
 korpouf@auf.fi 

 Styrelsen för 2017 består av följande medlemmar. 

 
Laura Wickström  ordförande, medlem  0504116683 

Marcus Andersson viceordförande, medlem 
Malin Andersson sekreterare, medlem 

Inger Wiklén medlem   0400516830 

Kirsi Sukala-Pettersson, medlem  
Gun-Britt Rosberg medlem (Günta)  0400114921 

Erica Jansson 
Heidi Engblom suppleant 

Stefan Lind suppleant 
Carina Andersson,  kassör     (BMA)  024631033 

 
Gjallarhorn har grundvärme (ca 16 grader) under hela året så olika 

evenemang är möjliga att arrangera där. Bokningar görs som tidigare på 
BMA, tfn 02 463 1033. April–september är hyran 100 €/dygn och 

oktober-mars är hyran 120 €/dygn. 50 € faktureras/gång då även köket 
används. En avgift på 50 € faktureras ifall kärlen är slarvigt diskade. 

Grovstädningen sköter hyresgästen själv. För ostädad lokal uppbärs en 
avgift på 100 €. Utrymmesbrist hemma? Du kan t ex hyra enbart salen för 

dagskalas eller möten max 6 timmar:  

För 25 € oktober-mars   för 15 € april – september. 
 

Kärl kan hyras från föreningen enligt följande pris: 
Kärl för 50 personer 20 €,  för 100 personer 30 €  

och för 130 personer 35 €. 
Även bord, stolar, bänkar mm hyrs ut mot en avgift på 10 €/gång. 

Partytält (3x6 m) 25 €/gång. Förfrågningar kan göras till Günta eller 
Inger. 

 
Sommar start tillsammans med andra föreningar den 10 juni klockan 

10–14 på DAG-15 gården. Föreningen medverkar med käpphästar och 
hinderbana för de yngre barnen. 

 
Midsommar: Eventuellt kläds och reses midsommarstången på 

Gjallarhorn fredagen den 23 juni med början kl. 16.00. Eventuellt 

försäljning och lotteri. 
 

Mästerkatten i stövlar med Apan Anders tisdagen den 18 juli kl. 17:00 

– 18.30 på Gjallarhorn. 
 

• Dans på Kommunalgården blir det troligtvis den 12 augusti med 
Thor- Görans från Sverige 

• Retrodisco är planerat på hösten oktober-november. 



 
Om våra evenemang hittar du mera information på anslagstavlor, stadens 

hemsida. http://www.pargas.fi/web/evenemang/sv_SE/evenemanget/ 

Föreningen har även en egen hemsida. www.auf.fi Du hittar oss under 
”våra medlemmar” och väljer sedan Korpo UF r.f.(Gjallarhorn). Vi finns 

även på Facebook. 
 

Medlemsavgifterna för 2017 
 

Barn 0–15 år (2002–2017) 1,50€ 

Ungdom 16–28 (1989–2001) 2,50€ 

Vuxen 29-och uppåt (-1988) 5,00€ 

Nuvarande medlemmar får bankgiro samt medlemsbrev hemsänt, övriga 

intresserade av medlemskap vänligen kontakta via e-mail på adressen 
korpouf@auf.fi Medlemsavgifterna går till olika evenemang och resor 

arrangerade av föreningen samt till föreningshusets uppvärmning och 
underhåll, och kommer således alla medlemmar till godo. Kom gärna med 

inkomstbringande idéer, det behövs.  
Kökstrappan kommer att repareras och ny köksdörr sätts in under våren.  

 
 

 

 
 

Varma Vårhälsningar från Korpo Ungdomsföreningens styrelse. 
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