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Mitt i byn strålar Solhem och välkomnar alltid dess besökare med värme. Att komma till               
Solhem är som att besöka den gladaste och mest energiska malaxbon. En minst sagt              
levnadsglad malaxbo som ständigt utvecklar, förnyar och prövar på nya saker men som inte              
heller glömmer bort traditioner och ser till att alla har en plats i gemenskapen. 
 
Solhem är en malaxbo som inspirerar och skapar nya trender. Efter att ha inlett sin biokarriär                
med att sätta besöksrekord för SÖU har Solhem inspirerat andra runt omkring att pröva det               
här konceptet. Solhem har inte låtit sig avskräckas, under året har hela fem filmer visats i                
salen. Röda mattan rullades ut då det var världspremiär för ”Superhurri” i lokalen. 
 
Solhem samarbetar gärna med andra. Under året har Solhem tillsammans med andra ordnat             
många olika evenemang. Till exempel var premiären av ”Superhurri” ett samarbete med            
Malakta och den årliga traditionen med ringlekar ordnades tillsammans med Bykiston.           
Utöver dessa har Övermalax Ungdomsförening också samarbetat med Hem o Skola, olika            
orkestrar och dansband. I och med ÖMUFs biointresse har banden med SÖU också stärkts.              
Samarbetet med Malax Ungdomsförening har främjats. 
 
Till Solhem är allt välkomna. För de allra minsta, de som knappt lärt sig gå ännu, har det                  
genom minidiscon funnits möjlighet att på ett festligt sätt få komma in i byagemenskapen.              
Discon finns också för äldre barn, och för den vuxna och lite äldre befolkningen har danser                
och julbord ordnats. Solhem har dessutom sett till att ordna familjeevenemang där vem som              
helst har kunnat delta, som den årliga första maj festen och soppdagen. 
 
Eftersom ÖMUF är en byaförening får alla malaxbor vara med i verksamheten. En             
internationell fest ordnades i Solhem för att främja det mångkulturella i byn. Med inbjudna              
länder, bland annat Bosnien, Kina, Vietnam och Rumänien fick alla som kom till Solhem              
under evenemanget delta i en smakresa som tog dem jorden runt. Allt under samma tak. 
 
Övermalax ungdomsförening är en förening som hänger med i tiden. Föreningen har numera             
en egen elektronisk kalender, egen e-post och kommer snart få en egen telefon. Föreningen              
har också verksamhet i ett globalt perspektiv. I Solhem har det nämligen ordnats             
matinsamligar där mat samlats in för att skickas till de sämre bemedlade. Loppis, ett årligt               
återkommande evenemang, har också ordnats där gamla saker finner nya ägare. Smart och             
miljövänligt! 
 
Under året har en utredning gällande värmesystemet gjorts. Den gamla oljepannan ska            
bytas ut mot ett miljövänligare alternativ och i samma veva ska lokalens renoveras. Detta              
genomförs delvis på en annalkande gemensam talko för hjälpsamma malaxbor. 
 
I denna årsberättelse bör också Solhems vaktmästare omnämnas. Som det hem Solhem är             
för honom har han tagit hand om lokalen och sett till att den är i gott skick. Häckarna har                   
klippts, gräsmattorna har trimmats och snö har skottats. Solhem skulle inte heller kunna             



hållas igång utan alla de engagerade pensionärerna som i vått och torrt ställer upp och               
håller ett öga på lokalen. 
 
Att få vara en del av gemenskapen i Solhem är som att ha en VIP biljett in i Malax. Det här                     
är dessutom en biljett som dessutom inte är svår att få tag på. Ungdomsföreningar är ett                
unikt koncept och en viktig del av vår kultur och det är därför få förunnat att få vara med i en                     
så aktiv och utvecklad förening som Övermalax ungdomsförening. Tillsammans skapar vi ett            
gemensamt Malax. 
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