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Sibbo hembygdsförening r.f.
Verksamhetsberättelse 2019
Året som gått
Vid föreningens höstmöte, som hölls november 2018, valdes Hans Blomberg till
föreningens ordförande för år 2019. Till ordinarie styrelseledamöter för åren 2019 - 2020
valdes Raul Nyström, Tage Olander och Christer Bergström. Monika Tillander, SvenGustav Åström och Carita Lindqvist fortsatte som styrelsemedlemmar för år 2019. Till
styrelsesuppleanter valdes Tuula Ojaluoma och Magnus Jansson.
Till verksamhetsgranskare valdes Christian Lundström och Håkan Liljeström.
Styrelsen konstituerade sig 29.1.2019 och valde Raul Nyström till viceordförande, Tage
Olander till sekreterare och Monika Tillander till kassör.
Föreningen hade xxx medlemmar i slutet av år 2019.

MÖTEN OCH EVENEMANG
Styrelsen har hållit sju möten under år 2019.
Vårmötet hölls 20 mars i servicehuset Lindas festsal. Mötet tog del av
verksamhetsberättelsen för år 2018, bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse och
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Mötet föregicks av en Slocknande kolen kväll där Thure Malmberg humoristiskt och
medryckande berättade om sitt liv med båtar, men också om sitt arbete som journalist på
Hufvudstadsbladet i 30 år. Tillställningen lockade 55 personer

Höstmötet hölls 11 november i servicehuset Elsies mötesrum. I mötet deltog
föreningsmedlemmar. Mötet godkände verksamhetsplanen för år 2020 och valde
styrelsemedlemmar för de kommande åren.
Mötet föregicks av en Slocknande kolen möte där Odin Sjöström och Paipis historiegrupp
berättade om boken Norra Paipis – Äldst och yngst i Sibbo, som de sammanställt och som i
dagarna kommit från tryckeriet. Tillställningen lockade 45 personer.
Hembygdsfesten
Hembygdsfesten 2.6. gynnades av sol samlade ca 100 deltagare varav 50 betalade
inträdesbiljett. Sibbo och Spjutsunds folkdansare uppträdde. Box hornorkester spelade. I
festalet berättade kommunfullmäktige ordförande Heikki Vestman om sin uppväxt i Sibbo
och sitt förhållande till hemkommunen. Linda Henriksson och Gösta Steffansson bjöd på
bygdemål med Sibbodialekt. Hindsby marthakrets skötte buffén, Jenna Seppänen spann i
Fram-Martis stuga och Carita Lindqvist vävde i Matbacka stugan. Då allt program var över
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samlades en handfull festdeltagare i utställningslokalen i Donabackarian för att se filmen
”Mjölkgårdar i Sibbo”.
Barnens dag på Sibbesgården
4H ordnade en välbesökt dag 7.7.2019 med hönor, kaniner, lekar, käpphästtävling,
såpbubbelblåsning, ponnyridning och -åkning samt buffe. Det soliga vädret lockade
ca 200 deltagare så att parkeringsplatsen var fylld nästan hela tiden.
Tour de Sibbo
Sibbo ungdomsförbund ordnade ett cykeljippo ”Tour de Sibbo” för tredje gången 8.6.2019.
Tio cyklister startade från och femton cyklade via Sibbesgården och två besökte platsen
utan cykel. Monika och Tage koordinerade
Marknad och plättkalas på Sibbesgården
Kenneth och Monika Nars ordnade plättkalas i Drängstugan då Sibbesgården var öppen
4.8. Kenneth stekte plättar på stugans köksspis, som trots att den tidigare fungerat nu
hittade på att ryka in. Stämningen var trots röken god och över 50 personer betalade för
plättarna. Kenneth och Monika donerade plättingredienserna. Parkeringsplatsen fylldes
nästan hela tiden. De flesta som besökte Sibbesgården, kom också till Drängstugan, men
endel nöjde sig med att bara besöka Sibbesgårdens museibyggnader och handla hantverk
och jordbruksprodukter på gårdstunet. Lokala försäljare av hantverk och jordbruksprodukter
lockade ett trettiotal besökare 5 augusti att besöka muséebyggnaderna och utställningen i
Donabackarian.
Slocknande kolen kvällar
Välbesökta slocknande kolen kvällar ordnades före vårmötet i servicehuset Lindas festsal
och före höstmötet i servicehuset Elsies mötesrum.
Jullunch
Föreningens styrelse beslöt att bjuda styrelsemedlemmarna, byggarbetsgruppen och andra
aktiva till jullunch 17.1.2020 då inga lämpliga dagar hittades under år 2019
Uppvaktningar
Karl Henrik Boxström uppvaktades på hans 90 års dag med 9 rosor. Han tilldelades även
Finlands Svenska Hembygdsförbunds förtjänstplakett, som graverades och sattes upp på
en av honom för flera år sedan tillverkad monter i Matbacka farstu på Sibbesgården.
Monika Tillander och Christer Bergström belönades med Finlands Svenska
Hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver, som delades ut vid hembygdsfesten.
Box sångkör uppvaktades på sin 100 års konsert av Raul Nyström och Monika Tillander
med en penningsumma.
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SAMARBETSGRUPPEN FÖR ÖSTRA NYLANDS MUSÉER – MUSÉET KOMMUNENS
VISITKORT
Östra Nylands muséers samlingsprogramprojekt
Sibbo hembygdsförening har sedan år 2015 deltagit i samlingsprogramprojektet. Hans
Blomberg har fungerat som ansvarsperson för Sibbo hembygdsförenings muséer i
projektet. Under året har även Carita Olander och Raul Nyström deltagit i
samlingsprogrammöten.

Vår och höstmöten
Vid vårmötet för muséerna i östra Nyland 24 april i Lovisa representerade Hans Blomberg
och Monika Tillander Sibbo hembygdsförening.
Hans Blomberg och Raul Nyström representerade föreningen vid höstmötet 17 oktober i
Pernå. Hans Blomberg fick förnyat förtroende som ordförande för samarbetsgruppen för år
2019.
Wikipedia kurs för muséer i Östnyland
Christer Bergström, Hans Blomberg, Carita och Tage Olander.deltog i en Wikipedia kurs
som ordnades på Gesterby Brankis 16.2.2019. Tanken var att ge färdigheter att föra in
information om hembygdsföreningen på Wikipedia. Kursen gav en allmän uppfattning om
Wikipedias möjligheter, men gav inte deltagarna färdigheter att publicera artiklar på
Wikipedia.
DELTAGANDE I ANDRA ORGANISATIONERS MÖTEN OCH EVENEMANG
- Monika Tillander är styrelsemedlem i Fastighets Ab Sibbo Ämbetshus och
representerar Sibbo Hembygdsförening i fastighetsbolagets bolagstämmor.
- Raul Nyström är ordinarie styrelsemedlem i Finlands Svenska Hembygdsförbund.
-Raul Nyström och Hans Blomberg deltog i Finlandssvenska hembygdsdagarna i Nykarleby
13-15.9.2019.
Julsäsongens öppning i Nickby
Föreningen sålde hemBrygden vid kommunens julöppningen i Nickby Hjärta där Carita och
Tage Olander satt upp ett stånd. Raul Nyström, Sven-Gustav Åström och Christer
Bergström hjälpte till med försäljningen. Ståndet var välbesökt och man sålde 29 exemplar
av hemBrygden 2019 och även andra publikationer.
KANSLIET
Carita Olander sköter föreningens kansli på timbasis med postning, kopiering av
byakompendierna och försäljning. 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. Tage Olander har skött föreningens bokföring. Föreningen använder Webbhusets
bokföringsprogram och Webhusets medlemsregisterprogram.
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Carl-Petter Teckenberg har utnyttjat kansliutrymmet och föreningens utrustning då han
bedrivit släktforskning.

PUBLIKATIONER
Årsbladet hembrygden 2019
Årsbladet hemBrygden 2019 berättar om mångsysslaren Boxbon ”Sen᷉or Montero”,
Bleckslageriet på Sälgkulla, ett välbevarat ryskt hjulångarvrak på Sibbo fjärden,
Kyrkobröderna i Sibbo, Vikingaspelen 1989, Norra Paipis historiegrupps publikation, SJ.
Juhola, Sibbo hembygdsförenings utlåtande över Söderkulla gårds bostadsområdesplan
Gitos korsord och dessutom presenteras föreningens publikationer och sommaren 2020 års
program. Hans Blomberg samlade material till årsbladet och sammanställde det och Britt
Mari Blomberg bidrog med layout.
Siivo Juhola, mies paikallaan
Sibbo hembygdsförening erhöll år 2016 Siivo Juholas efterlämnade minnesanteckningar,
historiker, tal och kåserier varav Tapani Alaterä har våren 2019på finska sammanställt en
berättelse över Juholas olika livsskeden. Brottstycken av berättelsen översattes till svenska
och ingick i hemBrygden 2019 men tanken är att publicera berättelsen i bokform under år
2020.
Bokmässan i Helsingfors
Föreningen hade årsbladet hemBrygden 2017 och 2018, Vilhelm Eliel Viktorinus Wessman
1879-1958, Skeden i Sibbos historia och Sipoon historian vaiheita till salu i Finlands
Hembygdsförbundets stånd på Bokmässan i Helsingfors 2019.

MUSÉERNA
Sibbesgården och Jordbrukmuséet har tillsammans haft ca. 550 besökare. .
Gruppbesök på Sibbesgården sommaren 2019: Östersundom Gillet, 4 personer besökte
Sibbesgården 25.8. Hans Blomberg guidadeoch följde med dem till Sibbo Gamla kyrka där
Kaarina Nazarenko skötte guidningen.Svenska Synskadade i Östnyland 22 personer var på
Nilsas lägergård och kom för att bekanta sig med museet. De hade beställt och trakterades
med eftermiddagfskaffe. Det soliga vädret bidrog också till det uppskattade besöket.
Monika Tillander serverade kaffe med dopp Karl-Henrik Boxström och Hans Blomberg
guidade.
Sibbo kommuns byggnadstillsyns 10 tjänstemän bekantade sig med Sibbesgården och
dess byggnader 29.8. Hembygdsföreningen bjöd dem på kaffe och wienerbröd.

Sibbesgården
I februari avverkades ett stort antal träd kring byggnaderna på Sibbesgården. Avtal om
trädfällningen hade gjorts med Henrik Lindström. För att städa upp efter arbetet ordnades
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två talkotillfällen 7.5 och 15.5. med ett tiotal talkoarbetare. Den 15.5. flisade en entreprenör
trädmassorna som uppkom vid avverkningen.
Fil.mag Eliisa Jäntti anställdes via Borgå Museiförening för inventering och uppstädning av
museet för sammanlagt 3x150 timmar. Hon städade i Sibbesgårdens stugor vardera
talkodagen. Barbro Hindsberg har skött om att det fanns fräscha pelargoner i fönstren på
Sibbesgården. Ett avtal gjordes med firma Haikonen för klippningen av gräsmattan på
Sibbesgården.
Reparations och renoveringsarbeten på SibbesgårdenByggarbetsgruppen under ledning av Christer Bergström har gjort 363 bokförda timmar i
vilka inte ingår av ”Snickarn” Karl-Henrik Boxström gjorda timmar i hans snickeri samt
timmar som enskilda medlemmar utfört på egen hand. Medlemmar byggarbetsgruppen har
under året varit: Christer Bergström, Sven-Gustav Åström, Raul Nyström, Herbert
Björkman, Karl-Henrik Boxström, Hans Blomberg, Vidar Lindqvist och Kurt Lindqvist.
Fram-Martis:
Byggarbetsgruppen har avlägsnat nedre delen av brädfodringen i byggnadens sydvästra
hörn, där stackmyror byggt bo i pulveriserade håligheter i stockarna och putsat upp
håligheterna samt tagit kål på myrorna. Granbergs Gräv har grävt upp jorden vid
byggnadens västra gavel, gjutit betong i en bergspricka som leder in under sockeln, lagt
ned dräneringsrör och regnvattenrör längs med gaveln och fyllt igen med krossgrus kring
dem förutom stället där bergsprickan utmynnar vid sockeln, för att möjliggöra uppgrävning
av en kanal in under stuggolvet för luftning av den fuktiga jorden under stuggolvet.
Kjell Beijars Närmåleri Ab har reparerat yttretaket på norra sidan vid stugans skorsten.
Takteglen hade läckt vatten på pärtorna, som ruttnat och vattnet droppade vid regn ned
från innertaket på spismuren. Nu byttes ruttna stödbattingar och pärtorna ersattes med
bräder varpå lades takfilt och därpå Söderkulla taktegel delvis de som fanns kvar och delvis
av Söderkulla taktegel som fanns i lager. Endel av takteglen har små sprickor,
som kan förstoras då vattnet fryser på vintern. Beslöts att Kjell Beijars bolag granskar
taket varje vår sålänge de har möjlighet därtill.
Donabackrian:
Byggarbetsgruppen lyfte Donabackarians sydvästra hörn som har satt sig. Man lyfte
hörnet med hjälp av Sven-Gustav Åströms spårvagns domkraft ca 10 cm.
Byggarbetsgruppen har också gjort en dörr i byggnadens södra gavel, så att man kan
bättre använda utrymmet (loan) som förvaringsplats.
Fägårdslidret:
Byggarbetsgruppen har rivit pärtorna från taket och skruvat fast (med terass-skruvar)
råspontbräder som underlag för takfilten. Takkantbräder tjärades och hängbräderna skall
tjäras. Av byggarbetsgruppens talkotimmar har 226 använts för fägårdslidrets tak.
Byggarbetsgruppen har även städat Drängstugan på avfall och överloppsmaterial både
inne och ute. Familjen Nars har målat fönstrens foderbräder med mögelskydd och
Virtanens vita oljefärg. Karl-Henrik Boxström och Hans Blomberg målade även
förstukvisten och norra gavelns blindfönster foderbräder vita före plättkalaset.
Före vintern grävdes ett rör för jordkabel mellan Fafasbodan och Matbacka
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Parkeringsplatsen och uppfarten till Sibbesgården
Granbergs gräv har transporterat sprängsten från ett bygge i Gesterby och fyllt ut
parkeringplatsens norra sida. Planen är att nästa år göra yta på området så att det kan
användas för parkering. För ändamålet har erhållits understöd från Sibbo
Sparbanksstiftelse.
Jordbruksmuséet
Jordbruksmuséet städades för säsongen 7.6.2019 och Jordbruksmuseet öppnades
9.6 med stenmangling och försäljare av hantverk och jordbruksprodukter. Ca 30 personer
noterades och ett flertal lakan manglades.
Friluftsgudstjänsten på kyrkbacken 14.7.2019 lockade 94 personer, som efter
gudstjänsten bjöds på kyrkkaffe framför jordbruksmuseet.
Sibbo jordbruksmuseum öppet 11.8.2019 och besöktes av ca 10 personer. Karl-Henrik
Boxström guidade.
Donationer
-Doris Weckman har testamenterat sitt hus åt Servicehusstiftelsen i Sibbo och Sibbo
hembygdsförening erbjöds att välja inventarier för museerna. Karl-Henrik Boxström,
Christer Bergström, Raul Nyström och Hans Blomberg har tagit emot föremålen.
-Runar Weckströms sterbhus har donerat en barnvagn från år 1907 till Sibbo
hembygdsförening
-Solveig Herlin har donerat en påse med cilla till hembygdsföreningen
-Christian Kankfelt har donerat en kibiko till jordbruksmuseet.
-Margita Ek har donerat Sibbo hembygdsförening en hästdragen vältmed trävals och
ett hästdraget potatisårder.
-Hans Blomberg har donerat två utdragbara träsängar, i vilka hans farföräldrar sovit på
Fants hemman i Östersundom.
Sibbesborg
Ralf Backström har röjt sly kring borgen och klippt gräset vid Sibbesborgsvägen.
Broböle kvarn- och såg
Föreningen gjorde en ny informationskylt till platsen där resterna av kvarnen och sågen
finns vid Broböle dam. Under hösten 2019 har någon gjort ett hål plexiglaset som skyddar
skylten. Plexiglaset skall bytas ut men vi har ej ännu hunnit med det.
Inventering och katalogisering av museiföremålen
Under årens lopp har flera inventeringar skett på Sibbesgården och Sibbo
jordbruksmuseum. För att dokumentering, katalogisering och övrigt arbete med museernas
samlingar beviljade Svenska Kulturfonden ett bidrag och föreningen kunde anställa fil.mag
Eliisa Jäntti via Borgå Museiförening sommaren 2018. Hon gjorde en diger projektrapport
med åtgärdsförslag och planer för vidare inventering, katalogisering och övrigt arbete. För
det fortsatta arbetet erhölls 5000 euro av Krogells stiftelse, 5000 euro av Sibbo
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Sparbanksstiftelse och 3000 euro av Svenska Kulturfonden. Med dessa bidrag kunde Eliisa
Jäntti anställas för 3x150 timmar sommaren 2019 för att föra projektet vidare. För att hjälpa
med städning och inventering anställdes Lydia Grönholm via 4 H för 35 timmar. Eliisa
Jäntti har gjort ett digert inventeringsarbete vari ingått fotografering och uppdatering av
numrering av föremålen och införande av dem på Excellistor. Hon har också video-filmat
Karl-Henrik Boxströms guidning på museet och förberett en utställning av linhanteringen i
forna dagar.
Aktivitet för bevarande och utvecklande av Söderkulla gårds område
Föreningens styrelse tillsatte en arbetsgrupp bestående av Ralf Backström, Magnus
Jansson, Monika Tillander och Hans Blomberg med Hans Blomberg som sammankallare.
Arbetsgruppen fick i uppgift att följa med detlajplanen och planeändringen men skulle också
bidra till och bevaka utvecklingen av Söderkulla gårds område och byggnader.
Arbetsgruppen deltog i en invånarkväll 28.2.2019 på Hansas föreningslokal och diskuterade
planerna för Söderkulla gårds bostadsområde med kommunens planerare. Arbetsgruppen
förberedde ett utlåtande om planen, som föreningens styrelse inlämnades till planerarna
22.3.2019.
Renovering av Lill-Stufas drängstuga.
Under år 2019 har byggarbetsgruppen i huvudsak sysslat med underhålls- och
renoveringsarbeten på Sibbesgården, men också städat i och omkring drängstugan.
Mögelskyddmedel och vit Virtanens oljefärg införskaffades för målandet av foderbräder.
Familjen Nars har skött målandet och byggarbetsgruppen har bidragit med målandet av
farstukvisten. Stugan har inretts med bord, bänkar, soffa, stolar och Heteka/Upo sängar,
som erhölls från Doris Weckmans dödsbo och Karl Primus och Hilda Lovisa Blombergs
sängar.
EKONOMIN
Försäljningen av gamla böcker främst ”Lilla Sibbohistoriken” på svenska och finska,
Årsbladet hemBrygden, byakompendierna har gett ett litet välkommet tillskott till
föreningens kassa.
Räkenskapsperiodens underskott uppgick till 3395,84 euro
Föreningen har fått donationer och understöd för 22007 euro
Sibbo kommun har bidragit med 4000 euro i allmänt verksamhetsbidrag, 800 euro för
reparation av fuktskador på Fram-Martis och 987 euro för fastighetsskatten.
Sibbo Sparbanksstiftelse har gett ett understöd på 5000 för inventering och katalogisering
av hembygdsmuseets och Sibbo Jordbruksmuseums samlingar och att göra dem
besöksvänligare samt 3000 euro för underhållningsarbeten på Sibbesgården. Arbetena
med regnvattenrännor för Fram-Martis och ytmaterial för parkeringsplatsen kommer att
utföras år 2020. Krogells stiftelse har gett ett understöd på 5000 euro och Svenska
kulturfonden ett understöd på 3000 euro för museernas inventering och katalogisering.
Enskilda donationer för föreningens verksamhet har också erhållits 220 euro.
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Utan dessa understöd och bidrag skulle föreningen inte klara sin verksamhet.
Föreningen tackar varmt sina bidragsgivare!
Resultaträkningen och balansen för år 2019
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