
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr

Beviljade understöd 2017, totalt 1 025 000 euro

KundKund ÄndamålÄndamål

1 Alla grupper (137 st)1 Alla grupper (137 st)

1.0 Alla grupper (19 st)1.0 Alla grupper (19 st)

1.0.1 Dagvård (9 st)1.0.1 Dagvård (9 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Föräldraföreningen vid
Lagstads daghem och
förskola rf

För berikande av daghems- och förskolebarnens kulturupplevelser i form av
teaterbesök, samt för förskolans traditionella rörelsebetonade vårutflykt.

Föräldraföreningen för
Klippans daghem

För att bjuda in en teaterpjäs med temat kring Finland 100 år till
daghemmet: t.ex. Teater Taimine, Unga Teatern eller Teatteri
Hevosenkenkä.

Föräldraföreningen vid
Kongsbergs daghem i Esbo

för projektor med tilläggskabel, fotoprinterfärg för att stöda lärandet, multi
litteracitet och kommunikativ kompetens 
för uppgiftshäften (5 åringar), inhemska barnböker för temat Finland 100
år

Lekskolan Vikingahem För 16 dagisbarn och 15 eftisbarn på daghemmet Vikingahem under år
2018: två teaterbesök, 1sta hjälpsskolning för personalen samt mattor till
tamburen.

Kungsgårds daghems
föräldraförening rf

Vi önskar erbjuda barnen barnyoga med ledd instruktör. 
För barnen (stora som små), på daghemmet i Köklax och under läseåret
2017-2018.

Folkhälsans daghem i
Hagalund

Vi söker om understöd för vårt privata daghem. Vi har dagisverksamhet för
19 barn i åldern 1-5år varje dag mellan kl 7-17 i Hagalund. Ett stöd från
Aktiastiftelsen skulle vara viktigt för vår ekonomi.

Föräldraföreningen
Portängen r.f.

för utecyklar och hjälmar för barnen på daghemmet, för besök till
Väderbackens idrottshall och för besök till Teatteri Hevosenkenkä

Gäddvik Svenska
Barnträdgård r.f.

För den fortlöpande verksamheten, främst för löne-hyres och matkostnader
2000€. Dessutom för hjälpmedel för renovering av utrymmen 1000€.

Lilla Sillen rf För verksamheten 2017-2018 i det privata svenskspråkiga
gruppfamiljedaghemmet Lilla Sillen. Lilla Sillen grundades 1993 och har
plats för 8 barn i åldern 2-5 år, beläget i Westend.

1.0.2 Grundläggande undervisning (2 st)1.0.2 Grundläggande undervisning (2 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Leppävaara-Alberga
Rotaryklubb

För en tävling för svenskspråkiga och finskspråkiga skolelever i Esbo och
Grankulla under rubriken: Hurudant är ett ansvarsfullt företag, ur ett

https://sbseg.kulturfonden.fi/index.php?logout=true


ekonomiskt-socialt-etiskt perspektiv. 

Mattelandet i Esbo för arrangerande av den årliga internationella problemlösningstävlingen
Kängurun - matematikens hopp samt spelturneringar 15.3 och 27.3.2018
och för material för utvecklande av "motorisk matematik".

1.0.4 Högskolor och universitetet (1 st)1.0.4 Högskolor och universitetet (1 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

TäfLAN rf För löpande administrativa kostnader för ordnandet av LAN,
brädspelskvällar och andra spel-relaterade evenemang för svenskspråkiga
studeranden vid Aalto-universitetet i Otnäs, Esbo.

1.0.5 Fritidsverksamhet (7 st)1.0.5 Fritidsverksamhet (7 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl

För transport till och från FDUVs sommarläger 2018 för svenskspråkiga
personer med utvecklingsstörning med Esbo eller Grankulla som
hemkommun.

Kulturföreningen Magiska
Hatten r.f

om verksamhetsbidrag för arrangerande och producerande av kreativ
eftermiddagsverksamhet för elever åk 3-6 i Esbo.

Sjöscoutkåren Stormfågeln
r.f.

för en presenningsställning & presenning till vår nya scoutbåt Leia, en Diva
35 som Sjöscoutkåren Stormfågeln (Esbo) transporterat från Sverige våren
2017. Ställningen köps/byggs hösten 2017.

Mattlidens DramaKlubb
MaDraK

för TVÅ projekt: 

1) musiksagan "Rödluvans äventyr i Trollskogen" för lågstadier och
språkklasser i olika skolor i mars 2018 

2) stor musikal för varierad publik Louhisalen i november 2018

De Utvecklingsstördas Väl i
Mellersta Nyland

För verksamhet som föreningen arrangerar i Esbo 2017-18, främst i egen
lokal ”Porten”, samt dans, paddling och bowling i andra utrymmen. Även
utveckling av konstaktivitet för gravt utvecklingsstörda.

Espoon Verkkopalloseura Ry För redskap till eftermiddagsverksamhet, barn i åldern 7-9. I vårt eftis
spelar barnen olika bollspel, vi vistas mycket utomhus och leker mycket
lekar. Barnen får undervisning i tennis varje dag.

Mellersta Nylands
Marthadistrikt rf

En "Vi äter tillsammans Marthakväll" att fira Finland 100 år- den 11.11
2017 på Valhalla undgomsgård i Esbo med god mat och underhållning och
mycket social närvaro.

1.1 Alla grupper (118 st)1.1 Alla grupper (118 st)

1.1.1 Barn- och ungdomsverksamhet (gammal) (46 st)1.1.1 Barn- och ungdomsverksamhet (gammal) (46 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Föräldraföreningen vid
Mårtensbro skola r.f.

Föreningen anhåller om understöd för kultur-, klubb- och
eftermiddagsverksamheter för skolelever vid Storängens skola i Esboviken
under läsåret 2017/2018. 

Mattlidens föräldraförening rf för alla enskilda klasser och grupper i Mattlidens skola med en gemensam
ansökan. De detaljerade enskilda ansökningarna (15st) syns i en
sammanställd tabell som skickas per epost till stiftelsen.

Nylands svenska
ungdomsförbund (NSU) r.f.

1. För NSU:s barn- och ungdomsverksamheter 
2. För Nyländsk Aftongala 2017



Karamalmens Hem och Skola
förening rf

För evenemang och projekt i Karamalmens skola år 2017 för 
utfärder, teater, bokvecka, föredrag, brännbollscup, rastleksaker,
lägerskola, kulturrunda m.m. 
Extra evenemang i år är Skolmusik i Vasa.

Kauniaisten kielikylpy-
yhdistys ry

Vi är en förening som främjar språkbadverksamhet och svensk kultur i
Grankulla, för född finskspråkiga barn, genom att finansiera teaterbesök och
små stipendier.

Esbo Sjöräddare Rf. Vi ansöker stöd för vår juniorversksamhet (10st juniorer 12-17år). Vi skolar
våra juniorer i sjöräddning, personlig säkerhet till sjöss och första hjälp.
Skolningen sker i Mellsten, Esbo. Bi

Esbo 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

Föreningen Ena ry Teaterföreningen ENA ry söker för en skolturné i Grankulla och Esbo med
musikföreställningarna Salias saga för barn i åldern 6-10 och Oändlig vals
för vuxna. Temat är skilsmässa och vuxenansvar.

Föräldraföreningen vid Distby
daghem rf

Föräldraföreningen vid Distby daghem ansöker om bidrag för teaterbesök
till någon av Teatteri Hevosenkenkäs föreställningingar. Pjäsen skulle rikta
sig till barn över tre år.

Svenska Finlands folkting för arrangerandet av ett tvåspråkigt skolbesök med president Martti
Ahtisaari i Mattlidens gymnasium i anknytning till Folktingets satsning på
Finland 100 år och kampanjen Fråga live, Kysy live.

Hem och Skola vid
Granhultsskolan rf

För lägerskolan i Granhultsskolan åk 6, 11.-14.9.2017 - Pukkila lägergård. 
För HoS i Granhultsskolan; Bokens månad januari 2017, Motionskampanjen
mars 2017 samt åk 4 Självständighetsdans.

Föräldraföreningen vid Finno
skola rf

för Finno skolas, Finnos föräldraförening samt 5:e klassisternas
lägerskoleverksamhet i Esbo under 2017. Bidrag sökes för arrangemang av
olika typer av elevaktiviteter som utförs under år 2017.

Hem och skola i Grankulla,
Hagelstam och GGs

För flera verksamheter och projekt för elever i Hagelstamska skolan och
Gymnasiet Grankulla Samskola under åren 2017-2018. Bl.a för studieresor
och välmående (se verksamhetsplan, totalt 21 projekt

Arbetsgruppen FlipFlop För att skapa två videoanimationer till barnmusikbandet FlipFlops låtar
"Nyckelpigan" och "Simma, simma"och för bandets verksamhet år 2017.

Westenddaghem
föräldraförening

För en konsert samt litteratur, musik och spel på svenska

DUNK - De Ungas
Musikförbund i Svenskfinland
r.f.

för konsertverksamhet med brasskvintett och septett med avstamp i lokal
historia samt nutid.

Daghemmet Mymlans
understödsförening rf

för en utfärd med daghemmet till ett naturområde i Esbo samt för
språkutvecklande material för daghemmets verksamhet.

föräldraföreningen vid
Daghemmet Aftonstjärnan
r.f

Aarne Alligator konsert på daghemmet hösten 2017 till konserten bjuds
föräldrar o andra nära o kära, vi bjuder på ngt smått o gott. 
Rolig Sommar Os med närliggande daghem på Alberga sportplan juni 20

Svensk växelverkan För att kunna genomföra den bland eleverna populära Samkursen i svenska
och historia med de mest aktiva svenskstuderande finskspråkiga
gymnasieeleverna i Esboviken anhåller vi om understöd.

Sydkustens För att vidareutveckla material utgående från det pedagogiska konceptet



landskapsförbund r.f. Lilla ordboet och bredda spridningen av språkstödande ordkonst till
skolbarn i huvudstadsregionen läsåren 2017-18 och 2018-19

Västerledens Språkbad Rf för vårutfärd, teater, nya uteleksaker till alla våra tre grupper.

Mattlidens gymnasium Vi ansöker för en projektresa till Polen i oktober 2017 .Resan är ett
gemensamt projekt för BorgåGymnasium och Mattlidens gymnasium. Vi
besöker Lublin( Majdanek) och Krakow(Auschwitz).

Föräldrarföreningen vid
Vindängens skola r.f.

om understöd för Vindängens skolas vintersportdag, lägerskola, vårutflykt
samt deltagande i stafettkarnevalen.

Kungsgårds föräldraförening
rf.

Vi söker understöd för Kungsgårdsskola för deltagande i Stafettkarnevalen
som våren 2018 ordnas i Åbo. Vi behöver understöd för buss, logi, mat och
dyligt och för att ordna Finland 100 år evenemang.

Arbetsgruppen
Skepparbackens föräldrar

Föräldraföreningen för Skepparbackensdaghem ordnar kulturfostrande
aktiviteter och leksaker för att utveckla dagisbarnens fysiska och motoriska
beredskap. Ansökan gäller läsåret 2017-2018.

Lagstads skolas
föräldraförening r.f.

För Lagstads skolas låg- och högklasser för teaterbesök, friluftsdag o.dyl.
aktiviteter, bokanskaffning till biblioteket, 6. klassens lägerskola, och
stipendier vid våravslutningen.

föreningen Espoon Kielikylpy-
Esbo Språkbad r.y

för verksamhet av språkbadsdaghem på svenska, 47 dagvårdpl. för barn
som har finska som modersmål. Målet är att barnen blir funktionellt
flerspråkiga med hjälp av olika kultur/idrottsaktiviteter.

Smedsby Hem och Skola rf för Smedsby skolas åk 6 lägerskola 27.8.-31.8 2018 på Labbnäs (ändamål
1), samt 
för hela skolans vårutfärd i maj 2017 till Helsingfors, med temat Finland
100 år (ändamål 2).

Daghemmet Grankottens
Föräldraförening

Beställningsteater och komplettering av den donerade lego- och
duplosamlingen.

Fontana Media Ab Oy för att dela ut tidningen Julstjärnan 2017 till eleverna i årskurserna 5–6 i
språkbadsskolorna i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda

Föräldraföreningen Kasan r.f. För att barnen på Kasabergets daghem ska få bekanta sig med traditionella
husdjur på daghemmets gård i början av September 2017.

Esbobygdens
ungdomsförbund r.f.

för 
1) Finns sommarteaters barnmusikal Pelle Svanslös, Kuusisto-Huldén, 17
förest., 8.6-2.7.2017 
2) dramautbildning i två Esbo-skolor, Teaterskolan i Svenskfinland 
3) Kulturen kring ån 11.5.2017

WAU ry WAU rf:s avgiftsfria motionklubbsverksamhet för årskurserna 1-7 i Esbos
och Grankullas skolor, direkt efter skolan under ledning av yrkeskunniga
instruktörer i skolans utrymmen/närliggande idrottplats

Päivänkehrän kielikylpy ry för lägerskola höstterminen 2017 för klass 6K i Päivänkehrä skola.

Estrad Evenemang rf. För turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” för finskspråkiga 6-12-
åringar i Esbo och Grankulla läsåret 2017-2018

Föräldraföreningen vid
Vindängens daghem och
förskola rf

för att främja motion, rörelse och kultur bland daghemsbarnen i Vindängens
daghem. Föräldraföreningen vill hjälpa att bygga upp ett intresse för motion
och kultur hos barnen i ett tidigt skede.

Föräldraföreningen vid
Karamalmens daghem och
förskola rf

för konsert med finlandssvensk barnmusik vid Karamalmens daghem och
förskola



Esbobygdens
Ungdomsförbund rf
/Musikinstitutet Kungsvägen

Musikinstitutet Kungsvägens körer planerar att delta i körfestivalen
Norbusang på Island 9-13.5.2018.

Fågelsångens
föräldraförening rf

Utfärd till leksaksmuseet Hevosenkenkä i weegee, teater "vem ska trösta
knyttet" samt uteleksaker till dagiset.

Föreningen Hem och Skola
vid Boställsskolan

För att ordna två Stafettkarnevalsträningsgrupper en gång i veckan med
start 24.1.2017 fram till Stafettkarnevalen 19.5.2017 för eleverna i åk 1-6
vid Boställsskolan i Mäkkylä.

Finlands Svenska
Ungdmsförbund FSU rf

För arrangerandet av projektet Dans 2017

Lekskolan Sockan Södrik
svenskar r.f.

för en vårutfärd till Högholmen i maj 2017 när Ungdomsföreningen Södrik
Svenskar fyller 40 år. Utfärden riktar sig till de unga medlemmarna i
föreningen och deras familjer+ Lekskolan Sockan.

Rödskog föräldraförening r.f. För 2 st dagsläger för eleverna i Rödskogs skola; ett i början av
sommarlovet och ett innan skolstarten. Vi ansöker även om bidrag till
klubbverksamhet och ny utrustning till skolgymnastiken.

Garantiföreningen för Mattby
svenska lekskola rf/
Eftermiddagshem för
skolbarn

för att upprätthålla verksamheten på Mattby svenska eftis under läsåret
2017-2018. Vi tar emot 24 barn, både ettor och tvåor, från Mattlidens
skola.

Finlands Svenska
Folkdansring r.f.

för Dans- och musikläger på Omnia Finns i Esbo 7-11.6.2017.

Bemböle Hem och Skola rf. för fortlöpande verksamhet, teater (Svea & Fin och/eller Leka Skogen) +
transport dit och friluftskväll för eleverna samt elevstipendier till Bemböle
skolas elever att utdelas på vårfesten.

1.1.2 Konst och kultur (20 st)1.1.2 Konst och kultur (20 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Almark- Mannila För konserterna Sjung för livet och spela som folk - finlandssvensk
sångskatt i ny skrud, Esbo domkyrka 2.10 2017 och Con amore, con dolore
- baroque JAM i Grankulla kyrka 22.10 2017

Pro Culturae rf Barnens julkonsertserie "Barnens stora julkonsert" gästar 6 orter i
Svenskfinland. Robin Hund & Hans glada orkester uppträder tillsammans
med Sås & Kopp 9.12 på Thorstorp i Esbo med en barnkör.

Esbobygdens
Ungdomsförbund rf
/Musikinstitutet Kungsvägen

För dokumentation av barnoperan Dumma Kungen. Inspelning i samband
med föreställningarna 10-14.11.2017 i Nya Paviljongen i Grankulla. För
uppdraget anlitas produktionsbolaget Poolboy Production.

Encanto Music ry Encanto Festival i Grankulla - konsertupplevelser med livsgnista för och med
kulturälskare från Grankulla (och Helsingfors, Esbo...)

arbetsgrupp Mariah Hortans
/ M Sandberg Duo

För en jazzturné med Mariah Hortans / M Sandberg Duo under tiden 17.11 -
3.1. Turnén omfattar 37 konserter från Enare i norr till Helsingfors i söder,
inklusive två konserter i Esbo.

Arbetsgrupp DApangCAPO För Körfesten DApangCAPO i Mariehamn 4-6.5.2018 som samlar körer från
Esbo, Åbo, Mariehamn och Sundsvall för att med yrkesmusiker från
huvudstadsregionen framföra ny finlandssvensk körmusik.

Skolteateaterföreningen rf /
Unga Teatern

för att sätta upp pjäsen Gullivers nya resor som har premiär på Lillklobb
2018, och där tillhörande work-shops. 
För att kunna fortsätta med en högklassig verksamhet för barn och unga. 



Hembygdens Vänner i
Alberga rf

För en julkonsert för barn i dagis och lågstadieåldern

Emsalö musikfestival
förening r.f.

för en konsert med de Österrikiska artisterna Robert Lehrbaumer (organist)
och Oliver Lakota (trumpet) i Esbo kyrka maj 2018.

Understödsföreningen för
Esbo Kammarkör r.f.

för kören Ecoros (fd Esbo kammarkör) verksamhet under året 2017.
Verksamheten omfattar veckoövningar och körläger i Esbo samt konserter.

Stiftelsen för Martin
Wegelius Institutet sr

För Musik- och dansläger 7-11.6.2017 för barn och nybörjare på Omnia
Finns i Esbo.

Arbetsgruppen Teater Mars Arbetsgruppen ämnar ordna en läsdramakväll på Vallmogård i Grankulla
hösten 2017 med uppläsninga av Waletin Chorells pjäs Samtal vid ett
fönster

Grankulla musikfest förening
rf

för det tvåspråkiga evenemanget Grankulla musikfest, en hybridfestival med
klassisk musik och föreläsningar, åttonde festivalen under tiden 28.10-
5.11.2017.

Föreningen Esbo Sångkör r.f. för körens verksamhet 2017 med 125-års jubileumskonserten. Körens
ändamål är att verka för sång-och musiklivet i Esbo med övningar, körläger
och ordna vår-och julkonserter, fester m.m.

Understödsföreningen för
jazzmusik i Grankulla rf

För arrangerandet av olika musikprojekt med tonvikten på melodisk swing-
och jazzmusik under perioden 7/2017 - 6/2018. 
Vi planerar flera musikevenemang för jazzintresserade i Grankulla med
omnejd.

Understödsföreningen för
Grankulla musikinstitut r.y.

för fortsatt samarbete kring musikteaterutbildning på svenska i
huvudstadsregionen; Nya Tadam.

Pensionärskören FURORNA för aktiv körverksamhet pland pensionärer 2017, för värdskapet under
Pangsångfesten i Hagalund, för vårkonsert, för deltagande i Vasa
Körfestival och Julkonsert med Sibbokörer i Esbo och Sibbo.

Föreningen Grani Big Band
r.f.

För Grani Big Bands fortsatta verksamhet och för att i egen regi ordna 2-3
konserter med proffessionella gästartister i huvudstadsregionen och Nyland
hösten 2017.

Grankulla kammarkör För körens vårkonsert 18.5.17 i Grankulla. Vi uppträder på Grani-dagen för
torgpubliken, kl 20.00 konsert i Nya Paviljongen. Solister o musiker
medverkar. Vi sjunger Beatles, Elgar och Britten. 

Bildkonsthusförening Suna rf För utställningsverksamhet i Galleri Esbobron. Utbudet av konst och kultur i
Esbo centrum är begränsat. Vi vill erbjuda lokala konstnärer möligheter at
ställa ut och arrangera workshop för barn.

1.1.3 Idrott (17 st)1.1.3 Idrott (17 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Orienteringsföreningen OK
77 rf

För rese- och deltagarkostnader för juniorer och ungdomar till
ungdomsserietävlingar i Nyland, FSOM i Pedersöre och övriga tävlingar samt
kartkostnader för egna träningar. Samt 40-års historik. 

Grankulla IFK Fotboll rf För införskaffande av juniorfotbollsmål till vår nya futishall i Grankulla.

HC 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.

Grankulla Gymnastikförening För anskaffning av gymnastikredskap för att kunna erbjuda ändamålsenliga



r.f. och kvalitativa träningsförhållanden för alla medlemmar; såväl hobby- som
tävlingsgrupper enligt beskrivning i denna ansökan.

Olarin Voimistelijat ry OVO Vi ansöker bidrag för tränarnas mentorprogam. Målet är att utveckla
tränarnas kunnande och förstärka positiv interaktion. Mentorprogrammet
berör ungefär 1300 gymnaster på olika nivå.

Föräldraföreningen vid Finno
Daghem r.f.

för en friluftsdag/idrottsdag på Solvalla idrottsinstitut. Idrottsledare från
institutet planerar och genomför ett två timmar långt idrottsprogram för
barnen på Finno daghem och förskola, våren 2018.

Grani Tennis r.f Grani Tennis rf är en idrottsförening som ordnar sommarläger för barn i
åldern 4-15 år. Lägren ordnas i Freedom Fund arenan i Ymmersta och på
utebanorna i Grankulla under juni och augustimånad.

FJÄLLSKIDARKLUBBEN-37
r.f.

För sanering av gamla stugans golv i betong. För filtrering av mangan i
dricksvattnet. För ny borrbrunn för bruksvatten. För värmeisolering av golv i
stugans tillbyggnadsdel. För träningsutrustning.

SimmisGrani ry Det ansökta stödet kommer att användas till utvecklande av
juniorverksamheten inom föreningen och för att garantera rimliga
träningskostnader för barn o ungdomar.

Drumsö Idrottskamrater
Dicken rf.

för verksamhetsunderstöd i handbollsverksamheten för kalenderåret 
2017

Idrottsföreningen
Kamraterna, Grankulla r.f.

för utvecklande och bevarande av den redan välorganiserade barn och
ungdomsverksamheten inom moderföreningen GrIFK och dess
dotterföreningar - handboll, fotboll, alpine, ishockey och innebandy.

Grankulla IFK
representationsfotboll rf

Vi (GrIFK representationsfotboll rf) ansöker om understöd för säsongen
2017 för täckande av kostnader relaterade till att spela i Ettan, den
landsomfattande nästhögsta serien i landet.

Finlands Handbollförbund rf Vi ansöker om bidrag för U-landslagsverksamheten, förbundet har 5
landslag i år som sammankommer på 16 läger. Vidare deltar F98 och F00 i
EM-kval, P96 i VM-kval och P00 i European Open.

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

Mellersta Nylands
Diabetesförening MENDI rf

För vattengymnastik för medlemmar i Mellersta Nylands Diabetesförening
Mendi rf från Esbo och Grankulla i Grankulla simhall 19 veckor under
vårterminen 2017 och 15 veckor under höstterminen 2017.

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

Espoon soutajat ry Esbo
roddare rf

Vi ansöker om understöd för anskaffning av 4 roddergometrar typ
Concept2 samt för en utombordsmotor typ Yamaha BF20DK.

1.1.4 Svenska rum (10 st)1.1.4 Svenska rum (10 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Focus Mattliden rf. För utredning om betingelserna för ett finlandssvenskt kvarter vid Mattby
skolcentrum.

Hugo och Maria Winbergs
stiftelse

För ett nybygge vid Tunahem i Esbo.

Föreningen Luckan i
huvudstadsregionen r.f.

För att upprätthålla de allmännyttiga verksamheter som kommer invånarna i
Esbo, Grankulla till godo anhåller föreningen om förnyat förtroende för år



2017.

Hembygdens Vänner i
Alberga rf

För byggnadsmaterial till renoveringen av badrummen i de två lägenheterna
i övre våningen i föreningshuset Thorstorp.

Mataskärsstiftelsen sr. För grundrenovering av gårdsbyggnaden på lägergården Mataskär i Esbo
skärgård under åren 2017-2018. Gårdsbyggnaden utgör kärnan i områdets
servicefunktioner.

Esbo västra
ungdomsförening rf

för renovering av UF-lokalen Valhalla samt vaktmästarbostad

Föreningen för Nytta och
Nöje i Noux

för fortsättning på renoveringen av föreningshuset Stenhalla. för att kunna
finansiera ett högklassigt program vid föreningens sommarfest i augusti
2017

Esbobygdens
ungdomsförbund r.f.

för nybyggnation av Finns sommarteaters faciliteter på Holmen, på
Esbogårds mark i 
Köklax, Esbo. Vi bygger en ny, flyttbar scen, samt köper två baracker. 

Grankulla svenska
metodistförsamling

För renovering av Betlehemskyrkans församlingssal inför 100-års jubileum 
Kyrkans medlemmar och vänner i alla åldrar i Grankulla. 
I Grankulla, renoveringen har startats i januari 2017.

Fallåker Uf r.f Föreningshuset är i stort behov att ytrenovering av de allmänna
utrymmena. Huset besöks årligen av ca 3000-4000 personer. Huset ar inte
genmogått någon renovering på 15 år. 

1.1.6 Hembygdsverksamhet (5 st)1.1.6 Hembygdsverksamhet (5 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Helsingfors svenska
Marthaförening rf

för Verksamhetsbidrag 2018, föreningen har 169 medlemmar i
Esbo/Grankulla 

för HISTORIKPROJEKT: HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING 1900–
2020

Esbo hembygdsförening r.f. Vi får främst tacka för bidraget år 2016. År 2017 har vi i olika
sammanhang tänkt satsa på Finland 100 år, men också såsom tidigare övrig
hembygdsverksamhet och kulturspridning.

Esbo svenska kulturförening
r.f.

för utgivning av en kulturtidning i Esbo. Aktuella samhälls- och kulturfrågor
kommer att belysas. Tidningen utkommer v13/2017 och delas ut till
10000 svensk- och tvåspråkiga hushåll i Esbo.

Esbo svenska pensionärer rf Vi ansöker stöd för fortsatt verksamhet med IT-verkstad. Vi ordnar en
verkstad en gång i månaden. 
Pensionärer kommer med sina problem på smart telefoner, läsplattor och
PC:n.

Esbo Grankulla
krigsveteraner rf

Vår förening firar sitt 50. årsjubileum den 20.10.2017 i Grankulla, Villa
Junghans, med ca 60-80 deltagare. Kostnaderna för middag, musik samt
övrigt program beräknas uppgå till 6000 €.

1.1.7 Övriga (20 st)1.1.7 Övriga (20 st)

KundKund ÄndamålÄndamål

Finlandssvenska
teckenspråkiga rf

för att ordna familjedag på teckenspråk februari och september 2018 för
stärka gemenskap och erfarenhetsutbyte bland flerspråkiga familjer

Ungmartha r.f. för verksamhet riktad till barn och unga i Esbo-Grankulla i form av
sommardagsläger, temadagar, kurser samt föreläsningar vars huvudsakliga



syfte är att förmedla kunskap om en sund, hållbar livsstil.

Granin Lähiapu ry, Grani
Närhjälp rf

För administrativa kostnader vilka behövs för att ge daglig hjälp till
grankullaåldringar, invandrare, sjuka och andra i behov av hjälp samt för att
utveckla verksamheten.

Svenska studerandes
intresseförening r.f.

Dels för att upprätthålla och stärka Studentbladets bevakning av Esbo-
Grankulla-nejden, dels för att anlita unga frilansar från samma område.

Steg för Steg rf För intresseföreningen Steg för Stegs verksamhet för och med personer
med utvecklingsstörning. Verksamheten omfattar Svenskfinland och sker
under år 2017.

Svenska
pensionärsförbundet

För medlemsvård i Esbo och Grankulla för att motverka ensamhet. 
För uppföljning av pensionärskörsångfesten PangSÅNGFest i Esbo. 
För anordnande av den Finlandssvenska antikrundan i Esbo-Grankulla.

KRAN rf om bidrag för att ordna ett festseminarium med två rikssvenska föreläsare
när förbundet KRAN firar sitt 35-års jubileum 14.11.2017.

Helsingfors Universitet För pedagogik och lärarutbildning, andra raten

Grankulla svenska
kulturförening

För främjandet av kulturen i Grankulla: utgivandet av tidningen vi i Grankulla
med 2 nummer, Grankulladagen, Kulturakademin, konsert, Svenska Dagen
firandet samt kulturresa till Riga, för alla, 2017

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

Grankulla svenska
pensionärer

1. Medlemsrekrytering till GSP 
2. Arbete att bibehålla pensionärers förmåga att vara resurs i samhället och
därmed förmåga till lokal påverkan 
3. Arbete mot pensionärers ensamhet

Arbetsgrupp IANNE (Anna-
lisa Leino, Eivor Holm och
Elisabeth Dahla)

För frivillig verksamhet i servicehus och andra boendeenheter under år
2017 

för äldre personer genom kreativ sysselsättning ( måleri, tovning ) och 
minnesträning i form av berättelser och samt

Esbo svenska pensionärer
r.f./Esbovikens
pensionärsklubb

Vi ansöker bidrag för vår- och höstresa. Födelsedagsfest i november och
julfest i december.

Esbo Svenska
Pensionärer/Hagalund
pensionärsklubb

– för bussresor och utfärder som görs i Hagalund pensionärsklubbs regi
under våren och hösten 
– för föredragshållare under verksamhetsåret

ESP/Gröndals
Pensionärsklubb

För rekreation för Gröndals Pensionärsklubbs medlemmar. En Estlandsresa
den 4-6.9 2017. Kommer bla att besöka Haapsalu, Rohuküla, Heltermaa och
Kuressaare.

Mattliden 40 Mattlidens Gymnasium i Esbo fyller 40 år. Detta kommer vi att fira stort
den 9.9.2017. Alla som gått gymnasiet har möjlighet att delta i både
programmet på skolan samt den efterföljande middagen.

ESP-Gäddvik-Mattby
Pensionärsklubb

för regelbundna pensionärsträffar och annan stimulerande verksamhet.
Utfärd till Porkkala med museibesök och svensk guidnung. Resa till Prag i
september och besök på Svenska Teatern i höst.

Grankullagillet r.f. för finansiering av medlemsverksamheten: medlemsmöten med kulturellt,



informativt eller aktuellt innehåll samt teater-, utställnings- och
konsertbesök och ev. utfärd till kultursevärdheter i trakten.

Grankulla Marthaförening rf För att Grankulla marthaförening r.f. skall kunna ordna program och
kulturutfärder för sina 114 medlemmar. För 2017 har vi en särskild satsning
på integering av nyinflyttade i Garnkulla.

Finlands svenska
taltidningsförening rf

För produktion, utgivning och utveckling av finlandssvenska taltidningar till
synskadade och andra personer med läsnedsättning år 2017. Stödet söks i
första hand för Hufvudstadsbladets taltidning.




