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PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.
Styrelsen 2011-12

Telefon:

ORDFÖRANDE:

Patrick Eriksson
Westendvägen 105, 02160 Esbo
pe@eriarc.fi

0500‐447 147

VICE ORDFÖRANDE:

Anita Löfgren
Halvmånen 1 B 14, 02210 Esbo
anita.lofgren@samlink.fi

050‐562 5413

KASSÖR:

Susanna Holm
Melkögränd 4 A 18, 00210 Hfrs
susanna.holm@eulerhermes.com

050‐4273 526

SEKRETERARE:

Agneta Brenner
Västra fortet 8 B, 02160 Esbo
agneta.brenner@gmail.com

050‐3571 418

MEDLEMMAR:

Siw From
Ledstensgränden 2 D 83, 00710 Hfrs

(09) 3879 703
050‐3621 739

Jyrki Tolvanen
Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt

0500‐608 354

Erik Uddström
Hirbölebågen 25 C, 02160 Esbo

(09) 2984 312
040‐5868 645

Christina Molander‐Landell
Tunnelvägen 14 C 15, 00320 Helsingfors

040 841 2247

Tua Boije af Gennäs
Hallonnäsgränden 3 A 12, 00210 Hfrs

(09) 2984 276
050‐5443 920

SUPPLEANTER:

Carin Eriksson
+46 702 672 768
Västmannagatan 47, 3 tr, 11325 Stockholm
Heidi Vanhanen
Starrpottsvägen 22, 02480 Kyrkslätt

045‐6324 933

UTGIVARE:

Porkala Ungdomsförening r.f.

PÄRMBILD:

Porkala Marins brygga 27.12.2011 (foto: Patrick Eriksson)

BANK:

Aktia IBAN FI8440552040001580
BIC HELSFIHH

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Efter vinter kommer vår - och sedan sommar
Är det någon som ännu kommer ihåg när
vintern började? Även om vintern var väl‐
digt snörik så började den ju rätt sent, även
om det sedan räckte länge innan våren kom
och allting smalt bort. Att det inte fanns
någon snö eller is ännu vid årsskiftet visar
både pärmbilden och bilden nedan, som är
tagna den 27.12.2011. Här nedan lyser vinter‐
solen på traktens bästa sommarrestaurang
(hur många finns det?), en ensam båt ligger
slarvigt förtöjd vid Porkala Marin och vat‐
tenståndet är ovanligt högt. Bryggan ser
litet trött ut och väntar på isen, som ännu
är på kommande...
Våren är på många sätt den bästa årstiden.
Solen värmer redan riktigt skönt och över‐
allt i naturen ser man tecken på att en fin
vår och sommar än en gång är på komman‐
de till Porkala. När detta skrivs sprider sig
rökdoften från stranden där gamla kvistar

och skräp från vintern eldas bort. Redan på
påsken sågs vårens första citronfjäril och
nyss fladdrade ett nyvaknat och vårtrött
påfågelöga obestämt omkring. Naturen
vaknar ‐ så det knakar!
I år utkommer Vassbuken litet tidigare än
vanligt och innehåller också kallelsen till
årsmötet. Förteckningen över styrelsen här
bredvid visar alltså den "gamla" styrelsen,
kom gärna med till årsmötet, så kan du på‐
verka och delta i föreningens verksamhet.
Samtidigt passar vi på att påminna alla
medlemmar om "evighetsprojektet" för att
renovera och hålla Rigårdsnäs levande.
Kom gärna med på föreningens talkon och
andra medlemstillfällen, det är du som gör
föreningen, kom och gör den till din!
Trevlig sommar!
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FÖRENINGSNYTT

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Porkala Ungdomsförening r.f:s årsmöte hålls
lördagen den 19 maj 2012 kl. 12.00 på Rigårdsnäs.
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Efter mötet informerar Patrick Eriksson om de aktuella planerna
som berör Porkala:
 Förslaget till reviderad landskapsplan för Nyland

(etapplandskapsplan 2) godkändes av landskapsförbundets
styrelse den 2.4.2012. Förslaget kommer att ställas till
påseende under försommaren. Hur påverkar landskapsplanen
markanvändningen i Porkala?
 Vad händer med kommunens planer för Porkala Havsby?
 Stranddetaljplanen för Rysshamnen godkändes

av kommunstyrelsen 23.4.2012. Den slutliga planen presenteras.

Kolla också upp vår hemsida på adressen www.porkalauf.fi
Vill du komma med på Porkala UF:s elektroniska postningslista?
Skicka i så fall din e‐postadress till pe@eriarc.fi

VI RÄDDAR RIGÅRDSNÄS!

RENOVERINGEN FORTSÄTTER
Under hösten och vårvintern har det mesta av fiberskivorna monterats
upp på stockväggarna i festsalen och tamburen. Dessutom har mellan‐
taket isolerats med ekologisk ull av cellulosa, som blåstes på plats. Jyrki
Tolvanen och Erik och Elmer Eklund har också på egen hand satt upp
två nya följare som stöd för den norra gaveln.
Nu skall ännu golvet förnyas, innan vi kan gå vidare med upprustandet
av fönstren och sätter upp nya paneler och tapeter på väggarna.
Men det går ändå sakta och stadigt framåt!

ALL HJÄLP BEHÖVS!
Att renovera och hålla det värdefulla föreningshuset i skick kräver en
hel del insatser och tyvärr mycket pengar. Föreningen tar tacksamt
emot alla donationer för renoveringen, både små och stora!
Vi har ännu inte hittat en exakt likadan taklampa till festsalen i stället för
den som hade gått sönder. Det är alltså en gammaldags rund stor opal
glaskupa med en diameter på 40,0 cm och en rund öppning (utan krage)
med 15 cm diameter. Kan du hjälpa oss att hitta en sådan?
Och vet du var vi kunde hitta några gamla golvplankor till festsalen?
Ring i så fall Patrick Eriksson,
tel. 0500 447 147
eller Jyrki Tolvanen,
tel. 0500‐608 354
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SOMMARENS PROGRAM

SOMMARFEST PÅ RIGÅRDSNÄS LÖRDAG 30.6.2012 KL 15.00

Sås & Kopp d.v.s. duon Peik Stenberg och
Pasi Hiihtola, kommer igen till sommar‐
festen med sina kluriga texter och med‐
ryckande melodier, till glädje för både små
och stora barn.
Sommarfestens program blir i övrigt "det
gamla vanliga" med lotteri med fina
priser, våfflor, korv, kaffe och läsk, därtill
de traditionella tävlingsgrenarna pil‐ och
yxkastning.

Sås & Kopp kommer
till Porkala igen!

SOMMARUTFÄRD TILL HERMANSSKÄR FREDAG 20.7.2012
Sommarens utfärd sker detta år fredagen
den 20 juli, med träff kl. 13.00 på Her‐
mansskär. De som inte kan eller vill åka
egen med båt kan kontakta bröderna Ek‐
lund, som igen hjälper med transport från
Rigårdsnäs. Kontakta i så fall Erik Eklund,
tel. (09) 298 4435 eller 040 835 3219. Sed‐
vanlig ”holmgång” och picknick i det grö‐
na och kanske Erik Uddström har något
nytt och spännande att berätta om hol‐
men?

Kan du bidra med lotterivinster eller annan hjälp till sommarfesten?
Alla bidrag mottas med tacksamhet!
Ring gärna Agneta Brenner, tel 050‐3571 418, agneta.brenner@gmail.com
eller Patrick Eriksson, pe@eriarc.fi

SOMMARENS PROGRAM

PORKALAVISAN OCH MEDLEMSFEST LÖRDAG 28.7.2012

Porkalavisan har i några år igen ordnats
varje sommar, i början av augusti. För att
inte kollidera med Ekenäs musikdagar,
som har hindrat några fina vissångare från
att delta, så har vi detta år flyttat Porkala‐
visan till lördagen den 28 juli kl. 16.00.
Fjolårets visgäster på Porkalavisan, Stefan
Fallenius och Chrisu Österberg, som gjor‐
de det fina Bellman‐programmet, kommer
detta år igen till Porkalavisan, denna gång
tillsammans med hela visföreningen VisLa,
med förankring i Kyrkslätt. VisLa hade på
vårkanten ett uppmärksammat program
med visor från 1930‐talet på Ljungheda i
Kyrkslätt och nu får vi höra dem i Porkala
på sommarens visevenemang!

Andra välkomna gäster på Porkalavisan i
år blir Helsingforstrubadurerna Lasse von
Hertzen och Maryelle Lindholm, båda från
Visans Vänner i Helsingfors.
Efter konserten blir det igen medlemsfest
på Rigårdsnäs, med början ca kl. 19.00.
Den här gången blir det igen dags för
kräftskiva, det var ju rätt länge sen sist!
Föreningen skaffar kräftorna, så anmäl er
senast den 20.7.2012 till Agneta Brenner,
telefon 050‐3571 418, eller per e‐post
agneta.brenner@gmail.com. De som inte
vill ha kräftor kan ta egen mat med sig.

RT,
PRELIMINÄ S
R
Ä
T
E
M
RAM
LLE
OBS, PROG DRINGAR FÖRBEHÅ
N
Ä
L
RÄTT TIL

Visföreningen VISLA från Kyrkslätt (t.h.) gästar Porkalavisan i sommar,
likaså trubadurerna Lasse von Hertzen och Maryelle Lindholm.
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KORTNYTT OCH INFORMATION

Raseborgs Sommarteater visar i år pjäsen
Teaterbåten, 28.6 ‐ 2.8.2012. Föreningen
arrangerar ingen gemensam resa till Rase‐
borgs Sommarteater, men rekommende‐
rar pjäsen, som är en klassiker bland de
amerikanska musikalerna.

På Lurens i Pernå, Lovisa, visas pjäsen om
Nils Holgerssons underbara resa på Lurens
Sommarteater i regi av Christian Lindroos.
Föreställningen kommer att innehålla nyskri‐
ven musik av Sofia Finnilä.

UNDERSTÖD VÅR FÖRENING
OCH RIGÅRDSNÄS!
Reparationsarbetet på Rigårdsnäs går sakta
framåt. Förutom de synnerligen välkomna
understöden vi får av fonderna finansieras
allt arbete med frivilliga insatser och dona‐
tioner. Kom gärna ihåg oss med donationer
som kan betalas på vårt bankkonto:
Aktia IBAN FI8440552040001580
BIC HELSFIHH

SKRIV GÄRNA TILL VASSBUKEN!
Vassbukens redaktion tar gärna emot artik‐
lar med anknytning till Porkala. Också andra
idéer och förslag till artiklar är välkomna.
Kom med och utveckla vår medlemstidning!
Kontakta redaktionen på adressen Porkala
UF, c/o Patrick Eriksson, Westendvägen 105,
02160 Esbo, eller per e‐post pe@eriarc.fi.

PORKALABOKEN ÄR ÄNNU TILL SALU
Det finns ännu några exemplar av Porkala‐
boken till salu för medlemspriset 25 €. Kon‐
takta Agneta Brenner, telefon 050‐3571 418,
e‐post agneta.brenner@gmail.com.

