
Föreningshuset i Singsby 

Ungdomsföreningsrörelsen i Finland 

Ungdomsföreningsrörelsen i Finland började som en folkrörelse som förespråkade lantlivets 

värderingar, nykterhet och sunda levnadsvanor. Den första ungdomsföreningen i Finland 

grundades år 1881 av Kauhavabon Matti Sippola och Laihelabon Santeri Alkio. Efterhand 

grundades många liknande föreningar och den första ungdomsföreningen i svenska Österbotten 

grundades år 1888 i Malax. 

Ungdomsföreningsrörelsen i Singsby 

Till Singsby kom ungdomsrörelsen i slutet av 1890–talet när föreningen ”Ungdomens vänner” 

grundades. Tyvärr finns inga protokoll eller skriftliga dokument bevarade från denna förenings 

verksamhet. Föreningen Ungdomens vänner hade en egen flagga och den finns bevarad Bykistan i 

Singsby.  

13 augusti 1924 grundades föreningen Singsby Ungdomsföreningen. Ungdomsföreningens 

ändamål var att ”verka och uppehålla intresse för ädla strävanden och söka åstadkomma en 

förändring i ungdomsnöjena i byn. Detta ändamål ansågs kunna nås genom anordnande av fester, 

möten, samkväm. föredrag och diskussioner m.m.” 

Föreningshuset i Singsby 

Den första samlingslokalen donerades av byamännen i Singsby till den nybildade föreningen. 

Samlingslokalen var ett vanligt bostadshus på Åkerman hemman. Otto Åkerman och hustrun 

Ulrika f. Hjärpe bodde i huset förrän de sålde huset till Korsholms norra handelslag. Huset 

fungerade under några år som butik i byn innan det såldes åt byamännen i Singsby som senare 

donerade huset till ungdomsföreningen. Rester av bostadshuset hittar man i dagens föreningshus i 

köket och toaletterna. 

I januari 1926 beslöt ungdomsföreningen, marthaföreningen och byamännen att med 

gemensamma krafter ombygga och utvidga lokalen. Det nya föreningshuset skulle fungera som ett 

gemensamt samlingshus för de olika föreningarna i byn. En byggnadskommitté tillsattes och 

byborna högg stockar som sågades till virke. Ritningarna till den nya lokalen uppgjordes av 

byggmästare Otto Ivars. Grundningsarbetet gjordes av byamännen. Själva lokalen byggdes sedan 

på entreprenad. Bygget påbörjades i maj och framskred mycket raskt och redan 21 augusti 1926 

höll man invigningsfest. Föreningshuset har senare genomgått många renoveringar och 

tillbyggnader.  

Axplock ur föreningens historia: 

År 

1924 I samband med en av de första programaftnarna i föreningen grundas en blandad 
sångkör  

1927 Föreningen anslöt sig till Svenska Österbottens Ungdomsförbund 
1929 Singsby Ungdomsförening registreras i föreningsregistret 



1936 Bildas en idrottssektion inom föreningen. Föreningen har haft aktiva medlemmar 
inom bla fotboll, gymnastik, skidning, friidrott, orientering, pilkastning, korona, 
bordtennis och rinkbandy.   

1955  Kioskförsäljning i föreningshuset under helgerna. Pågick under några år. 
1950-talet Föreningen deltog aktivt och med framgång i frågesportstävlingen Nutidsorientering 

som ordnades av SÖU. 
1957 Inleddes revyverksamheten. Den första ”vårvisionen” uppfördes 8 gånger 
1970 Bingoverksamhet i föreningshuset 
1972 Anlades ett el-elljusspår i byn 
2001 Singsby Ungdomsförening ombildas till Singsby Hembygdsförening  
 
 
 
Större renoveringar: 
1931 Serveringsutrymmet renoveras 
1948 Huset fick nytt pärttak 
1965 Huset fick Plåttak 
1973  Grundlig renovering av hela huset. Festsalen förstorades och verandan blev inbyggd 
1982 Utbyggnad av serveringsutrymmet. 
2016 Påbörjas en grundlig renovering av huset 
   


