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Arbetsgrupp I själens landskap Sofia Lindroos För konserten I själens landskap i Nya Paviljongen i Grankulla som en del av konsertserien hösten21-våren22. (övriga i Balders 

sal i Helsingfors, Borgå församlingshem, Snåresalen och Järvenpäätalo)

2500

Arbetsgrupp Thomas Huber Esbo Thomas Huber För att organisera skridsko- och bandyundervisning främst i Esbovikens svenskspråkiga skolor samt sträva till att arrangera 

skolturnering för skolelever.

1000

Arbetsgruppen Jannike Sandström och Niklas 

Rosström Jannike Sandström

för att ha möjlighet att ordna julkonserten "Den mysiga julkonserten" i Lagstads skola i Esbo i december 2021 ifall läget tillåter. 2000

Barn- och ungdomsstiftelsen Oskar Sandqvist För det svenskspråkiga Dreams i Esbo-Grankulla: 4 skolbesök samt vidareutvecklande av ett digitalt Dreams-material. Dreams 

är förebyggande verksamhet med ungdomar i åldern 13–18 som målgrupp.

3000

BioFoto Finland r.f. Niklas Lemberg För BioFotos utställning med naturbilder från Finland, Jorvs sjukhus, Esbo,31.1.2022-26.2.2022. 

Målgrupp:patienter,personal,besökare. Antal bilder: 40. Bildramar samt utskrift av bilder i storlek A2.

1000

Daghemmet Grankottens föräldraförening 

Jannika Stenius

för bondgårdsbesök, teater och konsert, musikleksverksamhet, avslutningsmiddag för förskoleeleverna, förnya 

uteleksaksutbudet, bokpaket och familjeevenemang för att stärka kontakt och samhörighet.

1500

Drumsö Idrottskamrater Dicken rf. Anna Airava För verksamhetsunderstöd för handbollsverksamheten i huvudstadsregionen kalenderåret 2021 10000

Duo Almark - Wikström Johanna Almark för konserter i Riddarhuset i Helsingfors och Nya Paviljongen i Grankulla samt eventuell inspelning av desamma. Vi vill gärna 

möta en live-publik, men ser även värdet i att kunna föreviga konserterna.

2000

DUV i Mellersta Nyland rf Jon Jakobsson För DUV i Mellersta Nylands konstklubb och Öppet hus för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Verksamheten arrangeras på klubblokalen Ankaret i Esbo / online år 2021.

2500

Emsalö musikfestival förening r.f. Linda Hedlund för att organisera en konsert i samarbete med Grankulla kyrka i september 2021. Duo des Alps Claude Hauri cello (Schweitz) 

och Corrado Greco piano (Italien)

1500

Esbo hembygdsförening r.f. Håkan Blomberg För Hembygdsföreningens verksamhet så som litterär afton, Afton vid Esboån, höstseminarium, grötfest med Lucia, 

hembygdsbibliotek och driften av Lagstad Hembygdsgård.

8000

Esbo Idrottsförening r.f. Anders Wikholm För barn- och ungdomsverksamhet samt utvecklande av vuxenidrott och -motion i Esbo och Grankulla under året 2021. 120000

Esbo Navigatörer r.f. Guy Karlsson/Olle Grenman För vår verksamhet så att intresset görs attraktivt och känt bland unga. För holmen Lilla Brändö som fungerar som ett tryggt 

övningsområde för medlemmar och sjöscoutkårer.

4000

Esbo Skytteförening rf Mikael Friman 1. för utveckling av breddsporten för juniorer hobby och nationell nivå 2. för toppidrottares olympiska satsning inför OS i Tokyo 

2021 3. för övningsbana i Lahnus, Esbo, för bredd- och toppidrott.

5000

Esbo svenska kulturförening ef Gustav Båsk för utgivning av en kulturtidning i Esbo. Aktuella samhälls- och kulturfrågor kommer att belysas. Tidningen utkommer på våren 

2022 och utdelas till drygt 10 000 svenska och tvåspråkiga hushåll i Esbo.

15000

Esbo svenska pensionärer rf Gustav Båsk Aktivt program på sommaren för seniorer efter ett år med Corona. Allmännyttiga program i Hagalund och Esbo centrum. IT 

stöd till seniorer. Förberedelser för firandet av 50 års verksamhet år 2022.

2000

Esbo västra ungdomsförening rf Håkan Näsman Nytt dubbelfalsat plåttak på föreningens ungdomslokal Valhalla under 2021. 15000

Esbobygdens ungdomsförbund r.f. Martina 

Gardberg

För EBUF 115-års specialsatsning på utveckling av verksamheten; utökad barn- och ungdomsverksamhet på svenska i Esbo; 

Teaterskolan i Esbo 2021; EBUF:s integrations verksamhet samt kulturevenemang 2021

35000

ESP-Gäddvik-Mattby Pensionärsklubb Benita 

Bärlund

för aktiv verksamhet för våra medlemmar, för aktuella och givande föredrag på klubbmötena, för utfärder i Esbo och 

Helsingfors och för en julfest istället för 45-årsfesten som coronan satte stopp för.

2000

Estrad Evenemang rf. Anders Grönroos För turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” för finskspråkiga 6-12-åringar i Esbo-Grankulla läsåret 2021-22 3000

Fallåker Uf rf. Jacob Mickelsson Fallåker UF rf söker understöd för teater- och föreningsverksamhet under 2021. Föreningen skapar svenskspråkig teater i Esbo 

för publik från hela svenskfinland, samt ordnar verksamet för medlemmar.

6500

Finlands svenska taltidningsförening rf Daniel 

Ainasoja

För produktion, utgivning och utveckling av finlandssvenska taltidningar till synskadade och andra personer med läsnedsättning 

år 2021, i första hand för prenumeranter i Esbo och Grankulla.

2000

FJÄLLSKIDARKLUBBEN-37 r.f. Björn Elfström för att renovera eller byta klubbhusets fönster samt införskaffandet av teknisk utrustning. 5000

Folkhälsan utbildning ab Tomas Järvinen För utveckling av Solvalla området. 50000

föreningen Espoon Kielikylpy-Esbo Språkbad r.y 

Hanna Grönqvist

För verksamhet av språkbadsdaghem på svenska med 48 dagvårdpl. för barn som har finska som modersmål. Målet är att 

barnen blir funktionellt flerspråkiga med hjälp av olika kultur & idrottsaktiviteter.

3500

Föreningen för Nytta och Nöje i Noux r.f. Sandra 

Waller

för Föreningen för Nytta och Nöje i Noux slutförande av vindsrenovering med tilläggsisolering i föreningshuset Stenhalla 2021 2000

Föreningen Grani Big Band r.f. Guy Willman För att upprätthålla en tradition med jazzmusik i storbandsformat, inkluderande ordnandet av konserter för allmänheten med 

proffesionella gästartister inom denna genre.

2500

Föräldraföreningen Bergans Daghem rf Pia 

Knifsund-Aalto

För en familjefest på hösten 2021 vid det nya svenskspråkiga daghemmet Alberga Daghem som inleder sin verksamhet i 

augusti 2021. Vi vill skapa gemenskap mellan föräldrarna, barnen och personalen.

1500

Föräldraföreningen Kasan r.f. Hjelt Erica För att barnen på Kasabergets daghem ska få bekanta sig med husdjur i september 2021 samt uppleva en konsert i 

finlandssvensk barnmusik på vårvintern 2022. Båda tillställningarna ordnas på daghemmet.

900

Föräldraföreningen Portängen r.f. Elmo 

Saarentaus

för att 1) material som stöder den språkutvecklande verksamheten 2) fortbilda daghemspersonalen i mångfald och icke-

diskriminering 2) busstransport till en vårutfärd i Noux nationalpark.

2000

Föräldraföreningen vid Distby daghem rf Julia 

Michelson

För inskaffning av böcker och brädspel för barnen på Distby daghem. Medel ansöks även för en konsert för barnen med 

finlandssvensk barnmusik i daghemmets utrymmen under hösten 2021.

900

Föräldraföreningen vid Finno Daghem rf Piia 

Konstari

- för att bjuda in ett bänd och spela för barnen på Finno dagis, t.ex. Arne Alligator eller Robin Hund - för att bjuda barnen på 

Finno daghem och förskola på en eller två teatrar

2300

Föräldraföreningen vid Finno skola rf Henrik 

Ramm-Schmidt

För alla elever i Finno skola samt även för 5:e klassisternas lägerskoleverksamhet. Bidraget som ansöks skall användas år 2021 

och går till arrangemang av olika typer av elevaktiviteter.

10400

Föräldraföreningen vid Fågelsångens daghem rf. 

julia haapasalo

För att erbjuda en guldkant i daghemsbarnens koronavardag vill föräldraföreningen ordna besök av teater Taimine och 

Hemböle ambulerande husdjurspark ute på daghemsgården på våren och hösten.

1690

Föräldraföreningen vid Karamalmens daghem 

och förskola rf Katarina Lindström

För arrangerande av teater för barnen vid Karamalmens daghem och förskola, en under våren och en under hösten. På grund 

av corona ansöker vi endast för barnen och inte för familjerna att delta.

1200

Föräldraföreningen vid Kongsbergs daghem i 

Esbo Jessica Lehtinen

Vi önskar att inkommande höst utvidga och berika daghemmets utrymmen inomhus och bygga lockande och mångsidiga 

läromiljöer för barnen med hjälp av portabla projektorer samt övriga redskap.

900

Föräldraföreningen vid Lagstads daghem och 

förskola rf Filippa Salo

Vi ansöker om två bärbara projektorer, tre teaterföreställningar under våren 2021 samt ljudböcker. Vi söker för Lagstads 

daghem och förskola i Esbo, sammanlagt ca 90 barn.

2678

Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och 

förskola rf Carola Haapamäki

Kulturupplevelser, idrotts-, lekredskap, material för förkovran för dagis- och förskolebarn+ ev. utflykter. Föreläsningar om 

uppfostran och vuxenskap för föräldrar och personal. Under läsår 2021-2022.

4500

Föräldrarföreningen vid Vindängens skola r.f. 

Max Johansson

för Vindängens skolas vintersportdag, lägerskola, Ebban nätbibliotek, sexsnack, inredning av läshörnor i klasserna samt 

filmlicens. .

8000

Gallträsk Segelsällskap rf Johan Sundberg För anskaffning av batteribank och 2 optimistjollar samt underhåll av befintlig utrustning. Utrustningen används i GSS 

juniorverksamhet på Gallträsk i Grankulla till övning, tävling och eftissegling.

3000

Gammelgårds Ungdoms- och Allmogeförening 

r.f. Kati Olin

Vi ansöker om ett bidrag för att måla tak och väggar under våren 2021 i vårt föreningshus Carlberg. Carlberg ägs av 

Gammelgård ungdoms och allmogeförening förening och finns i norra Esbo.

2000

Garantiförening för TOTEM-teatern Päivi 

Rissanen

för ett LED-ljussystem till TOTEM-teatern år 2021. 2000

AKTIASTIFTELSEN I ESBO-GRANKULLA, BEVILJADE UNDERSTÖD 2021
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Garantiföreningen för Mattby svenska eftis r.f. 

Tina Klärck

för att upprätthålla verksamheten på Mattby svenska eftis under läsåret 2021-2022. 750

Granin Lähiapu ry, Grani Närhjälp rf Sanna Jensen För att upprätthålla och utveckla Grani Närhjäp rf:s verksamhet av förmedling av frivilligarbete, för att förebygga kriser, 

ensamhet och utslagenhet och främja integrationsarbete i Grankulla.

5000

Grankulla Frivilliga Brandkår r.f. Jens Tegengren Komplettering av personlig skyddsutrustning, samt radiokommunikationsutrustning för utryckningsmanskapet i Grankulla 

under året 2021.

2500

Grankulla kammarkör Nils Gustaf Jansson -för att ytterligare befästa föreningens position som en seriös och betydelsefull aktör inom körverksamhet i Grankulla och 

huvudstadsregionen.

3000

Grankulla Marthaförening rf Marianne Carlson För att Grankulla Marthaförening rf under år 2021 skall kunna ordna program och kulturutfärder försin 130 medlemmar, enligt 

förningens målsättningar anhåller vi om föreningsstöd.

2000

Grankulla musikfest förening rf Ninni Sulva-

Vakkilainen

för det tvåspråkiga evenemanget Grankulla musikfest, en hybridfestival med klassisk musik och föreläsningar som ordnas 29.10-

7.11.2021

5000

Grankulla svenska kulturförening Patrik Limnell För utgivningen av tidningen Vi i Grankulla, produktion av familjeevenemanget Alla vi barn i Grankulla, Svenska dagen-fest, en 

viskonsert samt förproduktion av en lokalhistorisk arkitekturbok.

15000

Grankulla Svenska Pensionärer rf Filip Hamro-

Drotz

För att ordna diger såväl andlig som fysisk verksamhet under hela året för de svenskspråkiga pensionärerna i Grankulla. 2500

GrIFK Alpine r.f. Ville Kainulainen För utvecklande och bevarande av den redan välorganiserade barn och ungdomsverksamheten inom föreningen GrIFK Alpine 

r.f.

20000

GrIFK Fotboll Rf. Matti Hannuksela För höjande av kvaliteten på fotbollsverksamheten i Grankulla och dess inverkan på närsamhället och invånarna. Satsningar på 

verksamhetsförutsättnigarna är identifierade och kräver mera medel.

30000

GrIFK Handboll Rf. Peik Jansson GrIFK Handboll och GrIFK ELIT söker gemensamt understöd för att kunna fortsätta erbjuda och utveckla junior-, hobby- och 

elithandboll för alla som är intresserade i Esbo och Grankulla.

40000

GrIFK Innebandy r.f. Peter Sjöblom För att aktivera barn/unga/vuxna till motion efter koronapausen. För att anställa en verksamhetsledare. Rekrytering pågår. För 

att arrangera läger och aktivitetsdagar i Grankulla, år 21/22

15000

Gäddvik Svenska Barnträdgård r.f. Alexandra 

Procope

För privat dagvård. För den fortlöpande verksamheten, främst för löne-hyres och matkostnader. För Gäddviks Svenska 

Barnträdgård. För tiden 1.3.2021-28.2.2022

1000

Hagalund pensionärsklubb Hans Lindqvist För stöd till pensionärsföreningen Hagalund pensionärsklubb (200 medlemmar) för verksamheten 2021 . 1200

Hem och skola i Grankulla, Hagelstam och GGs 

Katja Korja

Vi ansöker bidrag för Hagelstamska skolans och Gymnasiet Grankulla Samskolas 19 olika projekt till förmån för elever och 

personalen. De innebär t ex fortbildning, välmående, studieresor, utrustning.

32000

Hem och Skola vid Granhultsskolan rf 

(registernummer: 128070) Katariina Kaltala

För diverse aktiviteter för elever samt lärare i Granhultsskolan bl.a. lägerskolan hösten 2022, Motionskampanjen, utrustning, 

teater och material för skolans kör.

15000

IFK Grankulla Ishockey rf Mika Kortene För kostnader för utbildning av tränare och funktioner med syfte att erbjuda en verksamhet med hög 

kvalitet,istider,träningslokaler,serieavgifter, medlemsavgifter, representationskläder.

15000

Johanniterhjälpen i Finland rf Mia (Maria) Bernas-

Hilli

för att under år 2021 kunna erbjuda kostnadsfria nödförstahjälpskurser till svenskspråkiga skolor i Esbo och Grankulla och för 

att kunna donera förstahjälpsryggsäckar till skolorna.

3000

Karamalmens Hem och Skola förening rf Carl-

Henrik Roselius

För året 2021: utfärder, teater, konsert (möjligen virtuell), böcker, lek-och pysselmaterial, stipendier för alla elever i 

Karamalmens skola; Sexsnack/ åk 5, och lägerskola i åk 6.

7500

Kauniaisten kielikylpy ry Mari Vähäsöyrinki För att beställa Bamse för dagis För att beställa HBL Junior för grundskola klassen För att ge stipendier för svenska 

språkanvändning till grundskola klassen För att stöda teaterföreställningar

1000

Kilo svenska stiftelse/Kilo svenska lekskola Carina 

Björklöf

för verksamheten år 2021 vid det privata daghemmet Kilo svenska lekskola i Esbo 1000

KOLE Seppo Ronkainen understöd för att kunna förverkliga, uppmuntra och främja medborgarnas frivilliga utomhusaktiviteter och sport i Grankulla. 

KOLEs centralaste verksamhet handlar om upprätthåll av isbanan på Gallträsk

2000

KRAN rf Mette Strauss För vår tvåspråkiga lågtröskelmottagning inom området missbruk i Esbo år 2021. KRAN rf stöder missbrukare och närstående 

till missbrukare vid mottagningen vi driver i Mattby i Esbo.

6000

Kulturföreningen Magiska Hatten r.f Nina 

Wilenius

för planerande och arrangerande av kreativa eftermiddagsklubbar för åk 2-5 under läsåret 2021-2022 i Esbo och Grankulla. 3000

Kungsgårds daghems föräldraförening rf Krista 

Saijonmaa

för en naturskola åt dagisbarnen samt barnen i förskolan, under år 2022. Naturskolan Uttern erbjuder uteundervisning i form 

av naturskoldagar med varierande teman som anknyter till årstid och plats

1040

Kungsgårds föräldraförening rf Jonas Donner För understöd av lägerskola på Solvalla i Noux för eleverna i årskurs 6 på Kungsgårdsskolan, samt för understöd av 

föräldraföreningens verksamhet barnen till främja.

3000

Lagstads skolas föräldraförening r.f. Christopher 

Berger

För alla årskurser i Lagstad skola: teaterbesök, friluftsdag o.dyl. aktiviteter; materialanskaffning till skolan; klubbverksamhet; 

klasspeng och elevstipendier; lägerskola (åk 6); Morgis (åk 1-2)

20000

Lekskolan Sockan Södrik svenskar r.f. Marianne 

Virkama

för en vårutfärd till Bilmuséet i Esbo för barnen i daghemmet Lekskolan Sockan och för Teater Taimines utomhusföreställning 

"Bobban" som framförs på daghemmets fyrtioårsjubileum i höst ute på gården

500

Läsdrama på Vallmogård Nina Hukkinen Om medel för att förverkliga en Läsdrama kväll på författarvillan Vallmogård i Grankulla hösten 2021. Målgruppen är personer 

intresserade av finlandssvensk dramatik.

2500

Mattelandet i Esbo Ante Brännbacka för arrangemang av Kängurutävlingen i mars 2022 och spelturneringarna i Mattelandet, deltagare matematikintresserade 

elever i åk 3-9 i Esbo samt för anskaffning av nya matematiska brädspel.

1000

Mattlidens föräldraförening rf Johan Liljeström Mattlidens föräldraförening har sammanställt en gemensam ansökan för de enskillda klasserna i årskurs 1-9. 30000

Mattlidens gymnasium Susanne Björkstén Projekt kring studerandenas samhörighet, välmående och undervisningspersonalens pedagogiska utveckling på Mattlidens 

gymnasium, Esbo.

32000

Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf 

Ann Laurén

För vattengymnastik för medlemmar i Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi rf från Esbo och Grankulla i Grankulla simhall 

på Stationsvägen 26 i Grankulla 15 veckor under höstterminen 2021.

500

Nuuksio-seura ry, Noux förening rf Hannele 

Kerola

Noux-föreningens föreninghuset Honkamajas festsalens golv måste lackas på våren 2021. 1000

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. 

Christoffer Isaksson

För Nylands svenska ungdomsförbunds barn och ungdomsverksamhet samt för Nyländsk Aftongala 2021 2000

Orienteringsföreningen OK 77 rf Henrik Wallén för juniorernas och ungdomarnas orienteringstävlingar och -läger samt för underhåll av föreningens klubbstuga 2000

Pensionärskören FURORNA Benita Bärlund för aktiv körverksamhet i Esbo 2021, för körläger med konsert i Hangö, för två evenemang under Svenska Veckan i Esbo och 

Sibbo och för Julkonsert i Olars kyrka med seniorkören Ruusut ja Ritarit.

2500

Pro Rödskog r.f. Matts Dumell för renovering av gamla skolhuset i Rödskog 2021. 30000

Päivänkehrän kielikylpy ry Virve Vakiala För lägerskolan till Kimitoön, Rosala för språkbadklass 6K, för alla språkbad elever för Svenska Dagen och för deltagande i Olarin 

Lystit på Kuitinmäki skolan att öka medvetenhet om språkbad i Olars.

2600

Riff rf Mats Prost för utomhuskonserter i finska skolor i Esbo och Grankulla med språkpjäsen "En rocklektion på svenska goes Sweden" 2000

Rödskog föräldraförening r.f. Christine Löfgren För två st dagsläger för eleverna i Rödskogs skola; ett i början av sommarlovet och ett innan skolstarten. Vi ansöker även om 

bidrag till mångsidig klubbverksamhet och utdelandet av stipendier

2000

SAMS Emelie Möllerström För att skaffa ett hjälpmedel, en hippocampe, så att fler personer med funktionshinder ska kunna vara med och scouta på sina 

villkor.

2500

Scoutkåren MuHö rf Anton Nilsson För att införskaffa tält och annan vandringsutrustning till Scoutkåren MuHö under år 2021 2500
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Simmis Grani Ry. Maria Tawast Föreningens mål är att fortsatt kunna erbjuda träningsmöjligheter för juniorer genom att hålla träningsavgifterna på en skälig 

nivå så att alla kan delta trots COVID-19 effekter på familjers ekonomi.

6000

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Tom Nylund Sjöscoutkåren Stormfågeln rf ansöker om bidrag för renoveringen av vår andra kårlokal på Nokkala udd ( Mattby, Esbo) hösten 

2021, våren 2022

2000

Skolteateaterföreningen rf / Unga Teatern Anki 

Hellberg-Sågfors

för Unga Teaterns föreställningar, publikarbete och utvecklingen av teatern till en teater med full service. 40000

Skärgårdens vänner i Esbo r.f Pelle Sjöberg Daghemmet Vikingahem i Esbo skärgård ansöker om understöd för att utveckla en mångsidig och kvalitativ verksamhet. 1000

Skärgårdens Vänner i Esbo Sjöberg Per-Henrik För underhåll av Skärgårdens vänner i Esbos två föreningslokaler på Sommaröarna, under åren 2021-2022. 20000

Smedsby Hem och Skola rf Sari Järvinen För Smedsby skolas årskurs 6 lägerskola till Labbnäs vecka 30.8.- 2.9.2022 1000

Steg för Steg rf Sofia Jernström För intresseföreningen Steg för Stegs styrelsearbete, som drivs av och för personer med intellektuell funktionsnedsättning, 

under verksamhetsår 2021. Arbetet sker huvudsakligen i Helsingfors.

1500

Stiftelsen för finlandssvensk kultur i Esbo sr 

Henrik Räihä

Stiftelsen upprätthåller utrymmen och en konsertsal för musikundervisning i Esbo. Efter flera år av negativt kassaflöde håller 

stiftelsen på att råka i ekonomiskt trångmål och behöver verksamhetsstöd.

25000

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr 

Susanne Norrbäck-Råman

för mästarkurser och workshops hösten 2021 och våren 2022 för deltagare i alla åldrar för skolföreställning med kvartett ur 

WKS & Martina Roos, en föreställning om att minnas, och att få hitta hem

3000

Storängens Hem och Skola rf Fredrika Hämelin för att erbjuda samtliga elever vid Storängens skola kulturell- och idrottsrelaterad verksamhet och upplevelser på det svenska 

språket

14500

Svenska Finlands folkting Stina Heikkilä för att skriva, trycka och distribuera en ny version av broschyren "Ge ditt barn en gåva" samt skapa informationsmaterial till 

personalen på barn- och mödrarådgivningarna i huvudstadsregionen.

5000

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 

Christian Mikander

För extra stöd, arbetsmaterial och aktiviteter för 170 studerande i Prakticum och 70 unga i Sveps ungdomsverkstad med 

hemort Esbo eller Grankulla läsåret 2021-2022.

20000

Sydkustens landskapsförbund r.f. Christel 

Björkstrand

för ordkonstverksamhet för barn och unga i Esbo och Grankulla 3000

Sökö-Sommarö F.B.K.-V.P.K. r.f. John Lindholm För att införskaffa lättsläckningsdräckt till Sökö-Sommarö FBK under år 2021 4500

Taimine Oy - Teater Taimine CG Wentzel För att 2021 spela in musiken från Teater Taimines musikföreställning Skraj och producera den nyskrivna pjäsen Triumfen som 

turnerar för åk 1-6 i Esbo, Grankulla med omnejd och Svenskfinland år 2022.

5000

Teknologorkestern Humpsvakar Elisa Marie Upprätthålla Teknologorkestern Humpsvakars verksamhet i Otnäs under året 2021. Möjliggöra det buller och bong orkestern är 

känd för.

1000

Understödsföreningen för Esbo Kammarkör r.f. 

Pia Heino

Ecoro är en blandad kör som övar för kortkonsertsserie 2021. 3 –5 i maj-juni och lika många i aug-sep. Vi vill uppträda längs 

länkvägarna eller i gårdstalko.

1500

Understödsföreningen för Grankulla 

musikinstitut r.y. Satu Roberg

Musikteaterskolan Nya Tadams verksamhet, utbildning och sceniska produktioner under tiden januari 2021 - maj 2023. 10000

Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla 

rf Rabbe Hjelt

För att utveckla och upprätthålla intresset för melodisk jazzmusik med tonvikten på det svenskspråkiga Finland samt ge dagens 

ungdom möjlighet att bekanta sig med denna musikstil.

2000

Västerledens Språkbad Rf Paula Rajalin för tre stycken SMART Boards till våra tre grupper som är belägna i tre byggnader,en i Olars och två i Bredviken.Vi är ett 

svenskspråkigt språkbad med totalt 56 barn i åldern 3-6.

3700

Westend Daghem (Esbo Stads kommunala 

daghem) Bettina Lindahl

Föräldraföreningen vid Westends daghem ansöker om bidrag för en utflyktsdag för barnen med Naturskolan Uttern, som 

erbjuder naturkunskap, motorikträning, motion, samarbete och gemenskap i naturen.

800

Westendinpuiston koulun vanhemmat ry Satu 

Muilu

Allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, och idrott för skolelever i Westendinpuisto grundskolan. Vår skola har 

både svenskspråkiga (språkbad) och finskspråkiga elever.

2000

Sammanlagt 892058


