
Ingå Egnahemsförening rf. Medlemsbrev 1/2017 

6.2.2017 

Ingå Egnahemsförening vill önska alla ett 
gott nytt Finland 100 -jubileumsår! 

Vi sänder exceptionellt detta medlemsbrev som brevpost till alla medlemmar. För övrigt skickas 
informationen via e-post i mån av möjlighet. Kom ihåg att meddela markku.suonpaa@kao.fi om din 
e-postadress har ändrat eller om du har en ny adress.  

Besök även gärna föreningens webbsidor www.inkoonomakotiyhdistys.fi. 

FÖRENINGENS AKTIVITETER UNDER VÅREN 

 Vi börjar våren med en trädgårdskväll onsdagen den 15.3.2017

 Föreningens vårmöte håller vi den 5.4.2017. Efter mötet diskuteras möjligheterna kring att bo
hemma

 På vår resa åker vi den 1.4.2017

 Städtalkot i Ingå arrangeras den 6.5.2017

 Vacker gård -tävlingen ordnas även i år. Anmälan bör göras före den 30.06.2017.

 Den 1.7.2017 deltar vi i Ingå Dagarna. Vid vårt stånd finns bland annat det populära
bytesbordet med perenner.

Vi informerar noggrannare om alla evenemang på våra webbsidor, via e-post och i lokala tidningar 
(KS,EU,VN,och LU) närmare tidpunkten för evenemangen.  

LÅNEMASKINER 

Föreningen lånar ut olika trädgårds- och övriga maskiner åt sina medlemmar.  

För lånet uppbärs en liten ersättning som man använder till utgifterna för underhållet. 

Till låns finns bl.a. en släpkärra, jordfräs, kvistflis, lövblåsare och motorsåg. 

En komplett lista över alla lånemaskiner finns på föreningens webbsida.  

Reservationer: Vuokko Keinänen tfn. 0500 939 799 eller 040 969 8523. 



 
MEDLEMSFÖRMÅNER 
 
Flera lokala företag erbjuder förmåner för medlemmarna i vår förening. På föreningens webbsida hit-
tar man alla medlemsförmåner. Dessutom har medlemmarna tillgång till de förmåner som Finlands 
Egnahemsförbund (www.omakotiliitto.fi/medlemsförmåner) samt Nylands Distriktet (www.omakoti-
liitto.fi/uusimaa/jasenetuja) erbjuder. 
 
 

GÅRDSKARLSTJÄNSTEN 

 

Den populära Gårdskarlstjänst- verksamheten får en fortsättning. Gårdskarlarna utför mindre arbeten 
i både hem och trådgård. Vi debiterar endast 8 €/timme samt kilometerersättning för denna tjänst. 
Timdebiteringen kan anmälas som hushållsavdrag i beskattningen varpå den andel man själv står för 
sjunker till endast 4,40 €/timme (återbäring 50 %). 

 

Gårdskarl 1, tfn. 040 680 4888  Kristoffer 

Gårdskarl 2, tfn. 050 324 2917  Jari 

Gårdskarl 3, tfn. 040 969 8147    
 

Telefonnumrorna hålls oförändrade även om personerna andras. Om inte gårdskarlen 
svarar styrs samtalet till gårdskarlsansvariges telefon.   

OBS! För tillgång till Gårdskarlstjänsten förutsätts en betald medlemsavgift! 

   

 

 

INGÅ EGNAHEMSFÖRENING RF, STYRELSEN ÅR 2017 

 

Ordförande Jukka Aalto 040 969 8157 

Viceordförande Raili Häkkinen 040 969 8502 

Sekreterare  Raili Häkkinen         

Gårdskarlsansvarig Tapio Vielmaa  040 969 8424 

Kassör   Anja Ollikainen 0500 433 582 

Informatör  Markku Suonpää            040 969 8563 

Styrelsemedlem  Maria Grönlund  

Styrelsemedlem Seppo Klingberg  

Styrelsemedlem  Mirja Lehtovaara 

Styrelsemedlem Ilkka Niukkanen 

Styrelsemedlem Ulla Päivärinta 

Styrelsemedlem Thomas Söderström 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDFÖRANDENS HÄLSNING 

 

Jag önskar alla Ingå Egnahemsföreningens medlemmar med familjer en god fortsättning på år 2017.  

Året 2016 har nyligen avslutats. För föreningen var det gångna året fyllt av aktiveter på många fronter.  

 

Våren inleddes med den traditionella trädgårdskvällen som möttes av ett brett intresse. Alla deltagare, cirka 60 stycken, 

fick nätt och jämt plats i Wilhelmsdals mötesrum.  

Efter vårmötet fick vi höra om Verisures säkerhetssystem för hemmen. Vid vårmötet godkänns verksamhetsberättelsen och 

styrelsemedlemmarna beviljas ansvarsfrihet gällande föregående års bokslut, däremot väljs inte till exempel medlemmar 

för styrelseuppgifter. Det lönar sig således att aktivt delta även vid dessa tillställningar.  

 

Under våren och sommaren förverkligade och deltog föreningen i åtminstone följande evenemang: 

- I maj arrangerades den traditionella städ dagen i centrumområdet och bussutfärden till vår-/ blommässan i 

Nystad  

- I juni tog vi emot anmälningar till Vacker gård -tävlingen.  

- I vårt tält vid Ingå dagarna som gick av stapeln i juli, hade vi det populära bytesbordet för perenner.   

- I augusti var vi med på en gemensam bussutfärd till St:Michels där vi bekantade oss med områdets 

förevisningsträdgårdar, resan inkluderade även en övernattning. Vid dessa resor deltar föreningen i kostnaderna 

för medlemmar och deras makar.  

 

Höstens program inleddes med Skördemarknaden och Täkter –dagen där vi deltog. Information om vår förening delades 

ut vid vårt tält. Under förvinterns stormar ordnades en energi- och byggkväll. Det dåliga vädret var orsaken till ett klent 

antal deltagare. Vi fick höra mycket bra föreläsningar om servicen av egnahemshus och kartläggandet av 

underhållsbehovet. Därtill fick vi information om en servicebok för egnahemshuset som Egnahemförbundet förverkligat, 

medlemmarna har tillgång till serviceboken som bok och på webben.  

 

Vid höstmötet godkändes verksamhetsberättelsen och budgeten för detta år. Vid mötet valdes tre nya styrelsemedlemmar: 

Maria Grönlund, Mirja Lehtovaara och Thomas Söderström. Ingen väljs till styrelsen utan dennes samtycke det vill säga 

utan tillstånd. Göran Nyman, Ossi Väänänen och Vuokko Keinänen avslutade sitt styrelsearbete. Vuokko fortsätter ändå 

som ansvarsperson för lånemaskinerna. Vi tackar Göran, Ossi och Vuokko för ett gott och aktivt arbete för föreningens 

bästa. Efter höstmötet berättade Rosk’n Rolls representant om återvinning och speciellt om den nya sorteringen och 

återvinningen av plast. 

 

Vid slutet av oktober firade vi Ingå Egnahemsförenings 10 –års jubileum på Hembygdsgården. I de högtidliga och 

lyckade festligheterna deltog 75 personer. Ett stort tack till kommitén som organiserade festen. 

 

Föreningsårets sista evenemang ordnades på kyrkans parkeringsplats. Egnahemsföreningen bjöd på glögg, pepparkakor 

och karameller då Lions Klubben i Ingå tände på julgransljusen.  

 

Under år 2016 fick föreningen 31 nya medlemmar. Ingå Egnahemsförening har för tillfället knappt 400 medlemmar.  

 

Jag hoppas att betydligt fler medlemmar deltar vid vårens och höstens möten, i samband med dessa hålls alltid aktuella 

och intressanta föreläsningar. Om ni har förslag till olika föreläsningsämnen eller nya lånemaskiner, tvivla inte på att 

kontakta styrelsemedlemmarna per telefon eller e-post. Alla förslag granskas och vi lovar att försöka förverkliga dem i 

den mån verksamheten möjliggör. 

 

Till slut några ord om Gårdskarlsverksamheten. Som gårdskarlar fungerar Kristoffer och Jari. Kristoffers avtal tar slut 

den 14.3. och Jaris den 14.11. Under våren har vi som mål att få två nya gårdskarlar och då har vi förhoppningsvis igen 

tre gårdskarlar i arbete. Fastän gårdskarlarna ändrar hålls telefonnumrorna oförändrade. Om gårdskarlen av någon 

anledning inte svarar styrs samtalet till gårdskarlsansvariges telefon.  TE-centralen deltar i rekryteringen/anställningen 

av gårdskarlar, hela anställningsprocessen tar flera veckor. 

 

Till slut önskar jag att våra medlemmar deltar i de givande aktiviteter som ordnas och marknadsför denna fina 

verksamhet till både grannar och bekanta. Välkommen med. 

 

Jukka Aalto,  

ordförande i Ingå Egnahemsförening  


