Sibbo hembygdsforskningsförening r.f.
Verksamhetsberättelse 2013
Året som gått
Årsmötet hölls 25.3.2013 traditionsenligt på Krisses bar.
Till ordförande för föreningen valdes Hans Blomberg. Till ordinarie styrelseledamöter
valdes Raul Nyström, Margareta Rintala, Odin Sjöholm och Monika Tillander. Till
suppleanter valdes Fjalar Hindsberg och Kicka Lindroos. Styrelsen konstituerade sig
10.4.2013 och valde Raul till viceordförande, Margareta till sekreterare och Monika till
kassör.
Till verksamhetsgranskare valdes Christian Lundström och Håkan Liljeström. Till
verksamhetsgranskares suppleanter valdes Ros-Britt Lindh och Christer Bergström.
Årsmötet avslutades med föredrag av Odin Sjöholm.
Föreningen är representerad i centralorganisationerna, Monika Tillander är suppleant i
Nylands svenska hembygds- och museiförbund och Odin Sjöholm är suppleant i Finlands
svenska hembygdsförbund.
Möten och evenemang
Styrelsen har hållit elva möten sedan årsmötet. Till styrelsemöten har inbjudits
representanter från Sibbo Marthaförening och Sibbo Krigsveteraner för att bl.a. förbereda
Hembygdsfesten och Hembygdsföreningens 100 års jubileumsår. Sibbo Krigsveteraner
har åtagit sig huvudansvaret för jubileumsårets utställning i Donabackarian som behandlar
krigsåren 1939 – 1945. För att planera och förverkliga jubileumsutställningen i Sibbo
huvudbibliotek i juni utsågs en arbetsgrupp bestående av Kaarina Nazarenko, Margareta
Rintala, Odin Sjöholm och Raul Nyström. Arbetet görs tillsammans med konstnär Tiina
Talimets och Pamela Brunila på kommunens kulturkansli.
Takarbetsgruppen bestående av Hans Blomberg, sammankallare, Christer Bergström
Rafael Lindqvist och Raul Nyström har sammanträtt 3 gånger under året och behandlat
reparationer av jordbruksmuséets och Fram-Martis tak. Borgå museums byggnadsforskare Juha
Vuorinen och byggnadskonservator Marjukka Dahlin besökte Sibbesgården och Jordbruksmuséet
och gav synpunkter på reparationsarbetena. Det är viktigt att spara så mycket som möjligt av
konstruktionerna för kommande släktled.

Deltagande i andra organisationers möten och evenemang
Monika Tillander representerade Hembygdsföreningen vid Nylands svenska hembygdsoch museiförbunds årsstämma 20.4.2013 i Vanda och Hans Blomberg, Raul Nyström,
Fjalar Hindsberg och Kamilla Widén deltog i mötet och man bekantade sig med Vanda
jordbruksmuseum. Monika Tillander och Margareta Rintala representerade föreningen vid
Sibbo Ungdomsförbunds vårmöte 15.4.2013.
Raul Nyström och Hans Blomberg deltog i Finlands svenska hembygdsförbunds vårmöte
och arkivdag i Esbo 27.4.2013 på Lagstad hembygdsgård. Raul Nyström, Odin Sjöholm
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och Fjalar Hindsberg deltog i museidagarna 14 -15.9.2013.
Föreningen har representerades av Kamilla Widen och Hans Blomberg vid höstträffen för
Östra Nylands museer och höstmötet för samarbetsgruppen för Östra Nylands museer
2013. Kamilla valdes in i styrelsen för samarbetsgruppen för Östra Nylands museer 20142016.
Monika Tillander har representerat Hembygdsföreningen i Fastighets Ab Sibbo Ämbetshus
bolagsstämmor och är ordförande för fastighetsbolagets styrelse.
Föreningens namn är sedan 20.12.2013 Sibbo Hembygdsförening r.f.
Patent- och registerstyrelsen ombad föreningen att precisera ändringarna i föreningens
stadgar. För dessa ändringar krävdes två på varandra följande föreningsmöten, som hölls i
samband med slocknande kolen kvällarna 23.9 och 4.11.2013. De ändrade stadgarna
godkändes slutligen av Patent- och registerstyrelsen 20.12.2013 och föreningens namn är
nu Sibbo Hembygdsförening r.f.
Slocknande kolen kvällar
Slocknande kolen kvällar hölls i september, oktober och november. Första kvällen
presenterade Sibbo Jaktvårdsförening jakthistorier, som utkommit i bokform. I oktober var
det Sibbo skutskeppare som berättade om sina växlande erfarenheter på allt från skutor,
som fraktade sand från Borgå till Helsingfors till stora skepp, som korsade de stora
världshaven. I november presenterades Immersby historiegrupp och det rikliga material,
som de samlat i tre böcker, Immersby – Ingebjörnsby. Sibbo jaktvårdsförening, Sibbo
skutskeppare och Immersby historiegrupp bidrog sedan med artiklar till årsbladet
hemBrygden.
Sommarutfärden
Tolv personer åkte den 21.9.2013 för att bekanta sig med den unika utställningen ”Världen
vidgas – skatter i A.E. Nordenskiölds kartsamling på Nationalmuséet.
Juljippo i Nickby
Föreningen deltog i juljippot i Nickby den 30.11.2013 med en försäljningspunkt i Enter vid
Stora byvägen. Sibbohistoriken och årsbladet hemBrygen hade god åtgång. Vi hade en
bra plats nära ingången. Det år bra att föreningen syns, som en påminnelse om
existensen.
Arkivet
Sibbo medborgarinstitut ordnade en arkivkurs under två kvällar i oktober, i Sibbo
gymnasiums utrymmen 21.10.2014 och i Sibbo Hembygdsforskningsförenings kansli och
arkiv 28.10.2014. Arkivchef Leena Karhu från Svenska Centralarkivet höll kursen och gav
oss värdefulla uppgifter om hur vi borde organisera vårt arkiv. Sibbo Marthaförening, som
haft arkivmaterial i ”Marthaskåpet” i Hembygdsforskningsföreningens arkiv, beslöt efter
kursen underhandla med Svenska centralarkivet om möjligheten att få deponera sitt arkiv i
Svenska centralarkivet.
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Under året har arkivet städats upp från söndriga apparater och söndriga möbel. KarlHenrik Boxström, Raul Nyström och ordförande har satt upp nya hyllor. Gritt Lindroos har
påbörjat omorganiseringen av arkivet och Monika Tillander har gallrat ut onödiga verifikat.
Det digitala fotoarkivet finns på föreningens bärbara dator, på en extern hårdskiva i
kansliet och har också kopierats till föreningens bordsdator
Östersundom sångkörs arkiv har deponerats i Hembygdsföreningens arkiv.
Föreningen hade 370 medlemmar i slutet av år 2013 varav 320 har betalt
medlemsavgiften 2013.
Hembygdsfesten
Hembygdsfesten hölls på Sibbesgården 9.6.2012. Ordförande hälsade välkommen. I
festtalet kåserade redaktör Erik M. Snellman kring olika ortnamn. Bosse Träskelins trio
spelade, Siv Isaksson deklamerade och Sibbo vokalensemble underhöll med visor.
Sommarens utställning i Donabackarian presenterade martharörelsen i Sibbo. Träskby
och Östersundom marthakretsar skötte om trakteringen. Arrangörerna och 56 betalande
gäster njöt för fullt i det vackra sommarvädret.
Kansliet
Kanslisten Kamilla Widen har som förut jobbat på timbasis med bokföring, postning och
kopiering av byakompendierna. Hon har också tagit emot samtal och post till föreningen
och efter behov förmedlat ärendet till rätt person inom föreningen om hon inte själv sköter
ärendet. För ändamålet har hon föreningens mobiltelfon. Hon har också guidat grupper i
föreningens muséer.
SIBBESGÅRDEN
Sibbesgården var öppen, kl. 11-13, nio söndagar under sommaren och besöktes av 19
vuxna och 5 barn. Janina Lindroos var övervakare och skötte biljettförsäljningen.
Ett stort tack till intendentparet Kaarlo och Marita Niinimäki som har hållit Sibbesgården
och gårdstunet i gott skick för besökarna! Från och med år 2014 sköter Fjalar Hindsberg
intendenskapet för Sibbesgården.
Reparationen av taket på baksidan av Fram-Martis på Sibbesgården och reparation av
trapphuset har utförts av Jan Grönqvist. Kostnaden för reparationen var 2434,16 €. Ännu
återstår plåtarbeten och takreparation kring pipan, som också måste förstärkas genom
rappning.
Jordbruksmuséet
Jordbruksmuseét var öppet för allmänheten under elva sommarsöndagar kl. 14 -16.
Janina Lindroos var övervakare och skötte biljettförsäljningen.
Stenmanglingen 2.6.2013 samlade denna gång bara en handfull intresserade och ingen
hade behov att mangla sina dukar och lakan. Tjugoen betalande vuxna och ett
barnbesökte museet under söndagsöppenhållningstiderna. Dessutom har 30 personer från
Tekniska Föreningen och 33 personer från Vanda Krigsveteraner guidats på museet.
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Synnöve Bergholm-Kullström har besökt jordbruksmuséet och gett utvecklingsidéer för
museet bl.a. borde arbetsboken för museet uppdateras.
Byggarbetsgruppen med Karl-Henrik Boxström, Björn Bergström, Christer Bergström,
Herbert Björkman och Raul Nyström byggde en ny komposterande tupp i Karl-Henriks
snickeri, och installerade den vid jordbruksmuséets gavelända i augusti. Tuppen är byggd
enligt gammal modell och är behandlad med järnvitriol, vilket gör att den väl smälter in i
miljön.
Publikationer
Publikationsverksamheten dominerades av arbetet kring ett nytryck av ”Lilla
Sibbohistoriken” SKEDEN I SIBBOS HISTORIA på svenska i 500 exemplar. Den andra
upplagan, i vilken endast smärre rättelser och ändringar gjorts, kom ut i oktober i lagom tid
för julförsäljningen. Kicka Lindroos var huvudredaktör för upplagan med stöd av de tidigare
författarna Sten Enbom, Gritt Lindroos och Odin Sjöholm, översättaren Kaarina Nazarenko
och föreningens styrelse. Ett stort tack till alla som bidrog till publikationen.
Årsbladet hemBrygden kom även i år ut lagom till julförsäljningen och har haft god åtgång.
Som tidigare har det också funnits en stabil efterfrågan på föreningens olika kompendier.
Ekonomin
De många bokprojekten under tidigare år har gett föreningen en stabil ekonomisk grund att
stå på. I verksamheten de senare åren har inte ingått nya bokprojekt, det kommer ännu
inkomster från gamla böcker och nu också från nytrycket av ”Lilla Sibbohistoriken”.
Årsbladet hemBrygden ger även en liten välkommet tillskott till föreningens kassa.
Räkenskapsperiodens underskott uppgick till 2002,67 euro.
Publikationsverksamheten visar en vinst på 769,60 euro.
Muséernas underhåll medför kostnader på -4 199,17 euro
Föreningen har fått donationer och understöd för 8 105,00 euro.
Sparbanksstiftelsen i Sibbo har understött föreningen med 4 000,00 euro för publicering
av SKEDEN I SIBBOS HISTORIA och för reparation av Fram-Martis tak på Sibbesgården.
Kommunen har bidragit med 3 000,00 euro i allmänt verksamhetsbidrag och 400,00 euro
för hembygdsfesten samt 705 euro för fastighetsskatten.
Utan dessa understöd och bidrag skulle föreningen inte klara sin verksamhet.
Föreningen tackar varmt sina bidragsgivare!
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