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Styrelsen  Styrelsen för Övermalax UF har under det gångna året varit följande: 
   

 Annette Holmqvist ordförande 
 Mia West  vice ordförande 
 Sofia Prost  kassör 
 Josefine Silfver sekreterare 
 Sören Stenroos vice sekreterare 
 Ann-Charlotte Silfver bufféföreståndarinna, medlemsansvarig 
 John Peltoniemi ordinarie medlem 
 Jens Peltoniemi ordinarie medlem 
 Simon Nyman  suppleant 
 Johanna Björkell suppleant (avgick 5.11.2012) 

 
Möten:  Styrelsen har sammanträtt till 12 protokollförda möten. 
 
Barn- och  I oktober anmälde några högstadieflickor intresse för att ordna knattediscon i  
tonårskommittén  Solhem. Hittills har de ordnat två discon för lågstadieelever. Ingen officiell BTK 

har tillsatts men vi hoppas att ungdomarnas intresse för föreningsliv ökar. 
  
Pidro: Pidrogänget har som vanligt spelat i Solhem på måndagskvällar och har även 

deltagit i SÖUs tävlingar. De har vunnit alla sina matcher och ska snart spela 
final. Vi är även mycket glada över att höra att flera yngre spelare har kommit 
med under året. Även Malax Qvinns-laget spelat i Solhem. Damlaget hör inte till 
ÖMUF utan är ett hopplockat lag från hela Malax. 

 
Representation: Till Åminne Folkparks styrelse har vi haft Magdalena Berg och Alf-Johan Tuomela 

som våra representanter. 
 
Uthyrningar: Under året har Solhem hyrts ut för ett bröllop, tre kalas, Damkören har haft 30-

årsjubileumskonsert och familjedagvården har haft sin julfest här.  
 
 Under året har vi även hyrt ut lokalen åt  
 

 Övermalax skolas sexor som ordnade disco för åk 1-3 

 Baptisternas sommarfest 

 Baltikumvännernas insamlingsdag 

 4 H som ordnade discon för lågstadieelever 

 Orkestern Replay övade här en helg 
 
Möten: 

 Grodträsk-Kyroback väglag 

 Häggören-Ahlgrund-projektet 

 Övermalax och Yttermalax gemensamma samfälligheter 

 Mellis unga producenter, möte 
 

  
Solhem har även varit i flitig användning på vardagarna också. 
Medborgarinstitutet har ordnat Zumba och ”Dans som motion”. 

 



Övrig verksamhet: Vi började föreningsåret med ett välbesökt loppis hela sportlovsveckan. I mars 
var vi medarrangörer till dansgalan i Pixne som ett led i den då påbörjade 
räddningskampanjen till förmån för Åminne Folkpark. Hela våren arbetade vi för 
Åminnes framtida existens. Det ordnades bl.a. en mycket lyckad musikshow i 
Bygdegården som del i den intensiva insamlingskampanjen och Malaxborna 
lyckades rädda Åminne folkpark från konkurs.  

 
 1:a majfesten blev som vanligt en succé med 120 uppätna munkar! I början av 

maj ordnade vi vår andra nostalgidans med orkestern Rythm Boys. Över hundra 
dansglada besökare hade vi den kvällen. 

 
 I december var det dags för den numera berömda julbordsfesten i samarbete 

med Matglada herrar och festnissarna. Ett dignande matbord och fenomenal 
stämning sammanfattar kvällen. 

 
 Under året har vi tillsatt en kommitté som ska sammanställa en 100-årshistorik. 

Mycket har hänt under föreningens livstid och det ska bli intressant att få 
historien sammanfattad i bokform.  
 
Sammanfattningsvis har 2012 varit ett år med många olika aktiviteter i sann 
ungdomsföreningsanda i ett välanvänt Solhem. 

  
Styrelsen tackar alla aktiva medlemmar och alla som hjälpt till vid olika 
evenemang under det gångna året.  

 
Vi ser framemot ett nytt år med nya och gamla aktiva föreningsmedlemmar som 
arbetar för ungdomsföreningens välbefinnande i Övermalax UF, Solhem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övermalax den 17 februari 2013 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Josefine Silfver 
sekreterare, Övermalax Ungdomsförening r.f. 

 
  


