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Kronohagens invånarförening rf – Kortfattat på svenska 

 
Föreningens ändamål är att stärka samhörighet i Kronohagen samt att aktivera 

invånarna till att åstadkomma ett tryggt och trivsamt boende med mångsidig 

service och hälsosam miljö. Föreningen grundades år 1975 och den är både 

politiskt och religiöst obunden. 

 
Föreningens styrelse koordinerar aktiviteterna och fattar sina beslut i enlighet med föreningens 
stadgar. Styrelsemedlemmarna bildar arbetsgrupper i syfte att genomföra bestämda aktiviteter 
under årets lopp och att nå föreningens målsättningar på lång sikt. Årsmötet är öppet för alla 
medlemmar. 
 
Till föreningens aktiviteter hör bl.a.: 
- att ta initiativ till och göra uttalanden i saker som berör Kronohagen och dess omgivning. 
- att anordna evenemang med alternativa teman för alla invånare eller bestämda målgrupper. 
- att upprätthålla dialog och samarbete med butiksinnehavare och institutioner i Kronohagen, 
  andra föreningar i grannskapet, Helsingfors stad och andra samarbetspartner. 
- att ge ut tidningen Krunikka fyra gånger om året. 
- att upprätthålla invånarutrymmet Krunan Mesta 
- att informera via webbsidan krunikka.fi, Facebook och Krunikka-tidningen 
 
Krunan Mesta: Helsingfors stad understöder upprätthållningen av invånarutrymmet Krunan Mesta 
(Sjötullsgatan 6) avsedd för möten och evenemang. Både medlemmar och icke-medlemmar kan 
hyra utrymmet för sina egna tillställningar. För att hyra utrymmet kontakta 
https://www.krunikka.fi/krunanmesta/, där du hittar både e-postadress och telefonnummer till 
ansvarig kontaktperson. 
 
Krunikka tidningen: Tidningens viktigaste uppgift är att diskutera spörsmål som berör folk som bor 
eller arbetar i Kronohagen. Tidningens uppgift är också att presentera Kronohagens invånare för 
varandra genom att dela på deras expertis och sakkunskap. 
Tidningen delas ut till hem och företag som godkänner postförsändelser utan adressat. Du kan 
också hitta tidningen i flera butiker i Kronohagen t.ex. Alepa Elisabetsgatan och Kyrkogatan,                   
K-Market Elisabetsgatan och Fredsgatan, Elisabetsgatans apotek och R-kiosk samt Krunan Mesta. 
Tidningen finns också att få i pdf-format på krunikka.fi webpage. 
 
Anslut Dig till föreningen - fördelar för medlemmar: Föreningen och dess samarbetspartner 
erbjuder flera förmåner till föreningens medlemmar som t.ex. deltagande i olika aktiviteter, 
hyrning av Krunan Mesta för familje- eller andra tillställningar. Medlemskortet ger möjlighet också 
till rabatter i flera butiker och tjänster i Kronohagen. Du kan ansluta Dig till föreningen genom att 
fylla i “liity jäseneksi” (“bli medlem”)-formuläret https://www.krunikka.fi/liity-jaseneksi/. 
 
Om Du vill veta mera om Kronohagens invånarförening r.f., vänligen kontakta 
Leena Nousiainen, puheenjohtaja@krunikka.fi eller Marjut Huttunen jasenasiat@krunikka.fi 
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