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En sommar för barnen

zzStiftelsen Rasmusgården och Vörånejdens 4H inleder ett samarbete. I sommar har barn möjlighet att
delta i läger där de får lära sig hur maten går från jord till bord och hur livet på en bondgård är. Sidan 14

MJÖLK. Paret Gammelgård prisas för sin
mjölk. Trots att robotar används är det den
mänskliga faktorn som avgör. Sidan 10

FISKE. Norssäsongen i Maxmo kom plötsligt
i år. Fiskarna hoppas på att allt mera nors
skulle kunna säljas som matfisk. Sidan 7

SPORT. David Söderberg drabbades under fjolårssäsongen av en mystisk sjukdom. Efter vila
är siktet inställt på den nya säsongen. Sidan 6
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Nu gäller det att ha Katse
framförhållning
tulevaisuuteen
zzNär denna tidning kommer har kommunstyrelsen just haft möte. Under mina 11
år i kommunens tjänst finns där min mest
omfattande beredning som handlar om att
knyta ihop de av kommunstyrelsen utsedda
ekonomiska arbetsgruppernas arbete till en
gemensam beredning.
Syftet med de ekonomiska arbetsgrupperna är att på kort sikt, inom år 2019–2020,
eftersträva en nettokostnadseffekt på en
miljon euro. Nettokostnadseffekten kan fås
genom att minska på driftskostnaderna och
öka på intäkterna som kommunen tar in.
Om inte denna nettoeffekt uppnås är det
genom att höja skatter som kommunen i
sista hand kan få in nödvändiga inkomster.
Men innan vi höjer skatter, måste vi först se
över vår verksamhet.
Vad har då förorsakat detta ekonomiska
underskott i kommunens ekonomi? Det
finns flera orsaker. En orsak är förra regeringens politik som gick ut på att överföra social- och primärhälsovården till landskapen,
vilket gjorde att man inte mera prioriterade
kommunernas roll i samhället. Fastän reformen inte förverkligades finns det en hel del
ekonomisk styrning av kommunerna som
hänger kvar och påverkar oss negativt.
En annan orsak var konkurrenskraftsavtalet som hade större negativa effekter på
kommunernas skatteintäkter än vad som
prognosticerades. År 2019 är sista året för
konkurrenskraftsavtalet och efter det får de
kommunalt anställda tillbaka sin rättmätiga semesterpeng, vilket för arbetsgivaren
medför ökade kostnader. En tredje orsak är
en allmän kostnadsökning i samhället och
en fjärde orsak är den låga inkomstnivån i
kommunen som påverkar både skatteintäkterna och statsandelarna till kommunen.
En femte orsak är att specialsjukvårdens
kostnader tenderar öka i år.
Dessutom kan vi lägga till att Vörå kommun beslutat om stora investeringar de
kommande åren och investeringsbehovet
upphör knappast efter det. Det är bra med
investeringar för framtiden men nackdelen
är att lånen ska amorteras och investeringarna avskrivas, vilket även det påverkar
driftskostnaderna en lång tid framöver.
Fortsättningsvis finns det en osäkerhet
kring kommande reformer initierade av den
kommande regeringen samt på regional nivå
inom social- och primärhälsovården. Den
största risken är att kommunen kan hamna i
en situation att en krympande ekonomi ska
återbetala tidigare gjorda investeringar.

”

Nu står vi dock i en situation
där största delen av kommunens verksamhet har dragit ned
på kostnaderna i sina budgeter och det inte går mera att
hyvla. Nu måste vi ha modet att
besluta om ändringar i strukturerna.

zzTämän numeron ilmestyessä kunnanhallitus on juuri ollut koolla. Käsiteltävänä on
ollut laajin valmisteluni koko yksitoistavuotisella urallani kunnan palveluksessa.
Kyseessä on kunnanhallituksen asettamien
talouden seurantaryhmien työskentelyn
tulosten koostaminen yhdeksi yhteiseksi
valmisteluksi.
Talouden seurantaryhmien tarkoituksena
on lyhyellä aikavälillä vuosien 2019–2020
aikana pyrkiä saavuttamaan miljoonan
euron nettokustannusvaikutus. Nettokustannusvaikutus
voidaan saavuttaa vähentämällä käyttökustannuksia ja
lisäämällä kunnan tuloja.
I många omgångar har vi med
Jos nettovaikutusta ei saa”osthyvelsprincipen” försökt bavuteta, kunnan viimesijainen
lansera ekonomin. Det innebär att
keino tarvittavien tulojen
vi försöker spara på en massa små
hankkimiseksi on verojen
kostnader, som tillsammans ger en
korottaminen. Ennen verolite större inbesparing. Gott så.
jen korottamista on meidän
Nu står vi dock i en situation där
kuitenkin tarkasteltastörsta delen av kommunens
va toimintaamme.
verksamhet har dragit ned
Mistä syystä
på kostnaderna i sina
kunnan talous
budgeter och det inte
on nyt alijäägår mera att hyvla.
mäinen? Syitä
Nu måste vi ha
on useita. Yksi
modet att besluta
syy on viime
om ändringar i
hallituksen
strukturerna.
poliittinen
Det viktigaste
pyrkimys siirär att komtää sosiaali- ja
munen kan
perusterveyerbjuda bra
denhuolto
tjänster och
maakunnille,
service till
minkä vuoksi
våra invånare.
kuntien yhteisMed andra
kunnallinen rooli
ord så bör vi
heikentyi. Vaikvåga priorikei sote-uudistus
tera innehåltoteutunutlet framom
kaan, on jäljellä
skalet.
vielä runsaasti
Situationen
kuntiin kielteii Vörå komsesti vaikuttavaa
mun är på inget
taloudellista
sätt unik i vårt
ohjausta.
land, utan en stor
Toinen syy on
del av kommunerkilpailukykysopina har för tillfället
mus, joka vaikutsamma ekonomiska
ti ennustettua
utmaningar. Bara vi
negatiivisemmin
gör de nödvändiga bekunnan verotusluten på rätt sätt kan
Tom Holtti
loihin. Vuosi 2019
vi fortsättningsvis vara
vik. kommundirektör, vs. kunnanjohtaja
on kilpailukykyen attraktiv kommun.

”

Nyt tilanne on kuitenkin sellainen, että pääosassa kunnan
toimintaa menoista on jo leikattu eikä höylättävää enää ole.
Nyt meillä on oltava rohkeutta
päättää rakenteellisista muutoksista.

sopimuksen viimeinen vuosi. Sen jälkeen
kaikki kuntatyöntekijät saavat jälleen heille
kuuluvat lomarahansa, minkä vuoksi työnantajan kulut lisääntyvät. Kolmas syy on
yhteiskunnan yleinen kustannusten nousu
ja neljäs syy kunnan matala tulotaso, joka
vaikuttaa sekä kunnan verotuloihin että
kunnan saamiin valtionosuuksiin. Viides syy
on, että erityissairaanhoidon kustannukset
näyttävät nousevan tänä vuonna.
Lisäksi voidaan mainita, että Vöyrin
kunta on päättänyt tehdä suuria investointeja tulevina vuosina ja investointien tarve
tuskin lakkaa kovin kesken. Tulevaisuuden
investoinnit ovat hyvä asia, mutta niiden
haittapuolia ovat lainojen pakolliset lyhennykset ja investointien kirjanpitopoistot,
jotka taasen vaikuttavat käyttökustannuksiin pitkän aikaa.
Lisäksi epävarmaa on vielä, mitä uudistuksia tuleva hallitus panee alulle ja mitä
alueellisella tasolla päätetään sosiaali- ja
perusterveydenhuollon suhteen. Suurimpana vaarana on kunnan joutuminen tilanteeseen, jossa kutistuvalla taloudella joudutaan
maksamaan aiemmin tehtyjä investointeja.
Olemme moneen otteeseen yrittäneet
tasapainottaa taloutta juustohöyläperiaatteella, mikä tarkoittaa, että olemme yrittäneet
säästää monissa pienissä kuluissa, jotka
yhdessä muodostavat suurempia säästöjä.
Hyvä niin. Nyt tilanne on kuitenkin sellainen, että pääosassa kunnan toimintaa
menoista on jo leikattu eikä höylättävää
enää ole.
Nyt meillä on oltava rohkeutta päättää
rakenteellisista muutoksista. Tärkeintä on,
että kunta pystyy tarjoamaan hyviä palveluja kuntalaisille. Toisin sanoen meidän täytyy
uskaltaa asettaa sisältö etusijalle.
Vöyrin kunnan tilanne ei ole valtakunnallisesti mitenkään ainutlaatuinen, vaan
suurella osalla kuntia on tällä hetkellä
samoja taloudellisia haasteita. Voimme olla
jatkossakin houkutteleva kunta, kunhan
vain teemme tarvittavat päätökset oikealla
tavalla.

Knut Österlund förlänades
Finlands Vita Ros-orden

zzRepublikens president har
förlänat Finlands Vita Rosorden av I klass till 3 000 veteraner som aldrig tidigare
fått någon utmärkelse. En
av dem som fick medalj var
Knut Österlund, som bor på
Marielund serviceboende i
Maxmo.
– Det kom som en överraskning, säger han om utmärkelsen.
Han tjänstgjorde under
kriget som stafett.
– I och med att jag kunde
prata både svenska och fin-

KBL

ska fick jag den rollen.
Vi träffas på serviceboendet. Han kavlar upp skjortärmen för att visar en tatuering
som avslöjar yrket han valde
efter kriget. Ett yrkesliv till
sjöss.
– Jag har varit sjöman
och seglat på haven. Jag har
bland annat varit i Italien,
Frankrike, England och
Holland. Jag har många fina
minnen från den tiden säger
Österlund som har rötterna i
Hangö, där han också hann
jobba som bilmekaniker.
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Orsaken att Maxmo blev
bostadsort var för att han
och hans fru skulle komma
närmare dottern och hennes
barn som flyttat från Södra
Finland till Österbotten.
Andra veteraner som fick
motta Finlands Vita Ros var
Ragnar Knuters, född i Kimo
och Olof Boström, född i Komossa.
Detta var sista året som Finlands Vita Ros-orden medalj
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Gymmet är troligtvis det förmånligaste i Österbotten, säger Göran Westerlund som är ordförande för Oravais pensionärer rf.

Foto: Jonny Smeds

Gym öppnade på Tallåsen
Ett nytt gym har öppnat
på Tallåsen i Oravais,
som troligen kan vara ett
av Österbottens billigaste, iallafall om man är
pensionär i Oravais.
När pensionärsföreningen
i Oravais öppnade ett gym
på Tallåsen i Oravais i april
dröjde det inte länge innan
besökarna hittade till träningslokalen.
– Vi har haft ett tiotal besökare om dagen, säger Göran
Westerlund, ordförande för
Oravais pensionärer rf, när
han räknar igenom gästboken.
Gymmet ägs av föreningen, men är öppet för alla.
Westerlund säger att det troligen är ett av Österbottens
förmånligaste gym.
– Det kostar ingenting för
medlemmar i föreningen och
för icke-medlemmar tar vi en
avgift på femtio euro i året.

zzOravais pensionärer rf:
••Ordförande Göran Westerlund
••Viceordförande Lars-Erik
Staffans
••Sekreterare Karita Sil�lanpää
••Gunvi Lundqvist

Gymredskapen som finns
i det 40 kvadratmeter stora
utrymmet,
kommer
ursprungligen från E8-center.
Gymmaskiner och utrustning anskaffades av Orapac,
Mirka, Oravais hus och Oravais kommun för cirka 15 år
sedan, Men nu när centret
stängdes så levde redskapen i
limbo innan föreningen kom
på idén att man kunde ta över
gymmet till föreningen där
utrymme fanns tillgängligt.
– Redskapen är tillverkade
av Hur i Karleby. De har någ-

••Seija Karls
••Bjarne Andersson
••Märta Storsjö
••Ginger Hägglund, 1:a
suppleant
••Harry Backlund, 2:a suppleant

ra år på nacken, men är i väldigt bra skick. De är inte allt
för tuffa utan passar perfekt
för pensionärer. Det finns instruktioner på väggarna som
förklarar hur varje redskap
fungerar, säger Westerlund.
Att Tallåsen blev hem för
gymmet beror på att föreningen har mycket verksamhet på stället och ett lämpligt
rum som var ledigt.
Föreningen äger och förvaltar
pensionärsbostäder
i fyra hus och har bland an-

nat egna mötesutrymmen på
området.
– Vi råkar faktiskt ha en
ledig och nyrenoverad lägenhet för tillfället om någon är
intresserad, säger Westerlund.
Gymmet är öppet på vardagarna mellan klockan
8–16. Vill någon träna på
kvällstid eller på helger kan
man få en egen nyckel för en
pant på 20 euro.
Westerlund säger att föreningen hoppas att intresset för att gå med i Oravais
pensionärsförening ska öka
ytterligare nu när medlemmarna har möjlighet att gå
på gym. Men någon brist på
medlemmar har föreningen
inte. Tvärtom.
Cirka 70 procent av pensionärerna i Oravais är medlemmar. Men vi vill nog höja
täckningsgraden ytterligare.
– Vi har vunnit förbundets
rekryteringstävling två år i

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi

Medlemmarna brukar åka
på gemensamma resor, teater, fester, möten, spela pidro,
petanque, golf. Sociala gemenskapen är mycket viktig,
att umgås, träffas och trivas –
att må bra och leva gott.
– Vi är också med i motionsverksamhet i form av
sega gummor och sega gubbar.
Alla medlemmar får dessutom tidningen ”God tid” tio
gånger om året.
Men kanske det viktigaste
ändå är att medlemmarna
har ett förbund som ordnar en rätt så omfattande

verksamhet och kämpar för
pensionärernas frågor och
rättigheter genom intressebevakning. Föreningen är
nämligen en del av Svenska
pensionärsförbundet, som
har totalt 77 medlemsföreningar runt om i Svenskfinland. I Österbotten finns 26
föreningar.
– Förbundet representerar
över 20 000 pensionärer från
hela Svenskfinland. Folk och
institutioner brukar lyssna på
förbundets röst, säger Westerlund.
Oravais Pensionärer r.f.
har 370 medlemmar. Svenska
pensionärsförbundets målsättningar är att arbeta för
trivsel och samhörighet och
därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att bevaka medlemmarnas intressen samt att ta tillvara den
kunskap och livserfarenhet
som pensionärerna har.
Jonny Smeds

Utöver normala öppethållningstider

Kvällsöppet
på Vasakontoret

från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

rad. Vårt mål är att vi ska vinna i år igen, säger Westerlund
och skrattar. Då måste vi fira.
Föreningen fyller 50 år nästa
år (1970–2020).
Men vad får man som
medlem i föreningen förutom gymkort? Faktiskt ganska mycket.

Låt oss förverkliga
Era drömmar....
Ml\]US@
EpammRdlv
l
Ml@Kld^^@

Mattusmäkivägen 111,
Vörå

050-345 2656
info@storlund.fi
storlund.fi
Tel. 050-3452656 • Mattusmäkivägen 111, VÖRÅ
info@storlund.fi • www.storlund.fi

måndagar kl. 17-19 mot tidsbokning.
Boka tid på tel. 06-346 2111
Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi
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Vörådagarna 2019
Vöyrinpäivät 2019
zzÅrets Vörådagsvecka firas traditionsenligt vecka 27.
Veckan inleds med utgivning
av årets I Rågens och Fjärdarnas Rike. Många av de
traditionella evenemangen
är redan inbokade men även
nya programinslag finns
med. Langradin som ordnas
lördag 6.7 lockade ifjol fler
deltagare än på flera år och
arrangörerna hoppas även
i år på många och fantasifulla ekipage. Anmälningar
till langradin görs enklast
via formuläret på hemsidan:
www.vora.fi/langradin. Det
är också möjligt att anmäla
via e-post, fritid(at)vora.fi
eller per telefon till 382 1671.
Bland deltagarna prisbelönas
det mest ”briljanta” ekipaget
med en middag. Priset utdelas i både förenings- och företagsklassen.
Platsbokningar till marknaden, som hålls vid kommungården, tas emot på
nummer 040-965 1561.
För underhållningen står
Dennis Rönngård och för
barnen finns hoppslott m.m.
Årets huvudfest hålls i Vörå
uf:s lokal söndagen den 7 juli
kl.13.00. Dagen inleds med
festgudstjänst i Vörå kyrka
kl.11.00 och kransnedläggning vid krigargravarna efteråt.
Festtalare på huvudfesten
är Britta Nygård, numera boende i Stockholm men bördig
från Kalapää.
zzTämän vuoden Vöyrinpäivät järjestetään perinteiseen tapaan viikolla 27.

Viikko alkaa tämän vuoden
I Rågens och Fjärdarnas
Rike -painoksen julkaisemisella. Ohjelmassa on useita
perinteisiä tapahtumia mutta
myös uutta sisältöä. Viime
vuonna lähivuosien kävijäennätyksen tehnyt Langradin järjestetään lauantaina
6.7. Kulkueeseen toivotaan
tänäkin vuonna monia osallistujia mielikuvituksellisine
vaunuineen.
Yksinkertaisimmin Langradiniin voi ilmoittautua
kotisivultamme
löytyvällä
lomakkeella https://www.
vora.fi/ko-kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/langradin/. Ilmoittautua voi myös
sähköpostitse osoitteeseen
fritid(at)vora.fi tai puhelimitse numeroon 3821671. Kulkueen ”briljantein” vaunu
valitaan osallistujien keskuudesta, ja palkintona on illallinen. Palkinto jaetaan sekä
yhdistys- että yritysluokissa.
Paikkavarauksia kunnantalolla pidettäville markkinoille otetaan vastaan numerossa 040-9651561.
Kuulijoita viihdyttää Dennis Rönngård ja lapsille viihdykkeenä on pomppulinna
ynnä muuta.
Vuoden pääjuhla pidetään Vörå uf:n tiloissa sunnuntaina 7.7. klo 13.00. Päivä
käynnistetään juhlajumalanpalveluksella Vöyrin kirkossa
klo 11.00 ja tämän jälkeen
sankarihaudoille lasketaan
seppeleet. Pääjuhlan juhlapuhuja on Kalapäästä kotoisin oleva Britta Nygård, joka
asuu nykyään Tukholmassa.

Sommargympa med GF Balans
zzSommaren är på intågande
och med den även GF Balans sommarkurser. På tisdagar kl. 19-20 kan man träna
kondition och styrka till
medryckande musik på Elin
Nordlings traditionsenliga
sommarjumppa.
För barn 5-8 år ordnas
samtidigt barngymnastik tillsammans med Robin Bokull.
Nyhet för denna sommar
är att det på torsdagar kl.
18:30-19:30 ordnas Kettlebell tillsammans med Sabina
Östman, direkt följt av yoga/
djuptöjning med Janina från

Oravais
yogacenter/Sabina Östman kl. 19:30-20:30.
Samtliga kurser startar vecka
23, tisdagsjumpporna är tio
tillfällen och torsdagsjumpporna fem tillfällen. Ingen
förhandsanmälan
behövs,
avgiften är 3 € per jumppatillfälle.
Alla kurser hålls vid Rökiö
skolas gräsplan, i händelse av
regn flyttas gympatillfällena
till Norrvalla.
Så ta med jumppamattan
och vattenflaskan och häng
med på rolig sommarträning
för stora och små!

Kommunen stöder företag och föreningar som anställer ungdomar för sommarjobb.

Foto: Arkiv

Anställ unga i sommar
Ota nuoria kesätöihin
zzVörå kommun har i långa
tider haft ett stödsystem där
kommunen stöder företag
och föreningar som anställer ungdomar under sommaren och nu har systemet
fått många fina nyheter.
Syftet med stödet är att göra
det lättare för ungdomar att
få sommarjobb och på så vis
få erfarenheter från arbetslivet.
Nytt är nu:
- stödet höjs från 9 till 10 euro
per dag i stöd
- maximibeloppet för stöd
höjs från 270 till 320 euro/
ungdom (32 arbetsdagar)
- åldern är 15–25 år mot tidigare 15–29 år
- inget krav att ungdomen
ska vara studerande
- ingen begränsning längre
gällande egna barn eller
släktskap
- arbetsavtal ska bifogas
(mall finns på kommunens
webbplats) till redovisningen
Övriga villkor för bidrag
(oförändrat):
- ungdomen bör vara skriven
i Vörå 31.12.2018

- anställning bör infalla 1.5–
30.9
- arbetstid i medeltal 6 timmar/dag
- stödets andel får vara högst
25 % av dagslönen (brutto)
Gör så här:
- skriv arbetsavtal med ungdomen
- om du inte är säker var
ungdomen är skriven, kan
förvaltningsdirektören, tfn
382 1240, markku.niskala@
vora.fi, kontaktas
- när anställningen är över
lämnas följande in till kommunen för utbetalning av
stöd (Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå)
redovisningsblankett
(finns på kommunens webbplats) och följande bilagor
- kopia av arbetsavtal
- kopia av specifikation på
löneutbetalningen
- kopia över betalda arbetsgivaravgifter
Även arbetsgivare utanför kommunen kan få stöd,
tipsa gärna. Det enda villkoret är att ungdomen är från
Vörå.

zzVöyrin kunnalla on jo
kauan ollut tukijärjestelmä,
jonka nojalla kunta tukee
nuoria kesäksi töihin ottavia
yrityksiä ja yhdistyksiä. Nyt
järjestelmään on tehty monia
hyviä uudistuksia. Tuen tarkoituksena on helpottaa nuorten mahdollisuuksia saada
kesätöitä ja täten saada työelämäkokemusta.
Nämä uudistukset on tehty
- vuorokausikohtaista tukisummaa on korotettu 9 eurosta 10 euroon
- tuen enimmäismäärää on
korotettu yhden nuoren
osalta 270 eurosta 320 euroon
(32 työpäivää)
- tuki koskee 15–25-vuotiaita
nuoria (aiemmin 15–29-vuotiaita)
- nuoren ei enää tarvitse olla
opiskelija
- ei enää omia lapsia tai sukulaisuutta koskevia rajoituksia
- työsopimus (sopimusmalli
kunnan kotisivulla) liitetään
selvitykseen
Muut tukiehdot (samat
kuin ennen)
- nuoren on oltava kirjoilla

Vöyrillä 31.12.2018
- työsuhteen on ajoituttava
1.5. ja 30.9. väliselle ajalle
- keskimääräinen työaika on
6 tuntia/päivä
- tuen osuus saa olla enintään
25 % päiväpalkasta (brutto)
Näin toimit
- tee työsopimus nuoren
kanssa
- jos et ole varma missä nuori on kirjoilla, voit ottaa
yhteyttä
hallintojohtajaan
(puh. 382 1240, markkuniskala@vora.fi)
- työsuhteen päätyttyä kunnalle (Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri) jätetään
tuen maksamista varten seuraavat asiakirjat:
- selvityslomake (löytyy kunnan kotisivulta) ja seuraavat
liitteet:
- kopio työsopimuksesta
- kopio palkkalaskelmista
- kopio maksetuista työnantajamaksuista
Myös kunnan ulkopuoliset työnantajat voivat saada
tukea. Kerro mielellään
mahdollisuudesta
muille.
Ainut ehto on, että nuoren
kotikunta on Vöyri.

Kaffestugans nya ägare kommer
att bjuda på pizza och kebab
Grävmaskinsarbete utföres
av 3 tons, 14 tons och 19 tons bandgrävare.
Dessutom traktorentreprenader och
maskintransporter med lastbil.

Aktuellt nu: Vi gräver och monterar
alla typer av avloppsreningssystem.

HÅKAN HOLMSTRÖM
tel. 0500-138 270
E-post: agnisentreprenad@netikka.fi

zzDet blir Mokri Ara som tar
över verksamheten vid Kaffestugan. För tillfället bor
han i Hyvinge men planerar
inom kort att flytta till Österbotten.
– Jag planerar att öppna
den första juni, säger han.
Österbotten
är
ingen
okänd plats för Mokri Ara.
Han har tidigare bott i Ylihärmä. Han och hans fru
tyckte så pass mycket om att
bo i Österbotten att de valde
därför att slå till när de såg att
Kaffestugan var till salu.
– Jag, min fru och våra barn
flyttar till Oravais i maj.

Enligt planerna ska kafestugan slå upp dörrarna den första juni.

Vad kan då Kaffestugans
kunder förvänta sig när stugan öppnar igen. Mokri Ara

säger att han kommer erbjuda pizza, kebab och hamburgare, med andra ord grillmat.

Foto: Arkiv

– Jag funderar också på
att anställa en kock som kan
laga hemlagad mat.
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Rosenberg och Nyman har arbetat med pråmen på sin fritid.

Snart sjösätts pråmen Sealog:
”Vi tror på vårt koncept”
Frank Nyman och Andreas Rosenberg har satt
all ledig tid sedan förra
hösten på en 16 meter
lång pråm. Den 17:e maj
är det dags för sjösättning och målet är att
Sealog & Building ska bli
Nymans och Rosenbergs
heltidsarbete.
– Det här blir nog bra. Det
ska bli intressant att börja på,
säger Rosenberg.
Tanken var till en början
att de skulle införskaffa en
mindre pråm. De hade siktat

in sig på en tillverkare i Björneborg som specialiserat sig
på jordbyggnad. Men sedan
dök den 16 meter långa upp.
Nyman och Rosenberg åkte
och inspekterade den.
– Vi tänkte att det är bättre
att satsa ordentligt när man en
gång gör det, säger Nyman.
Nyman, som jobbar sedan
tidigare inom byggnadsbranschen, vet att egenföretagslivet kan vara utmanande.
Därför vände sig han och Rosenberg till Vasek.
– Så föddes Sealog & Building, säger Nyman.

Frank Nyman har arbetat inom byggnadsbranschen tidigare.

Det Nyman och Rosenberg vill sälja är ett helhetskoncept. Nyman har sedan
barnsben rört sig mycket till
sjöss och har således fått höra
att det är flera som har svårigheter med att bygga flera saker på en holme på en gång.
– Många vill bygga både en
bastu och kanske en brygga
på samma gång, säger Nyman.
För att kunna erbjuda en
nyckeln i handen-lösning
har Nyman och Rosenberg
en lyftarm på pråmen. To-

talt kan pråmen bära 25 ton
och tack vare den simpla
konstruktionen kan den navigera på grunda vatten så
länge den ryms på bredden.
Den gamla hytten har de rivit
bort och byggt en ny. Under
april och maj gick tiden åt att
måla den.
– All ledig tid vi har haft
har gått till att fixa pråmen.
Armen går att flytta på den
så att man får rum med exempelvis en traktor på den,
säger Nyman.
– I princip så kommer man
fram där en båt kommer

Lyftarmen kan flyttas för att ge rum för en traktor.

fram, säger Rosenberg.
Pråmen kan röra sig relativt snabbt på vattnet och
jämfört med att transportera
material och verktyg med en
båt kan kostnaderna vara
mindre.
– Det är många som åker
fram och tillbaka med en
båt. Om man exempelvis ska
transportera stora mängder
sand så går det mycket tid och
kraft till det. Då är det bättre
att ta mycket på en gång, man
sparar in på bränsle då också,
säger Nyman.
Tanken är att Sealog &

Building också ska börja
med
muddringsverksamhet, säger Rosenberg. Såväl
Rosenberg som Nyman tror
på sitt koncept. Det finns ett
ständigt behov av muddrare
i regionen eftersom både
landhöjningen och igenslamning skapar nya arbeten.
– Med oss ska man inte
behöva involvera 10 olika entreprenörer. Vi försöker att
göra det så lätt som möjligt
för dem som behöver, säger
Nyman.
Text & Foto:
Felix Rantschukoff

Pråmen är formad för att kunna åka relativt snabbt.
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Pålitlig
somoch
hjälper
Er med allt
Svårtbokföringsbyrå
att få debet
kredit
attinom
gåbokföring
ihop?
• löneuträkningar • fakturering • bolagsbildningar • m.m.

Begär offert!

Även t.ex. bokföring och fakturering enligt tim-arvode vid Ert kontor/
verksamhetsställe
någon timme per
vecka
eller per
Vi hämtar
Pålitlig bokföringsbyrå
som
hjälper
Er månad.
med allt
inom även
bokföringsmaterial
från kunden
inom Vasa-Jakobstads-nejden.
bokföring
• löneuträkningar
• fakturering
• bolagsbildningar • m.m.
Ta kontakt med Camilla så hittar vi en lösning för just Era behov.

Ring Camilla
på nr040-5926446
040-5926 446
viaoravaisfs@gmail.com
e-post: oravaisfs@gmail.com
Telefon
ellereller
e-post

MÅLERI HÅKAN UDD Ab
• Inom- och utomhusmålning
• Tapetsering
• Mattläggning
Tel. 0500 260 057
hakanudd54@gmail.com

David Söderberg har haft en långvarig feber som man inte hittat ursprunget till.

David Söderberg
drivs av frågetecken

ÄKÄRI

ELÄINLÄÄKÄRI
RELÄINLÄÄKÄRI
VETERINÄR
VETERINÄR

ELÄINLÄÄKÄRI • VETERINÄR
MI
ANNE
NIEMI
ANNE
NIEMI
ELÄINLÄÄKÄRI
SANDASVÄGEN
SANDASVÄGEN
19 19 19
SANDASVÄGEN

VETERINÄR
66600
VÖYRI
Anne Niemi
0400-166
325
66600
VÖYRI
66600
VÖYRI
0400-166325 Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI
0400-166325
ANNE NIEMI
SANDASVÄGEN 19
SANDASVÄGEN
66600 VÖYRI
SANDASVÄGEN
19 19
0400-166325
66600
VÖYRI
N66600
19 VÖYRI
SANDASVÄGEN 19
66600 VÖYRI

Tel. 050 5360 100 matias.verkstad@gmail.com
Lövsund 427, Maxmo www.matiasverkstad.fi

PongMoji / Shutterstock.com

Släggkastaren David Söderberg har siktet inställt
på årets säsong.

• Service och reparation på alla bilmärken
(även garantibilar)
• Service och reparation på el- och
hybridbilar (intyg över utförd skolning)
• Modern diagnostik testutrustning
för alla bilmärken
• Vindrutebyten, stenskotts och krockskade
reparationer, samarbete med alla
försäkringbolag
• Eberspächer och webasto service
(testutrustning)
• Däck och Fälg försäljning
• Båtservice på alla märken
• Service och garantiservice på Minkomatic

Foto: Jonny Smeds

SLAMBRUNNSTÖMNING
LIKAKAIVON
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT
✆ 0400 482 783

Elitidrottaren David Söderberg har en tung säsong
från i fjol bakom sig. Likt allt
annat i livet blir det inte alltid som man planerat. Han
drabbades tidigt i säsongen
av en mystisk sjukdom som
gav honom återkommande
feber i nio veckor. Att kasta
slägga med feber är minst
sagt utmanande.
– Fem dagar innan EMkvalet i fjol var jag på sjukhus och tog en massa prover.
Alla vet att om man har feber så finns det inte samma
”spräkä” i kroppen. Jag visste att så fort febern lämnar
kroppen är jag i form igen.
Tyvärr höll febern i sig hela
säsongen. Det krävdes sju
veckor absolut vila utan någon träning innan kroppen
slutligen återhämtade sig.
Orsaken till den mystiska
febern blev aldrig känd. Det
förblir ett mysterium.
Men Söderberg har lämnat
det hela bakom sig. Nu är siktet inställt på den kommande
säsongen. Det är inte ännu
bestämt vilka tävlingar han
kommer att tävla i.
– Det finns några intressanta tävlingar i juni, men
inget är fastspikat. Den här
säsongen är överlag lite annorlunda då VM, som hålls
i Doha i Qatar i år, är framflyttat till september. Hela
säsongen blir därför framflyttad.
I yngre ålder hade Söderberg betydligt fler tävlingar

sultatet påverkas av olika typer av träningar.
När Söderberg inte tränar
för han vidare sin samlade
kunskap och erfarenhet till
nya potentiella idrottsstjärnor. Han tränar nämligen
idrottare vid Vörå Idrottsgymnasium. Norrvalla, där
gymnasiet verkar i dag, har
haft stor betydelse för Söderberg.
– Jag är hemma från Rökiö.
Jag minns när jag och pappa
kom och såg på när de lade
grunden till Norrvalla Rehab.
David Söderberg säger att det finns några intressanta tävlingar i juni som ha siktar på, men inget är fastspikat.
Foto: Arkiv/Mikael Nordman

per år. Men i dag är det bara
de stora tävlingarna som gäller. En orsak är att Söderberg
inte längre är en ungdom.
Han fyller 40 i år. Varje tävling kräver stora förberedelser innan och en ordentlig
återhämtning efteråt. Det
kan vara väldigt uttömmande.
– Kroppen orkar inte längre med samma takt, trots att
jag känner mig ung mellan
öronen. Men människokroppen är minst sagt fantastisk.
Kroppsdelar kan hålla upp
till hundra år, förutsatt att
man sköter om sig själv. Men
visst, det skulle vara bra om
man kunde gå in på Motonet
och köpa nya delar.
Tidigare kunde Söderberg
träna upp till 12 gånger i
veckan. Nu för tiden har han
lagt om schemat till fyra huvudträningar i veckan och

resterande träningstid går åt
till återhämtande träningar.
Ledorden är kvalitet framför
kvantitet.
– Kontrasten från då jag
var ung till i dag är stor, men
själva träningstiden är den
samma.
När Söderberg lägger upp
sin träning är det i fyra års
cykler för att kunna prestera
maximalt i de olympiska spelen.
– OS är den absolut viktigaste tävlingen. Då vill jag
vara på topp. OS 2016 när jag
kom på åttonde plats är min
idrottskarriärs största bragd.
När han skräddarsyr sitt
träningsprogram gör han det
för att få svar på hur kroppen
reagerar om han gör si eller
så.
– Jag tränar enligt ”what
if” (tänk om). Det är frågetecknen som är den drivande
kraften, det vill säga hur re-

Så här förklarar han att
släggkastning blev hans gren.
– Jag höll på med i stort
sätt all sport som bara gick
att utöva i Vörå. Allt utom
boboll och ishockey, kan
man säga. Men jag var medelmåttig på allt. Men så visade det sig att jag var duktig
på att kasta slägga. Jag vann
en tävling och då var det roligt.
Vad skulle du säga till
yngre idrottare som är i
valet och kvalet med att gå
”all-in” eller lägga idrotten
åt sidan?
– Jag har aldrig ångrat mitt
val. Jag skulle göra det igen.
Jag rekommenderar att man
satsar på det man brinner för.
Men man måste vara beredd
på att göra prioriteringar. Att
träna kan vara ensamt. Det
går bra så länge man tränar i
grupp, men sen när man ska
stiga upp fem på morgonen
och träna ensam då behöver
man vara lite ”gäälin” för att
klara av det.
Jonny Smeds
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Fiskmåsarna var intresserade av fångsten.

Foto: Ann-Marie Ström

Norsfisket i Maxmo en tradition
Norsfisket har pågått
sedan länge i Maxmo.
Den cirka 16 centimeter
långa, gurkluktande och
silverblänkande fisken
har länge använts som
foder.
Förr var det Särkimo fryseri
som tog emot norsen vi drog
upp. Det var runt 500 ton
som på vårarna blev till foder. Men när fryseriet slutade
med sin verksamhet var det
ganska många år uppehåll,
säger Ulf-Peter Norrlin, som
är säsongsyrkesfiskare.
Men tack vare ett intresse
på den ryska marknaden
för nors som matfisk har
norsfisket fått ett uppsving.
Eftersom pälsnäringen blir
mindre populär behövs det

inte lika mycket nors till foder som förr. Men i Ryssland
ses norsen som en delikatess.
Det enda problemet är att de
enbart tar emot nors och inga
andra fiskar i samma leverans. Därför ställer det till det
om det kommer för mycket
fiskar på köpet, så som mörtar och gärs.
– Det otroliga är att det är
3–4 gånger bättre betalt om
man säljer det som matfisk.
Norsen är en laxart, men
man äter inte den här i Österbotten, säger Norrlin.
Det första året som Norrlin och de övriga fiskelagen
i Maxmo sålde nors som
matfisk fick de flera gånger
bättre betalt än när de sålde
den som foder. Problemet är
hur de ska kunna effektivera
sorteringen.

PRIMA AFM
Villa Kålax 84 m2
Separat bastu, villa 3 sr +
loft, västerstrand. Bilväg,
allt i nyskick. PB 260.000 €.
Vesterstrandvägen, etuovi
k94743

Handelsesplanaden 16 E (innergården)
tfn 0400-210 335 D. Örndahl

www.primafastigheter.fi

– Sorteringen är som det
ser ut nu ett riktigt handarbete. Vi eftersträvar att kunna
automatisera sorteringen. Vi
har prövat att skicka fisken
till en sorteringsanläggning
på Bergö, men det funkade
inte som vi tänkte. Det skulle
vara ren ”midsommar” om vi
skulle lyckas med det, säger
Norrlin.
Norrlin är en tredje generationens fiskare. Men för
hans del är det mest en hobby, hans huvudsakliga sysselsättning är på en egen byggfirma. Men han kallas för yrkesfiskare eftersom man gör
det när man kommer upp till
en viss gräns sett till fångsten.
– Det är en kort period på
tre veckor vi fiskar norsen.
Generellt sätt brukar det
börja i mitten av april och
fortsätta till månadsskiftet.
Det går snabbt förbi, så ingen
livnär sig direkt på det, säger
Norrlin.
Men man kan aldrig veta
exakt när norsen ska dyka

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

I vardera båtlag fiskar två personer.

Foto: Ann-Marie Ström

Ulf-Peter Norrlin hoppas intresset för nors som matfisk ökar.
Foto: Bo-Stefan Rådman

upp. Den kommer till Maxmo för att leka. Beroende
på när Kyro Älv smälter och
isläget i skärgården rör sig
norsen. Men det är vid en viss
temperatur den leker.
– Det var varmt i år under ett par veckor och upptiningen gick kanske lite för

snabbt. Vi hann inte med så
årets fångst gick till foder, säger Norrlin.
Norsfisket är lönsamt eftersom fiskarna får mest inkomst på kortast tid. Norrlin
berättar att de är fyra båtlag
som fiskar med två i varje
båtlag. Norsen fiskas med

ryssjor och de får 5–8 ton per
dag sammanlagt.
– Jag tror inte man kommer att börja äta norsen i Finland som i Ryssland. Där äts
den mest på lyxrestauranger,
men här går den till foder, säger Norrlin.

Felix Rantschukoff

Vid trötthet, värk, oro etc:
FRÅGA
OFFERT!
Simon Ingman 0500-969 460
Valde Östman 0500-107 307
kustens.maleri@gmail.com

• Energibehandling
• Aromamassage
• Anti-stress
massage
För bästa effekt boka 3 behandlingar, få 25% rabatt på sista.

Info: Camilla Helsing tfn 050-385 0835/email info@lacasaverde.fi
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Nästan överallt man ser finns det något lokalt hantverk som Ralf har samlat på sig genom åren.

onsdag 15 maj 2019

Foto: Felix Rantschukoff
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Carina och Ralf Backman har 4 barn och 8 barnbarn.

Carina och Ralf fotar och samlar
På Tålamodstorpet
i Kaurajärvi finns det ett
par som vardera har sitt
speciella intresse. Carina
Backman tycker om att
fotografera, och har hyllats för sina förmågor
tidigare.
Ralf Backman samlar på
gamla föremål, och på deras
gård ryms det så mycket föremål så att det känns som ett
museum.
– Det är inte det utan det
har bara blivit så här, säger
Ralf.
Ralf fick det första Vöråskåpet av Carina då han
fyllde 40 och efter det har
han aktivt köpt det han har
velat ha.
– En sak är gemensam,
största delen är från nuvarande Vörå. Jag är lite patriotisk av mig, det duger inte
med annat, säger Ralf.
Det som står ute på gården
eller är inne i någon bod är
lokala bruksföremål och
kommer mestadels från
byggnader som ingått när de
köpt tilläggsmark i byn under
årens lopp. De har även flyttat en del av själva byggnaderna till gården.
– Sakerna har inte kanske
ett så högt ekonomiskt värde,
men de har ett desto större
kulturellt värde, säger Ralf.

De har varit jordbrukare
sedan 1990. Men de överlät
jordbruket åt sonen år 2018
och flyttade då till torpet. Sedan Ralfs farfars farfars farfars farfars far Mats upptog
Kaurajärvi nybygge år 1697
har släkten varit trakten trogen. Nu är den tolfte generationen på gång.
– Jag har varit intresserad
av lokal historia sedan 25 års
ålder. Det vi har här är verkligen lokalt.
Ralf säger att det är svårt att
lyfta fram en favorit bland
allt han samlat. Men om han
ska lyfta fram något som han
samlat många av är det stenfat tillverkade på krukmakeriet i grannbyn Keskis.
– Det första jag hittade
fanns i ett uthus vi köpte och
sedan dess har antalet stigit
till närmare 50 stycken.
Carina Backman brinner
också för ett särskilt intresse,
nämligen fotografering. Hon
fick sin första kamera när
hon fyllde 50 för tre år sedan.
– Jag har alltid tänkt att om
jag ska ha en kamera så ska
jag gå en kurs. Så jag gick en
kurs på MI som Johan Strand
höll. Nu är jag inne på min
andra kamera, en Canon
EOS 77D, säger Carina.
Carina fotar egentligen det
som dyker upp för henne.
Det kan vara allt från olika

motiv i naturen till barnbarnen och hemgården. Ibland
brukar hon gå ut och strosa
omkring, men sen brukar
hon sist och slutligen hitta
något fint att fota där hemma.
– Det är kul att fota barnbarnen i de gamla omgivningarna. Vi har klätt barnbarnen i gammeldags kläder
och det blir både fint på vintern och sommaren.
Det viktigaste är känslan i
bilden, poängterar Carina.
Vissa av Carinas bilder har
väckt intresse på sociala medier. Den bild som fått mest
uppmärksamhet var en bild
på en ren i Levi. Renen som
står högt uppe i ett färggrant
landskap har tusentals gillningar på sociala medier, den
är dock inte hennes egen favoritbild.
– De ringde till och med
från Aamulehti och frågade
om bilden.
Även Ralf har gått en fotokurs, men utan att bli lika
begeistrad. Carina å sin sida
ser charmen i gamla ting,
men är inte lika engagerad i
samlandet.
– Det är nog Carina som
fotar och jag som handlar.
– Och jag tycker att gamla
saker är fina men jag har inte
samma kunskap som Ralf.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

Ralf brukar säga att det som andra bär ut bär
han in.

Carina kliver in i en av de många bodar som
finns på gården.

En av byggnaderna som Ralf tagit tillvara är
nu för tiden en bastu.
Foto: Ralf Backman

Carina har fotograferat barnbarnen i svartvitt
vilket gör fotona svåra att placera tidsmässigt. 

En kärra Ralf hittat hade till och med kvar
guldfärgen på sig efter alla år.

En av bodarna är fyllda av slöjdredskap med
versioner av hyveln.
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Tim, Tanja, Marianne och Henrik Gammelgård har totalt 70 kor på sin gård.

De har producerat kvalite
Henrik och Marianne Gammelgård i Kimo har i trettio års tid levererat mjölk av allra högsta kvalitet utan en enda anmärkning.
Det är med fasta och vänskapliga
handslag
som
mjölkbönderna och paret
Henrik och Marianne Gammelgård och deras barn Tim
och Tanja tar emot oss i deras ladugårds kontor i Kimo.
Inne i fähuset råmar korna

välkomnande. På kaffebordet i kontoret är ett diplom
prydligt framlagt. Ett diplom
från Maitosuomi som intygar
att den mjölk som producerats på gården är av högsta
kvalitet.
– Det ett erkännande och

en uppskattning, säger Marianne Gammelgård om diplomet.
Men om vi ska vara riktigt
ärliga är diplomet bara ett i
mängden. Under sina trettiofem år som mjölkbönder har

diplomen hunnit bli många.
De har bland annat fått diplom för sin djuravel och
deras ko Plotta fick år 2017
diplom för sin bragd att h
a
producerat 150 374 kilogram
mjölk under sin livstid.
– Det är få kor som kla-

rar av att producera sådana
mängder, säger Henrik Gammelgård.
Låt oss fästa uppmärksamhet på deras senaste diplom, alltså det diplom som
står framme på kaffebordet.
Det är ett intyg på att mjölkbönderna under alla sina år
som producenter alltid producerat mjölk i e-klass, det
vill säga den högsta klassen
i Finland. Trots att dagens
mjölkindustri har mycket

hjälp av robotar och teknik
så är det ändå den mänskliga
faktorn som är den största
avgörande faktorn.
– Det börjar egentligen redan med kvaliteten på fodret.
Får korna foder av hög kvalitet ökar också kvaliteten på
mjölken. Hygienen i fähuset
måste också vara i toppklass
om man ska lyckas hålla
standarden, säger Henrik
Gammelgård.
För att kunna klassificera
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Med hjälp av lasrar hittar roboten kons spenar.

Vid strömavbrott finns det en generator som producerar ström, säger Henrik Gammelgård

Mitt i intervjun föddes en kalvkviga. På bilden är kalven mindre än en timme gammal.

etsmjölk från Kimo i 3
 0 år
kvaliteten på mjölken görs
stickprov fyra gånger i m
 ånaden. Syftet med proven
är förutom att mäta protein,
fett, celler och bakterier,
även att säkerställa att det

”

inte förekommer eventuella
läkemedelsrester, som antibiotika. Användningen av
antibiotika på mjölkgårdar
är väldigt låg i Finland.
– Finland har världens fi-

Tiderna har förändrats sedan jag och Henrik
började som mjölkbönder. ”

naste mjölk. 98 procent av
den mjölk som produceras
av Valios mjölkproducenter
är e-klass i dag. Men det som
är mera sällsynt är att producenterna lyckas hålla klassen
vid varje mätning, år efter år.
Det är vanligt att man i någon
mätning har något förhöjt
värde, säger Henrik Gammelgård.
Plötsligt slår sig Marianne
Gammelgård ner igen vid
kaffebordet. Utan att repor-

tern märkte det har hon varit ute i ladugården och följt
med när en ko kalvat.
– Det blev en k
 vigkalv, säger hon lugnt, när vi alla går
ut i fähuset för att bevittna
det nya djuret, som ligger i
halmen innan den på skakiga
ben tar sina första steg på jorden.
Gammelgård har totalt 70
mjölkkor. På gården, intill
deras hem, finns djuren som

producerar mjölk. Korna är
väldigt nyfikna och kommer
fram och hälsar när vi vandrar genom fähuset iklädda
overall och stövlar. Henrik,
Marianne, Tanja och Tim ger
tid åt kossorna och kliar dem.
– Tiderna har förändrats
sedan jag och Henrik började
som mjölkbönder. Jag brukar
säga att förut förstörde man
knäna då man mjölkade i bås,
sedan förstörde man axlarna
då vi mjölkade i mjölkgrop,

och nu förstör man huvudet
när mjölkroboten krånglar,
säger Marianne och skrattar.
Mjölkroboten har förändrat mjölkindustrin. Med
hjälp av 
laser avläses spenarna och 
spenkopparna
fästs automatiskt vid k
 ornas
spenar. Innan mjölkningen
startar tvättas spenarna också per automatik. Djuren får
mat samtidigt som de mjölkas i robotboxen.
Fortsätter på nästa sida >>
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Tim och Tanja Gammelgård kommer småningom ta över gården när Henrik och Marianne går i pension

– Korna vill bli mjölkade och
kommer självmant till roboten. Det är ganska intressant
att de har en egen tågordning
som de följer. Det är som om
de skulle följa en klocka, för
vi kan se på datorn när djuren blivit mjölkade och det
är nästan exakt vid samma

tidpunkt varje dag, säger Marianne.
Mjölken pumpas in i en behållare och vidare i en 6 000
liters tank, som töms vartannat dygn på nätterna.
Henrik och Marianne säger att det är skönt att barnen
visat starkt intresse för livet

som mjölkbönder. Utan dem
skulle vardagen vara betydligt svårare.
– Det är tryggt att veta att
det är eget folk som kommer
som avbytare, säger Marianne.
Före påsk hade paret

Gammelgård åtta dagar le-

digt i rad, vilket är ett rekord
för dem. Det firade de med
att göra det de gillar bäst.
– Vi dansade och åkte skidor, säger de.
Planen är att Tanja och
Tim ska fylla mors och fars
stövlar och overaller när de
går i pension småningom.

Barnen säger att de är redo.
– Jag har alltid självmant
varit med i ladugården. Det
är aldrig 
något jag upplevt
som jobbigt, säger Tanja
Gammelgård.
– Samma här, säger Tim
Gammelgård.
Dricker familjen själva

mjölk eller har ni tröttnat?
– Joo, men inte vår egen
mjölk från gården eftersom
vi är laktosintoleranta tvingas vi köpa från butik, vilket är
lite harmligt, säger Marianne
Gammelgård.
Text & foto:
Jonny Smeds
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Gymnasiets kulturresa gick till Berlin
Kulturresan från Vörå
samgymnasium gick i år
till Tysklands huvudstad
Berlin, med temat Berlinmurens fall 30 år.
Under läsårets gång har vi
studerande som valt temakursen kulturresa samlat in
pengar genom att bland annat baka, anordna en kulturkväll, ställt upp som luciatåg
på Lionsklubbens julfest, serverat kaffe på föräldramöte
samt sålt Gutz-produkter.
Måndagen den 15 april anlände ett glatt och förväntansfullt gäng till Berlin. Resan började med en guidad
bussrundtur i och runtom
Berlins stadskärna som efterföljdes av incheckning på
hotellet.
På bussrundturen fick vi ta
del av en hel del sevärdheter,
vi fick bland annat ta en närmare titt på Brandenburger
Tor,
Förintelsemonumentet och East Side Gallery.
Kvällsaktiviteten bestod av
en guidad rundtur på cykel,
där vi främst rörde oss i Östberlin och fick ta del av den
östra sidan av Berlinmuren
samt dess historia och fall.
Ett måste bland allt man
kan se och göra i Berlin var
för vår del ett besök på ett
koncentrationsläger. Vi valde att göra ett besök på koncentrationslägret Sachsenhausen som är beläget cirka
trettio kilometer utanför
Berlin och på området finns
även ett flertal tillhörande
museum.
Lägret har fungerat under
både nazityskt och sovjetiskt
styre och under den guidade
rundturen fick vi ta del av de
fruktansvärda händelserna
som ägt rum innanför dess
murar en gång i tiden.
Vi har även hunnit med en
hel del museibesök under resans gång. Muséerna som vi
besökt är Alltag in der DDR,
Stasimuseét samt Stasifängelset. Utställningen på muséet Alltag in der DDR visar
hur livet såg ut för en helt
vanlig privatperson i Östberlin på 1970- och 1980-talet,
samt den kommunistiska regimens inverkan på invånarnas vardagsliv.
Stasifängelset
Hohenschönhausen användes under DDR-tiden som centralhäkte och förhörscentral för
Östberlins
säkerhetstjänst
Stasi. I dag är det en minnesplats för de politiska offren under DDR-tiden och
ett museum där det dagligen
anordnas guidade rundvandringar för de som intresserar
sig för hurudana förhållandena var längst ner i fängelsehålan under den tyska demokratiska republikens tid.
Stasimuseet är beläget i
samma byggnad som det dåtida högkvarteret för Stasi.
Byggnaden byggdes i början
av 1960-talet och dess syfte
var att fungera som kontor
för Erich Mielke, som fungerade som statssäkerhetsminister från 1957 fram till
slutet av DDR. Muséet består
av rekonstruktioner av en
del kontorsrum, filmer och

Stasifängelset Hohenschönhausen Foto: Jenny Granfors

Förintelsemomumentet. Foto:
Jenny Granfors

Hela gänget samlat vid Brandenburger Tor.

Foto: Jenny Granfors

Riksdagshuset.

Foto: Jenny

Granfors

En cell i den ”nyare” delen av fängelset. 

Foto: Jenny Granfors

Ingångsporten till koncentrationslägret Sachsenhausen. Foto:
Jenny Granfors

bilder, samt utställningar av
olika utrustningar och diverse andra prylar som Stasi
använde sig av.
Vi elever har även haft lite
fritid under resan och då har
var och en valt eget program.
Då har vi på egen hand tagit
oss fram i Berlin och besökt
olika sevärdheter eller hittat
på andra roligheter.
För att nämna några saker
har några i gruppen gått på

Zoo Berlin, ätit currywurst,
kastat ett mynt i Neptunbrunnen, besökt Ritter-Sport
affären Schokowelt, sett på
fotboll, shoppat i shoppingcentret Alexa och besökt
Checkpoint Charlie.
Sist men absolut inte minst,
fick vi även möjligheten att
göra ett besök i självaste
riksdagshuset. Vi fick en
guidad rundtur i form av en

öronsnäcka med en färdigt
inspelad guidetur som under promenaden upp i riksdagskupolen berättade om
huvudstadens händelserika
historia och hänvisade oss att
titta ut när vi passerade något
som guiden nämnde.
Som en bra avslutning på
dagen samlades vi hela gruppen varje kväll för att avnjuta
en gemensam middag.
Under de tre kvällarna vi

var där hade vi bokat bord på
restaurangerna Zum Schusterjungen, Hard Rock Café
och Alex i Sony center.
Jag tror jag talar för alla när
jag säger att vi är alla väldigt
tacksamma och nöjda över
att vi fick chansen att göra
denna resa.
Vi vill tacka för allt stöd vi
fått för att kunna göra denna
resa möjlig, tack!
Jenny Granfors

”

För att nämna
några saker har
några i gruppen
gått på Zoo Berlin, ätit currywurst, kastat ett
mynt i Neptunbrunnen, besökt
Ritter-Sport
affären Schokowelt, sett på
fotboll, shoppat i
shoppingcentret
Alexa och besökt
Checkpoint Charlie. ”
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Musmamman ger några motiverande ord åt Åsa Svels som deltog i talkot.

Kråkans hus stod tomt när hon navigerat fel.

Många läger på
Rasmusbacken
i sommar
Ett nytt samarbete mellan Stiftelsen Rasmusgården och Vörånejdens 4H vill ge barn en sommar
de sent kommer att glömma. I början av maj ordnades ett talko för att gården skulle vara i skick
inför den fartfyllda sommaren.

Musmamman Ulrica Rasmus brukar berätta om bockarna Bruse.

En av dem som deltog i talkot
var Mikaela Majabacka. Hon
ser samarbetet som en positiv
nyhet.
– Jag tycker att det låter bra
det här samarbetet. Det här
är ett idylliskt ställe och det
passar perfekt med 4H-verksamhet här. Jag brukar komma hit ofta med mina barn, vi
bor alldeles i närheten, säger
Mikaela Majabacka.
Mitt i allt hör man hur en
koskälla rör sig närmare och
närmare huset på Rasmusgården. Det är Mamma Mu
som kommer springandes.
– Mamma Mu och Musmamman är på plats i dag.
Kråkan navigerade lite fel
och Pippi är i södra havet.
Vi brukar göra en teaterdag

dagsläger att ordnas, varav
ett kombineras med en matskola. Sedan kommer man
också ordna ett övernattningsläger.
– Tanken är att vi ska göra
upp odlingslådor på det första dagslägret vars skörd de
sedan får använda i matskolan senare i sommar. I år är
temat på matskolan potatis.
Alla läger deltar i matlagningen. Vi vill visa matens
väg från jord till bord. Det
finns en naturlig koppling till
omgivningen. Allt finns nära
till hands, säger Backlund.
På Rasmusgården finns
även ett ”jordbruksmuseum”.
Rasmus tycker att det är viktigt att kunna visa upp hur
man gjorde förr.

per sommar tillsammans för
barnen. Det är roligt att se
barnens miner när de ser oss,
säger Sirpa Mannil, som föreställer Mamma Mu.
Det är många föreningar
som enas om Rasmusbacken.
Lomby byaförening, Stiftelsen Rasmusgården, Vörånejdens Hundklubb WOFF och
Vörånejdens Ridklubb finns
på backen.
Alla tar hand om den tillsammans. Stiftelsens uppgift
är att vårda, utveckla och
förvalta bonden Verner Rasmus museisamlingar som ett
självständigt museum. Det
var Verners bror Arvid Rasmus som testamenterade
området.

Det ska finnas till för barnen, säger Ulrika Rasmus,
ordförande för Stiftelsen
Rasmusgården.
– Jag var till en 4H-gård
i Sverige nyligen och blev inspirerad, så får se vad Musmamman hittar på härnäst.
Musmammans 72 musbarn
tycker om Bröderna Grimms
sagor. Vi har ett eget sagohus
där Musmamman berättar
sagor. Varje torsdag klockan
10 i juni och juli har vi sagopicknick, säger Rasmus.
Nora Backlund, ordförande i Vörånejdens 4H, tror
starkt på samarbetet och
längtar till att få köra i gång.
Hon tycker det är ett jättebra
område att kunna ordna läger på. Totalt kommer att 2

zzTidtabell för lägren:
••Första dagslägret ordnas
från 3-6 juni, sista anmälningsdag den 28 maj.
••Andra dagslägret med
matskola ordnas 29 juli till

– Vi har flera sorters jordbruksredskap där. Vi vill lära
barnen om vilka redskap
som används under vilken
säsong. Vi lär dem om allt
från såningsvackor till skördetröskor. Dessutom har vi
många djur på gården, här
finns en shetlandsponny, en
kalv, kycklingar, får, lamm
och kaniner. Tanken är att
barnen ska sköta dem. Här
får man mocka boxarna,

1 augusti. Sista anmälningsdag 19 juli.
••Övernattningslägret ordnas
26-27 juni. Sista anmälningsdag 21 juni.

väga och ge mat och se till att
rätt djur får rätt foder, säger
Rasmus.
Åsa Svels, orförande för
Vörånejdens Ridklubb, ser
positivt på lägret. Hon hade
också kommit till Rasmusbacken för talkot.
– Jag hoppas att intresset
för hästar också väcks, säger
Svels.
Backlund säger att kom-
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Foto: Felix Rantschukoff

mande sommaren är en
pilotsommar där de testar
konceptet. Men hon säger att
det finns stor potential i det
och en möjlighet att utveckla
konceptet med 4h-gårdsverksamhet på backen. På
matskolan brukar 4H göra
ett bondgårdsbesök. Men i
och med det här samarbetet
får barnen utöver det vara
i kontakt med djuren hela
veckan.
– Det är något helt annat,
säger Backlund.
Verksamheten ordnas för
7–12-åringar på backen. Vörånejdens 4h har även haft
möjligheten att anställa ungdomar som lägerledare.
– Det blir roligt, vi hittade
våra ledare innan vi knappt

hunnit annonsera om det, säger Backlund.
Det viktigaste är att skapa
ett ställe där barnen kan njuta av sitt sommarlov, tillägger
Backlund. Både barnen och
djuren får en gemytlig miljö
att njuta i.
– De får skaffa sig praktiska färdigheter för livet. Allt
från att skala potatis, till att ta
hand om djuren kommer de
ihåg. ”Det där gjorde jag som
7-åring på lägret” hoppas jag
de minns senare i livet, säger
Backlund.
Rasmus säger att det är
viktigt med mycket liv på
backen.
– Det var bröderna Rasmus önskan, säger Rasmus.

Mikaela Majabacka hjälpte till genom att räfsa.

Sirpa Mannil, Ulrica Rasmus, Nora Backlund och Barry Hassan ser fram emot samarbetet.

Barry Hassan, vikarierande verksamhetsledare för
Vörånejdens 4h besökte Ras-

säkert ännu finare på sommaren. Jag tror barnen kommer att vara nöjda, här kan

musbacken för första gången
under talkot.
– Det ser fint ut och det blir

de vara ute och njuta.

Text & foto:
Felix Rantschukoff
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Sommarevenemang 2019
Evenemang 1/3
Vi publicerar sommarens
evenemang i tre delar, här
kommer den första. De två
följande publiceras i juni
respektive juli.

MAJ
19.5 HERRGÅRDSBRUNCH
kl 11–13 i Tottesunds herrgård, Tottesund 529. Förhandsbokning senast 16.5.
per tfn 050-5689539. Arr.
Maxmo hembygdsförening.
24–26.5 LOPPISWEEKEND
vid Bertby lokalin, BertbyLålaxvägen 771. PRYLLOPPIS inne i lokalin: öppet
fre kl 17–20, lö-sö 11–15.
PLANTMARKNAD ute på
gården, öppen lö–sö kl 11–15,
bl.a. olika sorters perenner,
örter, buskar, bärplantor
och inomhusväxter m.m.
MARKNAD på gården lö-sö

kl 11–15, med bl.a. rökt fisk,
ekologiskt nötkött, hantverk
och bakverk samt Ain’t bad
hundmassage/hundtillbehör. Kaffeservering med nybakade munkar och även
möjligheter att köpa munkar.
Arr. Bertby Ungdoms- och
hembygdsförening.
25.5 STORA TALKODAGEN
kl 10 vid Vörå uf lokal, Bergbyvägen 15, Vörå. Info: www.
vorauf.fi. Arr. Vörå Uf.
25.5 STORA TALKODAGEN
kl 10 vid Komossa uf lokal,
Komossavägen 237, Komossa. Arr. Komossa Uf.
25.5 SKOGSDAG kl 10–14 på
Norrvalla för hela familjen.
Vi lär oss tillsammans om
skogen, plantröjning, olika
slags plantor, olika möjligheter i skogsbruket och skogsdata. Gratis. Anmälan: voranejden.fs4h.fi/klubbanma-

lan/. Arr. Vörånejdens 4H.
JUNI		
1.6. CHAMPAGNEMIDDAG
i Tottesunds herrgård, Tottesund 529. Middagen består
av en trerätters middag samt
champagneprovning. Förhandsbokning senast 24.5.
per tfn 050-5689539. Arr.
Maxmo hembygdsförening.
3–5.6 KIDS GONE WILD 1
LÄGER på Norrvalla för 8 år
och äldre barn. Fartfyllt läger i Fångarna på fortet-stil.
Även film- och grillkväll samt
några
överraskningsmoment. Övernattning på hotellet. Pris: 160 euro/person.
Utan övernattning 40 euro/
dag. Anmälan senast 26.5:
www.folkhalsan.fi/idrott/
norrvalla/.
3-6.6

DAGSLÄGER

kl

9–15 på Rasmusbacken för
7–12-åringar.
Deltagarna
får delta i matlagning, göra
upp odlingsland, plantera en
köksträdgård och ha uteaktiviteter. Pris: 65 euro. Anmälan senast 31.5: voranejden.
fs4h.fi/klubbanmalan/
Arr. Vörånejdens 4H.

oravais1808.fi/. Arr. Oravais
historiska förening.

3–26.6
NATURFOTOUTSTÄLLNING på Vörå huvudbibliotek. Medborgarinstitutets fotokursdeltagare ställer
ut sina foton.

6.6 MUSMAMMANS SAGOPICKNICK kl 10 på Rasmusbacken,
Haviståkersvägen
92-95, Vörå. Fortsätter varje
torsdag i juni och juli. Sagopicknickarna är tvåspråkiga.
Gratis. Egen picknickkorg
med! Sagorna som berättas är:
6.6. Mamma Mu och Kråkan
städar
13.6 Bockarna Bruse.

3.6 WORKSHOPPAR inom
smakrikt i skog och trädgård
kl 17.30-21 vid Furirbostället,
Slagfältsvägen 130, Oravais.
Under två försommarmåndagar fortsätter vi med workshopparna inom smakrikt i
skog och trädgård. Avgift 10
euro/gång. Anmälan senast
31.5 till lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com / 0503001037. Mera info på www.

4.6 SAGO- PYSSELSTUND
kl 11–12 på Oravais bibliotek,
Öurvägen 31, Oravais. Gratis.
Barn med förälder eller annan
vuxen välkommen till biblioteket. Fortsätter hela juni.

10–12.6 KIDS GONE WILD 2
LÄGER på Norrvalla för 8 år
och äldre barn. Fartfyllt läger i Fångarna på fortet-stil.
Även film- och grillkväll samt
några
överraskningsmo-

Kesän tapahtumat 2019
Tapahtumat 1/3

Julkaisemme kesän
tapahtumakalenterin
kolmessa osassa, tässä
tulee ensimmäinen osa.
Seuraavat julkaistaan kesä- ja
heinäkuussa.

TOUKOKUU
19.5.
KARTANOBRUNSSI
klo 11–13 Tottesundin kartanolla, Tottesund 529. Paikkavaraukset 16.5. mennessä,
puh. 050-5689539. Järj. Maxmo hembygdsförening.
24-26.24.–26.5. KIRPPISVIIKONLOPPU, Bertby lokalin, Bertby-Lålaxintie 771.
TAVARAKIRPPIS sisätiloissa: avoinna pe klo 17–20, lasu klo 11–15. TAIMIMARKKINAT ulkotiloissa: avoinna
la-su klo 11–15, mm. erilaisia
perennoja, yrttejä, pensaita,
marjapensaita, sisäkasveja
ym. ULKOMARKKINAT:

la-su klo 11–15, mm. savustettua kalaa, luomunaudanlihaa, käsitöitä ja leivonnaisia sekä Ain’t bad -yrityksen
koirahierontaa/koiratarvikkeita. Tarjolla kahvia ja
vastapaistettuja munkkeja.
Munkkeja voi myös ostaa.
Järj. Bertby Ungdoms- och
hembygdsförening.
25.5. SUURI TALKOOPÄIVÄ
klo 10 Vörå uf:n tiloissa,
Bergbyntie 15, Vöyri. Lisätietoja: www.vorauf.fi. Järj.
Vörå Uf
25.5. SUURI TALKOOPÄIVÄ
klo 10 Komossa uf:n tiloissa,
Komossantie 237, Komossa.
Järj. Komossa uf.
25.5. METSÄPÄIVÄ
klo
10–14 Norrvallassa koko
perheelle. Opimme yhdessä
metsästä, taimikonhoidosta,
erilaisista taimista, metsätalouden eri mahdollisuuksista

ja metsätiedosta. Maksuton.
Ilmoittautumiset: voranejden.fs4h.fi/klubbanmalan/.
Järj. Vöyrin seudun 4H.
KESÄKUU

1.6.
SAMPPANJAILLALLINEN Tottesundin kartanolla, Tottesund 529. Kolmen
ruokalajin illallinen ja samppanjamaistelua. Paikkavaraukset 24.5. mennessä, puh.
050-5689539. Järj. Maxmo
hembygdsförening.
3.–5.6. KIDS GONE WILD 1
-leiri Norrvallassa yli 8-vuotiaille lapsille. Vauhdikas leiri Fort Boyard -tyyliin. Myös
elokuva- ja grillausilta sekä
yllätysohjelmaa. Yöpyminen
hotellissa. Hinta: 160 euroa/
hlö. Ilman yöpymistä 40 euroa/päivä. Ilmoittautuminen
viimeistään 26.5.: www.folkhalsan.fi/idrott/norrvalla/.

3.–6.6. PÄIVÄLEIRI klo 9–15
Rasmuksenmäellä 7–12-vuotiaille. Leiriläiset saavat
osallistua ruoanlaittoon ja
kasvimaan perustamiseen, ja
heille on tarjolla ulkoaktiviteetteja. Hinta: 65 euroa Ilmoittautuminen viimeistään
31.5.:
voranejden.fs4h.fi/
klubbanmalan/ Järj. Vöyrin
seudun 4H.

3.–26.6. VALOKUVANÄYTTELY Vöyrin pääkirjastossa.
Kansalaisopiston
valokuvauskurssilaiset asettavat
näytille valokuviaan.
3.6. MAUKASTA METSÄSTÄ
JA PUUTARHASTA -TYÖPAJA klo 17.30–21.00 Furiirinpuustellilla,
Taistelutantereentie 13, Oravainen.
Pidämme Maukasta metsästä
ja puutarhasta -työpajoja
alkukesän
ensimmäisinä
maanantai-iltoina. Maksu 10
euroa /kerta. Ilmoittautumi-
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byahjalp@byahjalp.fi
www.facebook.com/byahjalp

Studenthelgen närmar sig!
Du kommer väl ihåg att
beställa dina rosor i tid?
Välkommen in!
Välkommen!

Vörå
044-243 6302

set 31.5. mennessä, lilianpetterssonsmeds1808@gmail.
com / 050-3001037. Lisätietoja osoitteessa www.oravais1808.fi/. Järj. Oravaisten
historiallinen yhdistys.
4.6. SATU- JA ASKARTELUTUNTI klo 11–12 Oravaisten kirjastossa, Öurintie 31,
Oravainen. Maksuton. Lapset vanhempiensa tai muun
aikuisen seurassa ovat tervetulleita kirjastoon. Jatkuu
koko kesäkuun.
6.6. HIIRIÄIDIN SATUPIKNIK klo 10 Rasmuksenmäellä, Haviståkersvägen 92–95,
Vöyri. Pidetään kesäkuun
ja heinäkuun jokaisena torstaina. Satupiknikit pidetään
kahdella kielellä. Maksuton.
Oma piknikkikori mukaan!
Seuraavat sadut luetaan:
6.6. Mimmi Lehmä ja Varis
siivoavat
13.6 Kolme pukkia

ment. Övernattning på hotellet. Pris: 160 euro/person.
Utan övernattning 40 euro/
dag. Anmälan senast 1.6:
www.folkhalsan.fi/idrott/
norrvalla/.
15.6 LOPPIS kl 10-16 i Komossa f.d. skola, Komossavägen 237, Komossa. Caféet öppet. Även möjligt att shoppa
på Aveos lagertömning. Anmäl dig som försäljare till komossauf@gmail.com senast
2.6.2019. Bordshyra uppbärs.
Arr. Komossa Uf.
zFölj
z
med och kontrollera
aktuell information på www.
vora.fi/evenemang se även
Facebook. Händelser till nästa
evenemangskalender
meddelas till fritid(at)vora.fi, för
juninumret senast 29.5 och för
julinumret senast 26.6. De evenemang som satts in på ”Det
händer i Österbotten” behöver
inte meddelas på nytt.

10.–12.6. KIDS GONE WILD 2
-leiri Norrvallassa yli 8-vuotiaille lapsille. Vauhdikas leiri Fort Boyard -tyyliin. Myös
elokuva- ja grillausilta sekä
yllätysohjelmaa. Yöpyminen
hotellissa. Hinta: 160 euroa/
hlö. Ilman yöpymistä 40 euroa/päivä. Ilmoittautuminen
viimeistään 1.6.: www.folkhalsan.fi/idrott/norrvalla/.
15.6. KIRPPIS klo 10–16 ent.
Komossan koululla, Komossantie 237, Komossa. Kahvila
on avoinna. Lisäksi mahdollisuus ostaa tuotteita Aveon
varastontyhjennyksestä. Ilmoittaudu myyjäksi sähköpostitse osoitteeseen komossauf@gmail.com
2.6.2019
mennessä. Pöytävuokra. Järj.
Komossa uf.
zzSeuraa ajankohtaista tietoa osoitteessa www.vora.
fi/evenemang. Pidä silmällä
myös kunnan Facebookia!

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

Kakel-, parkett- badrums-,
bastu- och lägenhetsrenovering

VTT

rtifierad

ce

Vi planerar och renoverar
Ditt hem precis som
Du vill ha det!

www.a-byggahlback.fi 0500-362422
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi

ÖPPET:
vard. 9–18

HeLsings
MåLeri ab

SandbläString
& Måleriarbeten

MetallkonStruktioner Släpvagnar
- Fälgar astbiLar
LASTBILAR
ilar M.M-.BILAR M.M.
b
Läpvagnar
tFn:
050 3226594
SebaStian HelSing, vörå

- L
&
s
- påbyggnader
- MetaLLSandbläString

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten
J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

& Måleriarbeten
konstruktioner

MetallkonStruktioner iLar- FM
M Släpvagnar
älgar
LASTBILAR
b
ilar M.M-.BILAR M.M.
tFn: 050 3226594
SebaStian HelSing, vörå

- b

050-554 9171

. .
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VTT-Certifikat

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Sotare
Nuohooja
Leppänen
0400560 253

TAXI06
EL-KURT

Tips på lokalhistoriska böcker
zzBertbyboken, 2004. Utgiven av Bertby Hembygdsförening rf
I boken finns bl.a. kartor
över byn, invånarförteckning från 1920-talet och från
2003. Man kan också läsa om
gamla seder och bruk och om
många intressanta levnadsöden.
Boken kan lånas på biblioteket
zzFrån griffeltavla till internet – Kimo skola 125 år
Utgiven av Kimo skola
2005
Boken innehåller historik över åren 1886 till 2005.
Under rubriken ”Generatio-

nernas skola” finns minnen
från 1920-talet och framåt
nedtecknade av elever och
personal.
Boken kan lånas på biblioteket
zzVi minns... Oravaisfabrik
1930-talet.
Utgiven av Virgo arbetarbostadsmuseum.
Intressegruppen Oravaisfabrik 1930.
Boken är en förteckning
över de bostadshus som på
1930-talet fanns på Oravaisfabrik. Författarna har samlat berättelser och minnen
från dem som bodde och arbetade på området på 30-talet. En kort sammanfattning

av vad som gjordes på fabriken finns också med.
Boken kan lånas på biblioteket
zzKaitsor – hamnbyn genom
tiderna
Utgiven av Kaitsor bys samfällighet 2008. Hembygdsforskargruppen i Kaitsor.
I boken kan man läsa om
vad som hänt i Kaitsor under
250 år. Bl.a. om händelser
under krigstiden, berättelser
och skrönor om Kaitsorprofiler och emigranter. Sågverkstiden i Hellnäs intar en
märkbar plats i boken. Boken är nästan 600 sidor och
innehåller även bilder.

Foto: Oravais Bibliotek

Sago- och pysselstunder
ordnas på Oravais bibliotek
zzI juni blir det sago- och pysselstunder på Oravais bibliotek, tisdagar kl. 11–12.
Maria Kallio som är vikarierande biblioteksfunktionär kommer att hålla
sagostunderna. Efter sagostunden får barnen göra
pyssel som blir dekorer på

bibliotekets
barnavdelning.
Finns det önskemål kan
det även bli aktuellt att ordna
sagostunder på hösten.
Förra sommaren ordnades
sagostunder i Oravais. Barn
från kommunens olika byar
fick möjlighet att lära känna

varandra och vuxna fick en
liten pratstund.
Även sommargäster som
vistades i Oravais kom på sagostund.
För varje gång blev deltagarna fler och fler. Enligt
önskemål gör vi om det i
sommar, välkomna!

Kurt Lassus 050 514 6284

Boken kan lånas på biblioteket

zzDet finns fortfarande lediga platser i sommarklubbarna som vi informerade om i
förra Kommunbladet.
Vår sommarklubbsledare
Elsa kommer att göra allt
för att klubbarna ska vara
kreativa och fantasifulla! Du
kan göra anmälan genom att
ringa, sända e-post eller besöka biblioteket.
Vi behöver veta deltagarens namn, vilken klubb barnet deltar i samt vårdnadshavarens telefonnummer och
e-post.
Information hittar du
också på www.fredrikabiblioteken.fi och bibliotekets
Facebooksida.
Sommarklubbarna ordnas
tack vare stöd från Svenska
folkskolans vänner rf, Vörå
Sparbanks Aktiastiftelse och
stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Björn Svens
ORAVAIS

taxi06.fi
Till vårens
fester!

zzKärklax – Förr och nu,
2016. Utgiven av Maxmo
hembygdsförening rf
I boken finns alla fjorton
hemman
dokumenterade
och spännande livsöden
kompletteras med ett stort
bildmaterial.
Boken kan lånas på biblioteket
Säljs vid Klemetsgårdarna,
Kvevlax Sparbanks Maxmokontor och vid Stagnäs
& Nylund. Mer info och beställningar, May-Britt Audas
(may-britt@netikka.fi) eller
tfn 050 568 9539.

Platser
kvar till
sommarklubbar

Bilden tagen på förra årets sagostund.

Elinstallationer
Sähköasennuksia

063834106

• damklänningar,
-kjolar, -tunikor m.m.
• herrkostymer
-kavajer,-byxor
-skjortor m.m.

Välkommen!
Vöråvägen 34, 66600 Vörå
 383 0941
ÖPPET: vard. 9–17, lörd. 9–13

Investera i nya

FÖNSTER och
DÖRRAR!
Ring 0400 340 093

www.exellent.fi

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtlister
Taksäkerhetsprodukter
Inplåtning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov
Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • 050 572 1214 / 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

Vi hjälper dig med:
- Grusning av vägar
- Transport av massa
- Materialleveranser
Kross, sand, grus, kalk,
matjord, fyllnadsmaterial

zz

Betraktelsen

En dålig deal
zz”Ja sko fast peed ända från Larsmo!”
Han var den tredje som ringde på min annons. Jag sålde
några fälgar, och hade tydligen missräknat värdet. Telefonen
gick varm och denne man från Larsmo tyckte att erbjudandet
var så bra att han skulle ha cyklat från Larsmo till Vörå för
att få köpa fälgarna.
Somliga saker verkar för bra för att vara sanna. Om jag
sade att du inte behöver betala någon skatt nästa år, att du
får en gratis semestermånad på Bali, eller att du får äta pizza
varje dag utan att det skadar hälsan, skulle du antagligen
inte tro mig. Och det ska du inte heller göra. Inget av det där
stämmer.

Därför är det väl inte så underligt att vi ofta blir skeptiska
när vi hör om Guds kärlek. Den Gud som har skapat hela
universum älskar dig så mycket att han har sänt sin Son Jesus
Kristus till världen. Och han vill vara dig nära.
Det är värt att cykla ända till Larsmo för att få Guds
kärlek. Det är värt mycket mer. Ändå krävs ännu mindre än
så. Det som behövs är ett ödmjukt hjärta och en förkrossad
ande. (Ps 51)
Resan till Guds kärlek kan börjar med knäppta händer.
Samuel Erikson,
t.f. kaplan

ALLT TILL FÖRMÅNLIGA PRISER!
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

sidan _____

t

nb
mu lade
m

sidan _____

VINNARE
Ko

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, PB 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 29 maj. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 6, 12, 13 och 16.

zzFörsamlingen
Döpta
••Alm Evelina Ellen Alina,
född 15.02.2019
Döda
••Israels Erik Jakob Lennart,
avled 14.03.2019, 70 år

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Richard Nylund från Bennäs tillhör Maxmo jaktlag eftersom mormor och morfar bor där.
••Norrgård Karl Ole, avled
27.03.2019, 80 år
••Kalander Ulla Fredrika,
avled 31.03.2019, 97 år
••Östman Sven Olof, avled
01.04.2019, 85 år
••Nyby Bertel, avled
03.04.2019, 88 år
••Eriksson Jan Ingmar, avled
12.04.2019, 73 år
••Rosenberg Anna Dagmar,
avled 17.04.2019, 87 år

Tipsa Kommunbladet
Skicka e-post till
kommunbladet@vora.fi
eller ring 050-3130 762!

ÅRETS KULTURPRISTAGARE/
ÅRETS TALKOARBETARE
Fritidsnämnden söker nomineringar till ”Årets kulturpristagare”. Kulturpriset ges till en person/grupp som under
en längre tid visat konstnärlig kvalitet eller som utfört en
kulturell gärning.
Fritidsnämnden söker även nomineringar till ”Årets
talkoarbetare”. Nämnden vill på detta sätt uppmärksamma duktiga talkoarbetare och föreningsmänniskor i
kommunen. Bägge premieras vid Vörådagarnas huvudfest
söndag 7.7.2019
Nomineringar på adressen Kultur- och fritidsnämnden,
Öurvägen 31 66800 Oravais eller till
www.vora.fi/nominering, senast 2.6.2019.
www.vora.fi

VUODEN KULTTUURIPALKINTO
/VUODEN TALKOOTYÖNTEKIJÄ
Vapaa-aikalautakunta etsii ehdokkaita ”Vuoden kulttuuripalkinnon saajaksi”. Kulttuuripalkinto annetaan henkilölle/
ryhmälle, joka on pidemmän ajan osoittanut taiteellista
laatua tai tehnyt kulttuurillisen teon.
Vapaa-aikalautakunta etsii myös ehdokkaita ”Vuoden
talkootyöntekijäksi”. Lautakunta haluaa tällä tavalla huomioida kunnan tarmokkaat talkootyöntekijät ja yhdistyksissä
toimivat. Molempia palkitaan Vöyrinpäivien pääjuhlassa
sunnuntaina 7.7.2019.
Ehdotuksia osoitteeseen Kulttuuri- j a vapaa-aikalautakunta, Öurintie 31, 66800 Oravainen tai sähköpostitse
www.voyri.fi/nimea viimeistään 2.6.2019.
www.voyri.fi

Foto: Privat

Jägaren Richard förvånades av vinsten
zzDen här gången var det
Richard Nylund från Bennäs
som lyckades pricka in alla
rätt i läsartävlingen.
Han är lite förvånad över
vinsten då vi kontaktar ho
nom. Han visste inte om att
han tävlat.
– Jag tror det är min mor

mor från Maxmo som skickat
in bidraget, säger han och
skrattar.
Richard är 20 år gammal
och trivs i skog och mark.
Han arbetar som timmerbils
chaufför. Ett yrke som kan bli
rätt ensamt ute i skogen, spe
ciellt på nätterna.

– Industrin har så pass
stort behov att man ibland
måste jobba natt, Jag trivs
med ensamheten i skogen.
Jag brukar lyssna på radio el
ler prata med kollegor som
jobbar via telefon.
När han inte kör skogsma

skin är han en aktiv jägare.
Han jagar i stort sätt allt. På
bilden har han fällt en älg.
– Jag tillhör Maxmo jakt
lag, eftersom min mormor
och morfar bor där.
Nylund vann ett present
kort till Vörå Blomstertjänst.
Jonny Smeds

Vill du stöda en läsutmaning?
zTill
z
företag, föreningar med
flera. I slutet av maj startar
biblioteket en läsutmaning för
åk 7 och 8 som kommer att av
slutas med ett lotteri för samt
liga deltagare. Om ditt före
tag/förening vill sponsra med
något till lotteriet ta kontakt
med biblioteket: 3821687, bibl.
vora@vora.fi
Vi tackar er som stöder läs
utmaningen genom att synlig
göra alla sponsorer på bibliote
kens anslagstavlor under som
maren samt som ett inlägg på

bibliotekets Facebooksida och
Instagram.
Läsutmaningen hör till pro
jektet ”Läspulsen” som star
tats av Vasa stadsbibliotek.
Läspulsen startades eftersom
ungdomars läsintresse och läs
kunnighet minskar. Läspulsen
testar och utvecklar nya sätt att
arbeta läsfrämjande och sam
arbetar med nya aktörer. De
mindre biblioteken som inte
har samma resurser får ta del
av projektets idéer och mate
rial och det tackar vi för!

Sagopicknickar vid Rasmusbacken
Rasmuksenmäen satupiknikit
zzDe populära sagopick
nickarna på Rasmusbacken
ordnas denna sommar igen!
Varje torsdag i juni och juli
kl.10. Gratis inträde. Egen
picknickkorg med!
Rasmuksenmäen suositut
satupiknikit järjestetään taas
tänä kesänä. Jokainen torstai
kesä- ja heinäkuussa klo 10.
Vapaa sisäänpääsy. Oma pik
nikkori mukaan.
Sagopicknickarna
är
tvåspråkiga. Välkomna på
språkbad!
Satupiknikit ovat kak

sikielisiä. Tervetuloa kielikyl
pyyn!
6.6 Mamma Mu och Krå
kan städar
13.6 Bockarna Bruse
20.6 Mumin i trollskogen
27.6 Mamma Mu och Krå
kan planerar barnfest
4.7 Guldlock i sagohus
11.7 Pippi i muséet
18.7 Den fula ankungen
25.7 Musmamman, Mam
ma Mu och Kråkan åker på
semester Arr. Stiftelsen Ras
musgården

Naturfoton ställs ut på bibban

zzMedborgarinstitutets na
turfotokurs har utställning
på Vörå huvudbibliotek i

zzFödda

juni. Välkommen in och se
på utställningen under bib
liotekets öppettider.

Den 6 mars 2019 fick Emma
Nylund och Joakim Österberg
en dotter. Hon fick namnet
Alma Österberg och vägde
4545 gram och var 53 centimeter lång när hon föddes.

Den 22 oktober 2018 fick
Andreas Rosenberg och Tanja
Borgmästars en son. Han fick
namnet Aron Kristian Rosenberg och föddes 3205 gram
tung och 50 centimeter lång.
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Det unga företagandet
zzKära läsare av Kommunbladet.
En ny månad innebär nya lokala
nyheter och reportage. I det här
numret kan ni läsa om personer
med brinnande intressen, mjölkbönder och företagsamhet.
De flesta företagen i Finland är
antingen små eller egenföretagare.
Det kan kännas som ett stort steg
att ge sig in i den världen, speciellt
när man tänker på pappersarbetet.
Tur är att vi har stöd i vårt land som
företagare kan få.
Ung Företagsamhet är något allt

flera elever intresserar sig för. Att
vara en entreprenör skrämmer inte
ungdomen. Det finns flera exempel
på när Ung Företagsamhet har lett
till en konkret karriär eftersom steget in i företagsvärlden blir mycket
kortare med lite erfarenhet i fickan.
En person kommer på flera idéer
under en livstid och innan stöd som
Ung Företagsamhet och lättföretagsamhet fanns i bilden var det säkert
många idéer som dog i sin linda.
Därför är det bra att det finns
olika tjänster som gör det möjligt att

fakturera utan ett företag och stöd
att fås.
Självklart är det beroende på personen. Men man har en bättre fallskärm att falla med
som gör det möjligt
att ta chansen.

zzVörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut l Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan kansalaisopisto
zzNu är vi mitt inne i vårmånaden och vi har den bästa
årstiden framför oss.
För varje dag ser vi förändringar i naturen och fågellivet. Träden blir gröna och
blommorna kommer ur sin
vintervila och fåglarna bygger sina bon osv.
Medborgarinstitutet har
några kurser ännu som har
anknytning till naturen och
friluftslivet. Passa på och
kom med och betrakta vår
underbara sköna natur som
finns i kommunen.
Du hinner med ännu om
du skyndar att anmäla dig på
tfn 06 382 1673 eller via nätet
www.vora.fi/kursanmalan.
Kurser på kommande:
zz719812
UTFORSKA
HOPPAMÄKI
18.5.2019, kl. 12.00, fd. Komossa skola
Kom och bekanta dig med
Hoppamäkis klippor och utsiktstorn! Under turen pratar
vi även lite om orientering
och säkerhet inom friluftsliv.
Ta med egen matsäck! Samling vid fd Komossa skola.
zz719804
GOURMÉMAT
AV VILDA VÄXTER
24.5.2019, kl. 18.00, Tegengrenskolan
Vill du veta mera om vilda

växter i mat och artkännedom. Första tillfället förbereder vi drycker, andra tillfället
tillreder vi förrätter, varmrätter och efterrätter. Ni får lära
känna naturens vilda smaker
på ett nytt sätt. Råvarukostnader 10 euro tillkommer
och betalas åt läraren.
zz719813
BOBERGETS
VANDRINGSLED med friluftsmat
30.5.2019, kl. 12.00, Campus Norrvalla
Vandra den 6,7km långa
leden bakom Norrvalla och
lär dig laga mat över öppen
eld! Vi hjälps åt att laga en
enkel trerätters måltid ute i
naturen och under vandringen beundrar vi försommarskogens flora och fågeltoner.
Ingredienserna för måltiden
ingår i kurspriset. Ta med
eget dricksvatten, matkärl,
bestick och mugg/kåsa.
zz112807
SLÖJDA
AV
BJÖRNMOSSA
15.6.2019, kl. 10.00, Oravais
Förvaltningshus
Lär dig fläta din egen dörrmatta i björnmossa till midsommaren eller välj ett något
mindre projekt. Tag med
egen mossa, minst en stor
kasse går åt till en liten matta.
Kom ihåg att fråga markäga-

ren om lov innan du plockar
björnmossan.
zz719820
KAJAKPADDLING
15.6.2019, kl. 11.00, Maxmo
dansbana
Kom på en kajakintroduktion för nybörjare. Innehåll
av kursen väljs tillsammans
med deltagarna. Genom övningar, spel och demonstrationer kan vi gå igenom t.ex
framåtpaddlingsteknik, några användbara styrtag och
kamraträddning samt pratar
om säkerhet. 8 deltagare /
grupp. Gruppernas starttider
är kl 11.00, 12.00, 13.15 och
14.15. Grupperna fylls, i anmälningsordning, vartefter
från grupp 1. Spår som passar
för vandring finns nära intill
för dem som väntar på sin tur
eller för andra familjemedlemmar, som vill följa med.
I kurspriset ingår kajakhyra.
Ta med varm dricka och byteskläder!
Tulevia kursseja:
zz719812 TUTKIMUSMATKA HOPPAMÄKEEN
18.5.2019, klo. 12.00, ent.
Komossa skola
Tule tutustumaan Hoppamäen kalliometsiin ja näköalatorniin! Retken aikana
puhumme myös hiukan ret-

keilyn turvallisuuteen liittyvistä asioista ja suunnistamisesta. Omat retkieväät mukaan! Kokoontumispaikka ent.
Komossan koulu.
zz719813
RUOKAVAELLUSREITTI
BOBERGETIIN
30.5.2019, klo. 12.00, Campus Norrvalla
Lähde mukaan vaeltamaan Bobergetin polulle Norrvallan takametsiin ja opi
valmistamaan ruokaa avotulella! Valmistamme yhdessä
yksinkertaisen,
kolmen
ruokalajin aterian nuotiopaikalla. Vaelluksen aikana
voimme pysähtyä tutkimaan
varhaiskesän kasvillisuutta
ja linnunlaulua. Aterian ainekset sisältyvät kurssihintaan. Ota mukaan päivän aikana tarvitsemasi juomavesi,
lautanen, ruokailuvälineet ja
muki.
zz719820
KAJAKKIMELONTA
15.6.2019, klo. 11.00, Maksamaan tanssilava
Tule oppimaan melontaa
kajakkikurssille! Sisältö valitaan osallistujien kanssa
yhdessä.
Harjoituksien,
pelien/leikkien ja demonstraatioiden avulla voidaan
käydä läpi mm. eteenpäin-

melonnan tekniikkaa, joitakin käyttökelpoisia ohjaavia
melaotteita ja paripelastusta,
sekä pohtia turvallisuuteen
liittyviä asioita. Kahdeksan osallistujaa kerrallaan.
Ryhmien lähtöajat klo 11.00,
12.00, 13.15 och 14.15. Ryhmiä
täytetään alkaen ensimmäisestä ryhmästä ilmoittautumisjärjestyksen
mukaan.
Polku löytyy aivan lähellä niille, jotka odottavat melontavuoroaan, tai esimerkiksi
muille mukaan tulleille perheenjäsenille. Kurssihintaan
kuluu kajakkivuokra. Ota
mukaan lämmintä juotavaa
ja vaihtovaatteet.
zzVi på institutet tar fortfarande emot idéer, tips eller
önskemål gällande kurser.
Kanske du själv är intresserad av att hålla kurs hos oss?
Om du har en hobby eller
något annat intresse som du
vill dela med dig till andra, så
kan du vara en kursledare.
Tveka inte att ta kontakt till
kansliet eller fyll i formuläret
på www.vora.fi/kursforslag.
Personalen på MI tackar
alla kursdeltagare och kurslärare för gott samarbete och
hoppas vi får fortsätta samarbeta nästa läsår.
Trevlig och sommar till
alla! Hyvää kesää kaikille!

5,82 grader
i Vörå på 1 maj

zzVörå lionsklubbs årliga
gissningstävling av temperaturen 1 maj är ett sätt att
få medel att utdelas till barn
och ungdom.
I år såldes 1026 gissningar
och hela behållningen kommer att delas ut som stipendier i skolor i Vörå och Maxmo samt som bidrag till ordnande av ungdomsutrymme
i Vörå centrum.
Exakt kl. 10 uppmättes
temperaturen till 5,82 °C och
det var två personer hade
som gissat rätt. En hundradel ifrån var två personer
och fyra personer missade
med två hundradelar.
Ännu om den sista vinsten
blev det lottdragning, som
skedde inför publiken vid 1
majfirandet i Tegengrenskolan. Huvudvinsten, en cykel,
vanns av Jessica Havulehto.
De övriga vinsterna i form av
presentkort vanns av:
Christer Kattil till Folkhälsan
Norrvalla,
Gert
Dahlkar till Veikon Kone,
Frida Södergård till KLantbrukscentralen, Mikael
Lindvall till Vörå Maskin
& Traktor, Rebecca Hill till
Gym 365, Peter Norrgård
till S-Market Vörå, Kristian
Vikman till K-Market Vörå
samt Jacob Finnström till
Vöråpojken.

• Falsade tak
• Inplåtning av skorstenar
• Rännor och taksäkerheter
• Fönsterbleck och plåtlister

Oravais Plåtslageri

Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads

Jens Norrgård 050-592 4888

ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

O

BEGRAVNINGSBYRA

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR
www.wentis.fi
Lars von Wendt, 0500 722 688

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto
Långforsvägen 83, Vörå
Telefontid vardagar kl. 8-9 – Puh.aika arkisin klo 8-9

040-502 6022

Specialisten
på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat
Fredrik Engman
050-527 9331

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.

Vi betjänar ditt företag lokalt!
Anna-Lena Holm, 010 256 3827
Jord- och skogsbruksärenden
Kristin Ehrström, 010 256 3868
Övriga företagsärenden

KOMMUNBLADET
onsdagen den 15 maj 2019
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Träffpunkten
Café i Oravais

Sommardäck och
fälgar

vid Amigo onsdagen
29.5.2019 kl. 14.00
För vuxna och äldre som
gärna vill träffas över en
kopp kaffe och diskutera
vardagliga saker.

Även ved!
Ring Kenneth
0500-362 814

SERVICE
KE-TRADING
MAXMO

Tillsammans för det som är viktigt

LUNCHBUFFE

Sommaren på

Norrvalla

vardagar kl. 11-14

7 euro

pizza, kebab, sallad

• Vörådagsparty 5 juli

Vardagshjälpen bjuder
på kaffet.

• Vörjeans, Danny T & the Sirens,
Dennis Rönngård

Välkommen!

• BotniaCyklingen 27 juli
• Toughest

Vöråvägen 8, Vörå

050-360 8581

• Main race 17.8
• Family race 18.8

• Markvibratorer • Pikmaskiner
• Jordfräs • Borrhammare
• Betongslipmaskiner
• Weideman minilastare
• Stubbfräsning • Dino Skylift, m.m.

Simhallen är öppen juni–juli
måndag–söndag kl. 19–21.
Boka rum på Hotell Norrvalla
tfn 06 383 1012.
Vi håller stängt midsommarveckan
17.6–23.6.
tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

ACKUTRIMMER
BOSCH 18-260

KOMPOST BIOLAN
220 eco (Normalpris 469€)

149€

429€

GRÄSKLIPPARE
FXA M51

Kärcher K5
Premium

149€

GASGRILL FXA
Silver 319

/m

349€

TRÄDGÅRDSMYLLA
MUSTA MULTA 45 L
(Normalpris 17,20€)

95
13
199€

4 säckar

VÖYRI / VÖRÅ

4 sk

11€
Belinda
TRÄDGÅRDSJORD 50 l
( 3,20 / sk )

Belinda
TÄCKBARK
50 l

5,50€/sk

ULTRA CLASSIC
vit 11,7 l

99,50€
Living TRÄOLJA
färglös eller brun
9l

TERRASSOLJESVAMP, st

59,00€ 5,90€
Välkommen!
J Ä R N – R AU TA

HÖGTRYCKSTVÄTT
G 145 PLUS
max 145 bar
2,3 kw

KULLA 299€
Oravais, tfn 357 5800

LÄMNA
AVTRYCK

Kampanjpriserna i kraft t.o.m. 25.6.19.
TRANSPORTK-Lantbrukscentralen Vörå
TJÄNST
Larvvägen 53, Vörå. Tel. 06-3843 400
Må-fr 7-18 lö 8-14 • www.k-rauta.fi

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

