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KundKund  ÄndamålÄndamål  

Alla totalt (127 st)Alla totalt (127 st)

1 Alla grupper (127 st)1 Alla grupper (127 st)

1.0 Alla grupper (50 st)1.0 Alla grupper (50 st)

1.0.1 Dagvård (22 st)1.0.1 Dagvård (22 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

Arbetsgrupp AreenaArbetsgrupp Areena för bidrag till två besök under året 2018 på Tempputemmellys Oy för
daghemmet Liikuntapäiväkoti Areenas fyra barngrupper.

ArbetsgruppenArbetsgruppen
Skepparbackens föräldrarSkepparbackens föräldrar

för teaterbesök hösten 2018 eller våren 2019 samt svenskspråkiga
böcker, musikskivor och pysselmaterial som personalen vid
Skepparbackens daghem önskat att vi föräldrar kunde stödja
verksamheten med

Daghemmet Daghemmet GrankottensGrankottens
FöräldraföreningFöräldraförening

Daghemmet Grankottens föräldraförening ansöker om bidrag för
reflexvästar, reparationer och teater- och djurgårdsbesök för året
2018.

Daghemmet MymlansDaghemmet Mymlans
understödsförening rfunderstödsförening rf

för utfärder med daghemmet till Högholmens djurpark samt till ett
museum eller naturområde i Esbo under år 2018 samt för
språkutvecklande material.

FågelsångensFågelsångens
föräldraförening rfföräldraförening rf

För att förverkliga dagisets önskan om Capoeira el annan motion/dans
på dagiset, nu på våren eller nästa höst. För litteratur och material
anskaffning.

föreningen Espoonföreningen Espoon
Kielikylpy-Esbo SpråkbadKielikylpy-Esbo Språkbad
r.yr.y

för verksamhet av språkbadsdaghem på svenska, 49 dagvårdpl. för
barn som har finska som modersmål. Målet är att barnen blir
funktionellt flerspråkiga med hjälp av olika kultur/idrottsaktiviteter.

Föräldraföreningen förFöräldraföreningen för
Klippans daghemKlippans daghem

För en musikpjäs som beställs till Klippans dagsvårds. Pjäsen skulle ta
plats på våren. Pjäsen är en gemensam aktivitet för båda
åldersgrupperna.

Föräldraföreningen KasanFöräldraföreningen Kasan
r.f.r.f.

För att barnen på Kasabergets daghem ska få uppleva en konsert i
finlandssvensk barnmusik i slutet av maj 2018 i daghemmets festsal.

FöräldraföreningenFöräldraföreningen
Portängen r.f.Portängen r.f.

för daghemsbarnens besök till Tempputemmellys i Esbo, för smartboard
till dagiset och för busstransport till vårutfärden som barnen själva valt.

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid
Distby daghem rfDistby daghem rf

för teaterbesök hösten 2018, för inköp av utklädnadskläder och för
besök till Naturhistoriska museet för barnen i åldern 1-5 år vid Distby
daghem.

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid
Karamalmens daghem ochKaramalmens daghem och
förskola rfförskola rf

För idrottsevenemang för barn vid Karamalmens daghem och förskola
och deras familjer tillsammans med Solvalla idrottsinstitut under våren
eller hösten 2018 i Solvalla, Esbo.

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid Vi vill främja barnens intresse att forska och förstå sin omgivning, men

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr, beviljade understöd 2018
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Kongsbergs daghem i EsboKongsbergs daghem i Esbo hjäp av vetenskapliga forskningsset (mikroskop, provrör,
förstoringsglas etc)

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid
Lagstads daghem ochLagstads daghem och
förskola rfförskola rf

för berikande av daghems- och förskolebarnens kulturupplevelser i form
av teaterbesök, bildskapande, förskolans rörelsebetonade utflykt och
utfärdsbuss till Hennola djurpark för de yngsta.

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid
Mattbergets daghem ochMattbergets daghem och
förskola rfförskola rf

— för införskaffning av idrottsutrustning att användas inomhus och
utomhus 
- för utflykt till inomhuslekpark 
- för Sås och Kopp konsert

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid
Vindängens daghem ochVindängens daghem och
förskola rfförskola rf

-för ett vårjippo med en finlandssvensk barnorkester som huvudgäst
(Flip flop, Arne Alligator, Robin Hund eller motsvarande). 
-för sport- och kulturaktiviteter, ex. teater, redskapsgymnastik

Garantiföreningen förGarantiföreningen för
Mattby Svenska LekskolaMattby Svenska Lekskola
r.fr.f

för att stöda och upprätthålla lekskoleverksamheten för 3-5 åringar.
För att förnya lokalens lampor + lamputtag samt installation av eluttag
i lokalen där vi driver Lekskola och Eftis verksamhet.

Gäddvik SvenskaGäddvik Svenska
Barnträdgård r.f.Barnträdgård r.f.

Gäddviks Svenska Barnträdgård rf ansöker om stöd för löner, hyra, mat
samt uteverksamhet. Kulturellt saknas litteratur och kultur samt
musikinstrument och musikleksverksamhet

Kilo svenska stiftelse/KiloKilo svenska stiftelse/Kilo
svenska lekskolasvenska lekskola

för verksamheten vid Kilo svenska lekskola i Esbo år 2019.

Lekskolan Sockan SödrikLekskolan Sockan Södrik
svenskar r.f.svenskar r.f.

för busstransporter till kultur och natur för barn och personal vid
Lekskolan Sockan. Daghemmet skall besöka teatern Hevosenkenkä i
april, Villa Elfvik i maj och Stenhalla i Noux i oktober.

Lilla Sillen rfLilla Sillen rf om understöd för verksamheten i det privata svenskspråkiga
gruppfamiljedaghemmet Lilla Sillen under verksamhetsåret 2018/2019.

Västerledens Språkbad RfVästerledens Språkbad Rf för teater, inskaffning av kartong/målfärg/pennor, vårutfärd för tre
svenskspråkiga språkbadsgrupper i Olars och Bredviken, totalt 56 barn i
åldern 3-6.

WestenddaghemWestenddaghem
föräldraföreningföräldraförening

För en konsert med Arne Alligartor samt nya brädspel till barnen

1.0.2 Grundläggande undervisning (18 st)1.0.2 Grundläggande undervisning (18 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

Bemböle Hem och Skola rf.Bemböle Hem och Skola rf. För stöd att anordna buss till stafettkarnevalen. För rytmikverkstad i
skolan. För yoga för förskolan. Samt böcker för skolans bilioteket och
sportredskap att använda på rasterna.

Föreningen Hem och SkolaFöreningen Hem och Skola
vid Boställsskolanvid Boställsskolan

För att eleverna i årskurs 2-6 vid Boställsskolan i Mäkkylä, Esbo ska ha
möjlighet att åka och delta i Stafettkarnevalen i Åbo 18-19.5.2018

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid
Finno skola rfFinno skola rf

För Finno skola och dess föräldraförening för arrangerande av olika
elevaktiviteter samt för lägerskola för åk 5 hösten 2018.

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid
Mårtensbro skola r.f.Mårtensbro skola r.f.

Föreningen anhåller om understöd för kultur-, sportverksamheter och
reflexer för skolelever vid Storängens skola i Esboviken under läsåret
2017/2018.
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Föräldrarföreningen vidFöräldrarföreningen vid
Vindängens skola r.f.Vindängens skola r.f.

om understöd för Vindängens skolas vintersportdag, lägerskola,
vårutflykt, deltagande i stafettkarnevalen, sexsnack och sportredskap
för rastkiosk.

Garantiföreningen förGarantiföreningen för
Mattby svenska lekskolaMattby svenska lekskola
rf/ Eftermiddagshem förrf/ Eftermiddagshem för
skolbarnskolbarn

-för att upprätthålla verksamheten på Mattby svenska eftis under
läsåret 2018-2019. Vi tar emot 24 barn, både ettor och tvåor, från
Mattlidens skola. -för inskaffandet av ny dator och program

Hem och skola i Grankulla,Hem och skola i Grankulla,
Hagelstam och GGsHagelstam och GGs

För flera verksamheter och projekt för elever i Hagelstamska skolan och
Gymnasiet Grankulla Samskola under åren 2018-2019. Bl.a för
studieresor, välmående (se verksamhetsplan, totalt 19 projekt)

Hem och Skola vidHem och Skola vid
Granhultsskolan rfGranhultsskolan rf
(registernummer: 128070)(registernummer: 128070)

För diverse aktiviteter för alla elever i Granhultsskolan (inkl. åk 6
lägerskola i 09/2018 och HoS-stipendier för åk 2), licens till e-bibliotek
under 2018-2019 och diverse läromaterial (2018-).

Karamalmens Hem ochKaramalmens Hem och
Skola förening rfSkola förening rf

för specifika evenemang och material i Karamalmens skola 2017-2018:
Utfärder, teater, böcker, lek-och pysselmaterial, klubbar, Sexsnack med
Patricia Thesleff, stafettkarneval i Åbo och lägerskola

Kauniaisten kielikylpy-Kauniaisten kielikylpy-
yhdistys r.y. - Grankullayhdistys r.y. - Grankulla
språkbad r.f.språkbad r.f.

För Grankulla språkbadets kulturverksamhet under året 2018

KungsgårdsskolansKungsgårdsskolans
föräldraförening rf.föräldraförening rf.

- För deltagande i Stafettkarnevalen i Helsingfors 2019 
- För teaterbesök våren och hösten 2018 
- Båda ansöks för Kungsgårdsskolans elever 

Lagstads skolasLagstads skolas
föräldraförening r.f.föräldraförening r.f.

För lägerskola för årskurs 6, stipendier för elever från alla årskurser,
klasspeng för sporrande av aktiviteter inom klassen och för material till
skolans verksamhet.

Mattelandet i EsboMattelandet i Esbo för 
1. arrangerande av den internationella problemlösningstävlingen
Kängurun - matematikens hopp 2019 samt brädspelsturneringar 
2. utvecklandet av ett nytt koncept för familjematematik i Mattelandet

Mattlidens föräldraföreningMattlidens föräldraförening
rfrf

för alla enskilda klasser och grupper i Mattlidens skola med en
gemensam ansökan. De detaljerade 
enskilda ansökningarna (20st) syns i en sammanställd tabell som
skickas per epost till stiftelsen

Päivänkehrän kielikylpy ryPäivänkehrän kielikylpy ry för lägerskola på Åland höstterminen 2018 för klass 6K i Päivänkehrä
skola och för deltagande i Olarin Lystit 15.4.2018 i Kuitinmäen koulu.

Rödskog föräldraföreningRödskog föräldraförening
r.f.r.f.

För två st dagsläger för eleverna i Rödskogs skola; ett i början av
sommarlovet och ett innan skolstarten. Vi ansöker även om bidrag till
mångsidig klubbverksamhet.

Smedsby Hem och Skola rfSmedsby Hem och Skola rf för Smedsby skolas åk 6 lägerskola 2.-6.9.2019 på Kimitoön (ändamål
1), samt för kostnader relaterade till Stafettkarnevalen i Åbo (ändamål
2)

Westendinpuiston koulunWestendinpuiston koulun
vanhemmat ryvanhemmat ry

För att erbjuda skolelever kultur och nyttig information om samhälle i
form av teaterpjäs och lektioner i skolan och under skoltid. Skolan har
både svenskspråkiga (språkbad) och finskspråkiga elever
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1.0.3 Andra stadiets undervisning (2 st)1.0.3 Andra stadiets undervisning (2 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

Crisis ManagementCrisis Management
InitiativeInitiative

För genomförande av konfliktlösningsbildning med kreativt deltagande
för högstadie- och gymnasieungdomar under Ahtisaaridagarna 2018 i
Esbo.

Mattlidens gymnasiumMattlidens gymnasium studieresor till Tyskland, Madrid, Köln, Paris och Italien, LAN-eventkurs,
Svenska veckan -kurs, Shanghaibesök, aktivitetsdagar för studerande,
gemensamma fortbildningar för EK och personalen

1.0.4 Högskolor och universitetet (2 st)1.0.4 Högskolor och universitetet (2 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

TeknologföreningenTeknologföreningen Teknologföreningen (TF) är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-
universitetet som fyller 150 år 2022. Till jubiléet producerar docent
Aapo Roselius en historik som skildrar TF:s historia sedan 1872

Yrkeshögskolan Arcada AbYrkeshögskolan Arcada Ab Stöd till grundfonden.

1.0.5 Fritidsverksamhet (6 st)1.0.5 Fritidsverksamhet (6 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

FDUV/LägerverksamhetFDUV/Lägerverksamhet för transport av vuxna lägerdeltagare med intellektuell
funktionsnedsättning från Esbo och Grankulla till FDUV:s sommarläger
2019 på lägergårdar i södra Finland.

Grankulla ScoutkårGrankulla Scoutkår För ett vandringsläger i Lappland tillsammans med Helsingfors Scoutkår
Spanarna och Scoutkåren MuHö. Med på lägret är också en patrull
franska scouter. Lägret äger rum 13-22.7.2018 i Muonio. 

Kulturföreningen MagiskaKulturföreningen Magiska
Hatten r.fHatten r.f

för arrangerande av eftermiddagsverksamhet för elever i åk 3-6 i Esbo-
Grankulla 

Pohjola-Norden i Esbo r.f.Pohjola-Norden i Esbo r.f. För en studie-och kulturresa för 40 personer i föreningen Pohjola-
Norden i Esbo 14-16.9.2018 i Köpenhamn 

Svensk Ungdom i NylandSvensk Ungdom i Nyland
r.f.r.f.

SU i Nyland ansöker om understöd för vår årliga minikongress i Esbo i
april, för en utbildningsdag för våra landskapsvalskandidater och för en
middag för att hjälpa aktiveringen av Esbo lokalförening.

WAU ryWAU ry WAU rf:s avgiftsfria WAU!-klubbsverksamhet för grundskolelever i esbo
och grankulla, direkt efter skolan under ledning av yrkeskunniga
instruktörer i skolans utrymmen/närliggande idrottplatser

1.1 Alla grupper (77 st)1.1 Alla grupper (77 st)

1.1.2 Konst och kultur (30 st)1.1.2 Konst och kultur (30 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

Almark- MannilaAlmark- Mannila För skivinspelning av Sjung för livet och spela som folk - finlandssvensk
sångskatt i ny skrud samt för skivreleasekonsert. 

Arbetsgrupp BrunskärsArbetsgrupp Brunskärs
TonerToner

för en CD-skiva med namnet Brunskärs toner. Musik av Anna
Danielsson. 
Esbo spelmanslag spelar in musiken, inspelning i Grankulla 13-
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15.4.2018

arbetsgrupp Mariaharbetsgrupp Mariah
Hortans / M Sandberg DuoHortans / M Sandberg Duo

För en jazzturné med Mariah Hortans / M Sandberg Duo under tiden
14.11-20.12. Turnén omfattar 38 konserter från Enare i norr till
Helsingfors i söder och inkluderar även en konsert i Sellosalen i Esbo

ArbetsgruppenArbetsgruppen
Granhultsskolans körerGranhultsskolans körer

för ordnande av julkonsert med Granhultsskolans tre körer (åk 2-6, ca.
120 sångare) i Grankulla. Julkonserten äger rum i december 2018.

Arbetsgruppen GraziaArbetsgruppen Grazia för kören Grazias deltagande i Nordiska kyrkosångsfesten i Odense,
Danmark 9-13 maj 2018

Arbetsgruppen JannikeArbetsgruppen Jannike
Sandström och NiklasSandström och Niklas
RosströmRosström

för julkonsert i Louhi-salen, Hagalund, Esbo med artisterna Jannike
(Sandström), Geir Rönning, komikern Christoffer Strandberg och
Finlands Lucia. 

Arbetsgruppen Teater MarsArbetsgruppen Teater Mars För att producera en läsdrama kväll på vallmogård i Grankulla, där Milja
Sarkola gästar och hennes pjäs "En familj"- läses

Bildkonsthusförening SunaBildkonsthusförening Suna
rfrf

För utställnings-och konstverksamheten i Galleri
Esbobron.Kulturutbudet i Esbo centrum är begränsat och därför vill vi
erbjuda lokala konstnärer möligheter at ställa ut och arrangera
workshop för barn

EsbobygdensEsbobygdens
ungdomsförbund r.f.ungdomsförbund r.f.

För Finns sommarteaters produktion, En kulturdag kring ån,
teaterklubbar i Esbo, gränsöverskridande verksamhet samt investering i
teknik till Finns sommarteater samt markberedning på spelplatsen

Estrad Evenemang rf.Estrad Evenemang rf. För turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” för finskspråkiga 6-
12-åringar i Esbo/Grankulla läsåret 2018-2019 

Fallåker Uf r.fFallåker Uf r.f Fallåker teater uppsättningar samt fallåker Uf 110 år. 
Regi kostnader för 2 uppsättningar samt medlems rekrytering och
kostnader för Fallåker 100 år

Finlands SvenskaFinlands Svenska
Folkdansring r.f.Folkdansring r.f.

för ett nordiskt folkdansungdomsläger i Grankulla 18-20.1.2019

Finlands SvenskaFinlands Svenska
Ungdmsförbund FSU rfUngdmsförbund FSU rf

för att arrangera den trettonde upplagan av den populära
sångtävlingen för barn och ungdomar, Melodi Grand Prix 2019

Fontana Media Ab OyFontana Media Ab Oy för att A) dela ut tidningen Julstjärnan 2018 till eleverna i årskurserna
5-6 i språkbadsskolorna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda samt
för B) texter till barnboken "Kocka på, Bärtil"

Föreningen Grani Big BandFöreningen Grani Big Band
r.f.r.f.

För att upprätthålla en tradition med jazzmusik i storbandsformat,
inkluderande ordnandet av konserter för allmänheten med
proffesionella gästartister inom denna genre.

Garantiförening förGarantiförening för
TOTEM-teaternTOTEM-teatern

för turnéverksamhet med pjäsen Tulpanbubblan och Vad är den värd? -
verkstaden i lågstadieskolor 2018-2019 samt framställandet av en ny
pjäs för 7-12 åriga barn (premiär årsskiftet 2018-2019).

Grankulla kammarkörGrankulla kammarkör GÖR, Grankulla kammarkör ansöker om understör för sin ordinarie
verksamhet hösten 2018-våren 2019. Körresa till Krakow oktober
2018, julkonsert 2018 samt vårkonsert med POL 2018.

Grankulla musikfestGrankulla musikfest
förening rfförening rf

för det tvåspråkiga evenemanget Grankulla musikfest, en hybridfestival
med klassisk musik och 

https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100310
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100581
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100447
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100326
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100591
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100331
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100315
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100131
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100661
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100431
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100063
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100320
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https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100130
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100567
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100360
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föreläsningar som ordnas 27.10-4.11.2018.

Grankulla svenskaGrankulla svenska
kulturföreningkulturförening

Utgivande av tidningen Vi i Grankulla 
Deltagande i Grankulladagen 
Kulturakademin inkl. utställning och dokumentation av värdefulla
byggnader 
Konserter 
Svenska dagen i Grankulla 
Kulturresa 

För

Kammarkören NovenasKammarkören Novenas
understödsförening r.f.understödsförening r.f.

För Kammarkören Novenas Allsångskonsert 31.5.2018 i Nya
Paviljongen, Grankulla. Kören bjuder på finlandssvenska och
internationella allsångs- och sommarmelodier.

Lions Club Grankulla-Lions Club Grankulla-
KauniainenKauniainen

För en gratiskonsert med gruppen Raka Bananer för barn/barnfamiljer i
Grankulla med omnejd i samband med Grankulla Lions årliga
Loppmarknad i Kasavuoren koulukeskus, Grankulla den 15.4.2018.

Nylands svenskaNylands svenska
ungdomsförbund (NSU) r.f.ungdomsförbund (NSU) r.f.

För Nylands svenska ungdomsförbunds barn och ungdomsverksamhet
samt för Nyländsk Aftongala 2018

Pensionärskören FURORNAPensionärskören FURORNA För aktiv körverksamhet bland pensionärer 2018 i Esbo, för körens 25-
års jubileum i april i Esbo Kulturcentrum, för körresa till Åland i maj och
Italien/körfestival i okt och för Julkonsert i december

Prost & RantalaProst & Rantala för turné i Esbo/Grankulla med språkföreställningen "En rocklektion på
svenska".

Skolteateaterföreningen rfSkolteateaterföreningen rf
/ Unga Teatern/ Unga Teatern

för konstnärlig planering och för planering av publikarbete under 2018
inför musikalen Alice i Underlandet och för utökat arbete med
föreställningsäventyret Gullivers nya resor under 2018

Stiftelsen för MartinStiftelsen för Martin
Wegelius Institutet srWegelius Institutet sr

för musiklägret: Miniwegelius för yngre stråkar - ett stråkläger för barn
upp till 12 år på Omnia Finns i Esbo.

Teaterföreningen Svalan rfTeaterföreningen Svalan rf Turné med dikt-och musikprogrammet ”Underbart är kort” runtom i
Svenskfinland. 
I första hand svenskspråkiga seniorer, på äldreboende, våren 2019,
men också bibliotek etc.

Understödsföreningen förUnderstödsföreningen för
Esbo Kammarkör r.f.Esbo Kammarkör r.f.

för kören Ecoros (fd Esbo kammarkör) verksamhet och 40 års jubileum.
Verksamheten omfattar veckoövningar och körlördagar i Esbo samt
jubileumskonserter.

Understödsföreningen förUnderstödsföreningen för
jazzmusik i Grankulla rfjazzmusik i Grankulla rf

För arrangerandet av olika musikprojekt med tonvikten på melodisk
swing- och jazzmusik under perioden 7/2018 - 6/2019.

Urkuyö ja Aaria ryUrkuyö ja Aaria ry Vi ansöker 8000 € för anordande av festivalen Orgelnatt och Aria för
33. gången i Esbo 7.6-30.8.2018. 
Festivalen bjudar esbobor och alla från de närliggande områderna
konserter med månsidiga program

1.1.3 Idrott (18 st)1.1.3 Idrott (18 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

Drumsö IdrottskamraterDrumsö Idrottskamrater För verksamhetsunderstöd för handbollsverksamheten kalenderåret

https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100537
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100704
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100715
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100239
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100648
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100702
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100358
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100631
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100733
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100595
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100423
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100401
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=8&id=224&mode=1&sort=f_0&ord=D&go=1
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=8&id=224&mode=1&sort=f_1&ord=A&go=1
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Dicken rf.Dicken rf. 2018

Esbo Idrottsförening r.f.Esbo Idrottsförening r.f. För barn- och ungdomsverksamhet samt utvecklandet av vuxenidrott
och -motion i Esbo och Grankulla under år 2018.

Esbo Skytteförening rfEsbo Skytteförening rf 1. För utveckling av juniorverksamheten i Esbo Skytteförening 
2. För olympisk satsning på landets ledande juniorer till OS i Tokyo
2020 
3. För byggande av övningsbana för juniorer utomhus

Espoon soutajat ry EsboEspoon soutajat ry Esbo
roddare rfroddare rf

Vi ansöker om medel för att för nya pontoner och brädfodring för
föreningens roddbrygga. Bryggan används av både skolelever och
rörelsehämmade och bör vara säker. Reparationen sker som
talkoarbete.

Finlands HandbollförbundFinlands Handbollförbund
rfrf

Vi ansöker om bidrag för ungdomslandslagsverksamheten, förbundet
har 6 landslag i år som sammankommer på 13 läger. Vidare deltar P98
och P00 i EM-turnering samt F02 i European Open.

Finlands Svenska Idrott r.f.Finlands Svenska Idrott r.f. för Skogsmullejubileum 40 år i samband med Mitt i Naturen-
konferensen i Esbo

FJÄLLSKIDARKLUBBEN-37FJÄLLSKIDARKLUBBEN-37
r.f.r.f.

för renovering av Fjällskidarklubben-37 r.f:s skidstuga i Noux.

Föräldraföreningen vidFöräldraföreningen vid
Finno Daghem r.f.Finno Daghem r.f.

för en aktivitetsdag/vårutflykt på Solvalla idrottsinstitut. Idrottsledare
från institutet planerar och genomför ett två timmar långt
idrottsprogram för barnen på Finno daghem och förskola, våren 2019

Gallträsk Segelsällskap rfGallträsk Segelsällskap rf För anskaffning av 2-3 optimistjollar samt underhåll av befintlig
utrustning. Jollarna används för GSS 
juniorverksamhet på Gallträsk i Grankulla till övning, tävling och
eftisseglingsskola.

GrankullaGrankulla
Gymnastikförening r.f.Gymnastikförening r.f.

För föreningens 100 års jubileumsprojekt innefattande skrivandet av
föreningens 100 års historik

Grankulla IFKGrankulla IFK
representationsfotboll rfrepresentationsfotboll rf

för drivande av Grankulla IFK fotbolls representationslag
verksamhetsbidrag. Representationslaget är målet för juniorerna dit de
försöker ta sig genom idogt tränande och spelande.

HC West ryHC West ry för att främja såväl senior- som juniorhandbollen i Grankulla och Esbo.
Vi skapar förutsättningar för Grankullajuniorer att kunna spela på
högsta nivå och ordnar handbollsskolor för dem.

IdrottsföreningenIdrottsföreningen
Kamraterna, Grankulla r.f.Kamraterna, Grankulla r.f.

För att befrämja junioridrott och att öka möjligheterna till
högkvalitativa idrottsupplevelser inom GrIFK:s och dess
dotterföreningars verksamhet. Verksamheten på båda inhemska
språken.

Mellersta NylandsMellersta Nylands
Diabetesförening MENDI rfDiabetesförening MENDI rf

För vattengymnastik för medlemmar i Mellersta Nylands
Diabetesförening Mendi rf från Esbo och Grankulla i Grankulla simhall 17
veckor under vårterminen 2018 och 15 veckor under höstterminen
2018.

Nyländska Jaktklubben r.fNyländska Jaktklubben r.f för stöd av juniorverksamheten under sommaren 2018. NJK ordnar fyra
svenskspråkiga sommarläger för sammanlagt ca 100 barn och
ungdomar, där en stor del av deltagarna är från Esbo och Grankulla.

https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100514
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100114
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100159
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100585
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100493
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100735
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100369
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Olarin Voimistelijat RyOlarin Voimistelijat Ry Vi söker stöd för att utöka gymnastikgolvet i träningshall OVO Training
Center i Tapiola. Syftet är att förbättra förutsättningarna för mera
gymnaster att öva tryggare på ett flexibelt gymnastikgolv.

Orienteringsföreningen OKOrienteringsföreningen OK
77 rf77 rf

för rese- och deltagarkostnader för föreningens juniorer och ungdomar
till ungdomsserietävlingar i Nyland, FM-stafetten i Rovaniemi 15.9 och
25mannastafetten i Sverige 6.10.2018.

Årskurs 6 vid MårtensbroÅrskurs 6 vid Mårtensbro
Skola i Esbo, år 2012-Skola i Esbo, år 2012-
2013.2013.

För deltagande i tävlingar och läger inom truppgymnastik samt för
deltagande i internationell Gymnaestrada.

1.1.4 Svenska rum (4 st)1.1.4 Svenska rum (4 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

Esbo västraEsbo västra
ungdomsförening rfungdomsförening rf

för 
1. underhåll av UF-lokalen Valhalla 
2. produktion av vuxenteaterpjäsen Systrarna Snövit (ny verksamhet)

Focus Mattliden rf.Focus Mattliden rf. För att skapa ett koncept för ett svenskt kultur- och
utbildningscentrum samt för att utarbeta en anläggnings- och
stadsplan i enlighet med den planeringsreservation som Esbo stad
beviljat.

Hugo och Maria WinbergsHugo och Maria Winbergs
stiftelsestiftelse

För ett nybygge vid Tunahem i Esbo, andra raten.

Nylands nation vidNylands nation vid
Helsingfors universitetHelsingfors universitet

för Tillgänglighetsprojektet 2019, då en hiss byggs i nationshuset.
Huset fyller inte 
moderna krav för tillgänglighet. Funktionsnedsättning bör inte vara ett
hinder för att delta i 
verksamheten.

1.1.6 Hembygdsverksamhet (6 st)1.1.6 Hembygdsverksamhet (6 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

Esbo hembygdsföreningEsbo hembygdsförening
r.f.r.f.

För utveckling av verksamheten och driften av Lagstad hembygdsgård
inklusive ny AV utrustning. I år satsar vi även stort på "En Kulturdag
kring ån" som för vår del riktar sig främst till vuxna.

Esbo svenska pensionärerEsbo svenska pensionärer
rfrf

Vi ansöker nytt stöd för våra allmännyttiga program i Hagalund för alla
seniorer i Esbo. Vi ansöker fortsatt stöd för vår IT verksamhet. Vi
ordnar IT-verkstad för seniorer. 

Gammelgårds Ungdoms-Gammelgårds Ungdoms-
och Allmogeförening r.f.och Allmogeförening r.f.

för svenska dagen fest 6.11 på föreningshuset Carlberg i Gammelgård,
Esbo. Program: Rolf Sonntag framför Topelius i ord och ton samt Esbo
sångkör uppträder. Traktering, fritt inträde

Hembygdens Vänner iHembygdens Vänner i
Alberga rfAlberga rf

För anskaffande av nya gardiner till föreningshuset Thorstorp.
Hembygdens Vänner i Alberga fyller 110 år 2019 och det skall vi fira
med en jubileumsfest den 9.3.

Nuuksio-seura ry, NouxNuuksio-seura ry, Noux
förening rfförening rf

Vi ansöker bidraget för festsalens golvlackning i Honkamaja
(Nupurbölevägen 24) vår 2018. Noux-föreningen ägar och underhåller
föreningshuset Honkamaja och restaurerar det med pietet.

Härmed söker vi understöd för en kommande köksrenovering i vårt

https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100741
https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?tk=14&k0=100254
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Skärgårdens vänner i EsboSkärgårdens vänner i Esbo
rfrf

föreningshus på Sommaröarna. Vårt nuvarande kök behöver ett
ansiktslyft. Renoveringen görs under sommaren då lekskolan är stängd.

1.1.7 Övriga (19 st)1.1.7 Övriga (19 st)

KundKund  ÄndamålÄndamål  

De Utvecklingsstördas VälDe Utvecklingsstördas Väl
i Mellersta Nylandi Mellersta Nyland

För fritids- och motionsverksamhet till svenskspråkiga personer med
utvecklingsstörning och deras anhöriga i Esbo och Grankulla år 2018

Esbo Navigatörer r.f.Esbo Navigatörer r.f. För att förbättra förutsättningar att hämta samman unga och äldre
medlemmar av alla åldrar och erfarenhet, förkovra kunskaper i
navigation, hjälpa andra och sig själv i möjlig olycka och sjönöd.

Esbo svenskaEsbo svenska
kulturförening r.f.kulturförening r.f.

för utgivning av en kulturtidning (tryck+digi) i Esbo. Aktuella samhälls-
och kulturfrågor belyses. Tidningen utkommer ca v13/2019 och
distribueras till 10000 svensk- och tvåspråkiga hushåll i Esbo.

Esbo svenska pensionärerEsbo svenska pensionärer
r.f./Esbovikensr.f./Esbovikens
pensionärsklubbpensionärsklubb

Vi ansöker bidrag för vår- och höstresa och julfesten i december. 

ESP-Gäddvik-MattbyESP-Gäddvik-Mattby
PensionärsklubbPensionärsklubb

För regelbundna pensionärsträffar med intressanta och stimulerande
föredrag. Utfärd till de nya stadsdelarna i Hfors, julmarknad i Borgå.
Musei- konsert- och operabesök.

FinFami - Nyland rfFinFami - Nyland rf För utvecklandet av den svenskspråkiga lågtröskelverksamheten för
unga bosatta i Esbo och Grankulla. Vi samarbetar aktivt 
med ungdomsverkstaden Sveps och utvecklar tillsammans socialt
förstärkande. 

Finlands svenskaFinlands svenska
taltidningsförening rftaltidningsförening rf

För produktion, utgivning och utveckling av finlandssvenska taltidningar
till synskadade och andra 
personer med läsnedsättning år 2017. Stödet söks främst för
prenumeranter i Esbo och Grankulla.

Granin Lähiapu ry, Granin Lähiapu ry, GraniGrani
Närhjälp rfNärhjälp rf

Granin Lähiapu ry on kauniaislainen avustusjärjestö. Haemme avustusta
toimistohenkilöstön palkkakuluihin, jotta toimistomme voi olla auki
päivittäin niin avuntarvitsijoille kuin työnhakijoille.

Grankulla FrivilligaGrankulla Frivilliga
Brandkår r.f.Brandkår r.f.

Bidrag för fortbildningsdagar för alarm-manskapet på Björneborgs
utbildningsområde för räddningspersonal.

Grankulla Marthaförening rfGrankulla Marthaförening rf För att Grankulla Mathaförening r.f skall kunna ordna program och
kulturutfärder för sina 114 medlemmar. 
För år 2018 har vi ett speciell satsning på samarbete med Villa Bredas
åldringar.

Grankulla SvenskaGrankulla Svenska
Pensionärer rfPensionärer rf

för arbetet att bibehålla i Grankulla bosatta pensionärers förmåga att
vara en resurs i samhället samt för arbete att minska pensionärers
ensamhet genom regelbundna sammankomster och program

Grankullagillet r.f.Grankullagillet r.f. för finansiering av medlemsverksamheten: medlemsmöten med
kulturellt, informativt eller aktuellt innehåll samt teater-, utställnings-
och konsertbesök och utfärd till kultursevärdhet i trakten.

GröndalsGröndals
Pensionärsförening rfPensionärsförening rf

Rekreation för Gröndals Pensionärsförenings medlemmar. Föreningen
har 87 medlemmar av vilka 45 deltar i resan till Estland 4-6.9 2018.
Åker under resan från Pärnu mot Viljandi och Taagepera slott.
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Hagalund pensionärsklubbHagalund pensionärsklubb för resor, utfärder, besök under våren och hösten 

för föredragshållare, artister på våra träffar (18 )

Johanniterhjälpen i FinlandJohanniterhjälpen i Finland
rfrf

för Johanniterhjälpens ambulansverksamhet i Esbo.

Krisjouren för unga /Krisjouren för unga /
HelsingforsMissionHelsingforsMission

För sitt arbete med och kring 12-29 åriga svenskspråkiga ungdomar,
unga vuxna och deras familjer i Esbo och Grankulla.

Steg för Steg rfSteg för Steg rf För intresseföreningen Steg för Stegs verksamhet för och med
personer med utvecklingsstörning. Verksamheten omfattar
Svenskfinland och sker under år 2018. 

SvenskaSvenska
pensionärsförbundetpensionärsförbundet

För anordnande av evenemanget PangSÅNGFest för
pensionärskörsångare i Esbo Kulturcentrum 
2019. 

Ungmartha r.f.Ungmartha r.f. för för verksamhet riktad till barn och unga i Esbo och Grankulla i form
av kurser, temadagar, dagläger samt föreläsningar vars huvudsakliga
syfte är att förmedla kunskap om en sund, hållbar livsstil.
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