa en extra ledare kunde vi 

samtidigt hålla två grupper i salen, 1 på övervåningen, 1 grupp utomhus och en grupp i parken. Vi 

började dagen kl. 9 och slutade kl. 16. Varje morgon inleddes med handtvätt och samling, vartefter 

de som ville kunde stanna inne och leka eller pyssla, eller gå ut med någon av ledarna. För våra 

utfärder använde vi oss av hyrd busstransport för att minska smittorisken. Den första veckan åkte 

vi till Fölisön och hade picknik. Den andra veckan besökte vi Högholmen. Den tredje veckans 

utflykt till stranden blev tyvärr inställd pga. ruskigt väder. Vi blåste istället upp en simbassäng för 

barn på gården som vi fyllde med varmt vatten och badleksaker, och tog turer att plaska i det 

varma vattnet. 

Sammanlagt deltog 54 barn.  
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10. Fastigheten 
 

Den 12 juni 2009 erhöll förbundet som donation 319 aktier av Svenska Litteratursällskapet i 

Finland och därmed är Nylands svenska ungdomsförbund nu ensam ägare till hela aktiestocken i 

Fastighets Ab Bygdehemmet. 

I samband med överlåtelsen förband sig NSU att inte överlåta aktier i Fastighets Ab Bygdehemmet 

så länge det föreligger förutsättningar att bedriva svensk verksamhet i fastigheten. Gåvotagaren 

förbinder sig även till att inte överlåta besittningsrättigheten till de utrymmen som aktierna 

berättigar till för annat ändamål än för svensk verksamhet så länge det finns realistiska möjligheter 

för fortsatt svensk verksamhet i fastigheten. 

Fastighets AB Bygdehemmet har en VD och en styrelse. Sedan år 2013 har fastighetsbolagets 

styrelse integrerats med NSU styrelseledamöter varvid verksamhetsledaren är VD för 

fastighetsbolaget.  

Som ensam ägare till fastigheten sköter NSU även administrationen i anslutning till användningen 

av utrymmen och betalar fastighetsbolaget bolagsvederlag och andra avgifter som ansluter sig till 

användningen av fastigheten. 

I mötesutrymmet i övre våningen verkar Scoutkåren Nordsjö Skogsriddare några dagar i veckan. 

Festsalen i första våningen uthyrs till för bröllop och familjefester. 

Festsalsuthyrningen har haft mindre uthyrningar 

än vanligt. Vaktmästarbostaden har varit uthyrd 

under hela året.   

Under året gjordes ytrenoveringar av 

Bygdehemmets festsal av NSU:s personal. Väggar, 

lister, kökets väggar, toalettgolv och hallens väggar 

målades, speglarna i festsalen fästes på väggen 

och scenens draperi förnyades.   
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11. Medlemsavgift 
 

NSU har uppburit en årsavgift som baserar sig på medlemsföreningarnas medlemsantal: 

 

1–99 medlemmar 59 euro 100–199 medlemmar 67 euro 

200–299 medlemmar 76 euro över 299 medlemmar 84 euro 

Lokalförbund   100 euro 

 

 

12. Ekonomi 
 

Beviljade bidrag 

 

   

    Beviljat 

Svenska Kulturfonden Verksamhetsbidrag, ny teaterproduktion 45 000   

Brita Maria Renlunds stiftelse Barnverksamhet, projektet stå på dej! 37 000   

Svenska Folkskolans Vänner Verksamhet 3 000   

Stiftelsen Hembygdens väl Verksamhet 2 000   

Konstsamfundet Nyländsk Afton, verksamhet 3 500   

Tre Smeder (våransökan) Nyländsk Afton, verksamhet 4 000   

Aktiastiftelsen i Esbo- Grankulla Nyländsk Afton, verksamhet 2 000   

Aktiastiftelsen i Vanda Nyländsk Afton, verksamhet 4 000   

William Thuring stiftelsen Nyländsk Afton, verksamhet 7 000   

Emelie och Rudolf Gesellius fond Nyländsk Afton, verksamhet 9 000   

Bergsrådninnan Sophie v Julins 
stiftelse Projektet stå på dej 7 000   

Undervisningsminsisteriet /FSU Verksamhetsbidrag 59 886    

  183 386    

Resultat 

 

Resultatet visar en vinst på    1 998,46 € 

Balansräkningens slutsumma är  133 461,56 € 

Kommentar till balansen: 60 078 € av balansräkningens slutsumma består av aktier i Fastighetsbolaget 

Bygdehemmet som utgör förbundets föreningshus i Mellungsby, Helsingfors. En betydande del av 

balansräkningens slutsumma utgörs av de understödda teaterprojekten som blivit framskjutna på grund av 

pandemin. 
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13. UF-stiftelsen 
 

År 2015 beslöt NSU att medverka i grundandet av UF-stiftelsen som bildas av FSU, UFS och de 

övriga landskapsförbunden. UF-stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga 

ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. NSU medverkar i stiftelsen med en 

placering om 3 000 euro. Medverkan innebar att NSU har en representant i stiftelsens styrelse; 

NSU:s mångårige viceordförande Johan Isaksson.  

14. Statens renoveringsbidrag 

 
Av de medel som Undervisningsministeriet beviljat för renovering av föreningshus erhöll NSU 

föreningarna år 2020 totalt 89 000 €. Följande medlemsföreningar blev förordade och beviljade 

renoveringsbidrag i Nyland: 

NSU:s renoveringsbidrag 2020   

Svenska föreningen i Lojo r.f 7 000 

Hembygdens Vänner i Nord-Västra Pernå 9 000 

Skärgårdens vänner i Strömfors r.f 10 000 

Hembygdens Vänner i Snappertuna 10 000 

Karis Ungdomsförening r.f 15 000 

Illby ungdomsförening r.f 23 000 

Hembygdens Vänner i Alberga 3 000 

Hembygdens hopp r.f 12 000 

Nyland totalt: 89 000 

 

15. Förtjänsttecken 

 
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) rf:s förtjänsttecken i brons, silver eller guld beviljas av 

förbundsstyrelsen. 

 

16. Övrigt 
 

Vi tackar alla lokalförbund, föreningar, förtroendevalda och anställda för det arbete som utförts 

och den samarbetsvilja som visats under år 2020. 

 

Vi tackar också de stiftelser, fonder, samfund, organisationer, kommuner och privatpersoner som 

stött förbundet och medlemsföreningarna i arbetet ungdomen och kulturen till fromma. 
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Förbundsstyrelsen för Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. 
 
 
 
 
 

 


