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Från rosthög till raggarbil

zzMaxmobon William Smeds har under det senaste året gett nytt liv åt en bil han hittade på en åker i Solf.
Smeds har skruvandet i blodet och har en stor passion för sin bil ”Hell on Wheels”. Namnet till bilen gavs av
en vän till Smeds. Sidan 10

FÖRFATTARE. Kommunbladet har intervjuat
Henna Johansdotter och om hennes kreativitet
som krävs för att skriva sci-fi romaner. Sidan 12

SPORT. Skidcentrum har utvecklats ytterligare. Nu finns en frisbeegolfbana till för den
som är intresserad. Sidan 14

TEATER. Oravais teater vill bjuda på kulturella upplevelser efter de senaste kulturellt
isolerade månaderna. Sidan 6
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Vörå • Vöyri

Kommunens
framtida roll
zzUnder flera regeringar har diskuterats en
omorganisering av social- och hälsovården
i Finland. Sipiläs regering planerade en väldigt omfattande förändring där, förutom social- och hälsovården samt sjukvården, den
regionala planeringen, regionförvaltningen,
NTM centralen m.fl. skulle sammanföras
i landskap. Reformen stöp på målstrecket
och nu är det åter aktuellt med en reform
där sjukvården, social-och hälsovården
samt räddningsväsendet skulle samlas under
landskap som skulle påbörja verksamheten
1.1.2023.
Då den reformen föll, började man inom
ramen för Vasa sjukvårdsdistrikt diskutera att ombilda samkommunen till en ny
samkommun där social- och hälsovård och
specialsjukvård skulle ingå. Kommunerna
har godkänt ett nytt grundavtal och vid
senaste möte beslöt fullmäktige i Vörå överföra social-och hälsovården till Österbottens
välfärdsområde. Verksamheten påbörjas
1.1.2022, men förberedelsearbetet har redan
startat och intensifierats efter att majoriteten
av kommunerna godkänt en överföring. Det
finns många öppna frågor ännu, men det är
bättre att delta i arbetet redan från början för
att kunna påverka planeringen av verksamheten. Det gäller bl.a. servicenätverk, ekonomi och organisering av samkommunen.
Vi har från tidigare vårdsamarbete med
Korsholm där personalen är anställd av
Korsholms kommun. Nu överförs också
omsorgsnämndens verksamhet till samkommunen, vilket betyder att en stor del av
kommunens verksamhet sköts av den nya
samkommunen. Då påverkas också kommunens övriga verksamhet.
Vad blir då kvar i kommunen? Vi är vana
att sköta om våra kommuninvånare under
olika skeden i livet och äldreomsorgen sköts
bra i Vörå i egen regí. Inom kommunen har
diskuterats en sådan modell, men då verksamheterna är så nära varandra är det svårt
att lyfta ut den biten ur den gemensamma
verksamheten.
Vid den tidigare utredningen till landskap, betonades att det är landskapens och
kommunernas gemensamma uppgift att
ta hand om invånarnas välbefinnande och
hälsa samt främja regionens livskraft. Denna
målsättning betonas säkert nu också. Utbildning, undervisning och planläggning kommer att vara centrala delar i utvecklingen av
kommunen.
Företagande och förutsättningar för
företagande i kommunen gällande utvecklingsmöjligheter är högt upp på listan. Vi bör
ha tillgång till markområden och planlagda
områden både för boende och näringsliv.
Det är viktigt för kommunen att utveckla
områden för näringsverksamhet och vara
snabb i vändningarna då etableringsmöjligheter uppstår. Kommunen bör ha råmark
på strategiska ställen och en snabbhet i planläggning då behov uppstår. Då riksväg 8 nu
äntligen förbättras finns nya möjligheter för
både nya och gamla bostadsområden och
industriområden. Vi måste ha god framförhållning i dessa ärenden. Ett gott samarbete
med företagarna i kommunen och med olika
näringslivsaktörer är en nödvändighet.
Inom utbildning och undervisning har
vi redan idag många goda förutsättningar
ända från småbarnspedagogik till gymnasium. Under denna fullmäktigeperiod har
mycket tid och pengar satts på att bygga
och förbättra de yttre förutsättningarna för
goda utbildningsmöjligheter i kommunen.
I alla kommundelar har funnits och finns
förbättringsbehov av byggnaderna. Arbetet
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Lokal identitet och demokrati
är viktigt i framtiden. I Vörå har
vi många aktiva föreningar med
verksamhet som ger invånarna
ett mervärde då aktiviteter kan
ordnas tillsammans och för
olika intressen.

fortsätter med detta.
Utöver de yttre ramarna är det viktigt att
satsa på innehållet i utbildningen. Vi bör
prioritera tillräckliga resurser för att t.ex.
fortsätta utveckla pedagogiken och ta tillvara nya digitala möjligheter i undervisningen. Samarbetet vid Norrvalla är ett exempel
som ännu kan vidareutvecklas mycket bl.a.
samarbete med högskolor och universitet
kan förbättras. Trygga och friska daghem
och skolor med bra verksamhet är viktigt
om vi vill locka nya innevånare och kunna
bibehålla de unga familjerna i kommunen.
Lokal identitet och demokrati är viktigt
i framtiden. I Vörå har vi många aktiva föreningar med verksamhet som ger invånarna
ett mervärde då aktiviteter kan ordnas
tillsammans och för olika intressen. Trots
ekonomiskt utmanande tider är det viktigt
att samarbetet mellan kommunen och dessa
fortgår och utvecklas.
Man tror landsbygden kan få ett uppsving
då coronapandemin visat på nya sätt att
arbeta på distans och digitalt. Dessutom
kanske man upplever en viss trygghet i ett
mera glest befolkat samhälle. Men vi bör
fortsättningsvis ha våra grunduppgifter i
gott skick inför framtiden. Samarbetet med
lokalsamhället bör stärkas genom framtidsdiskussioner med kommuninvånarna.
Här bör också noteras samarbetet
med skolorna, det är i skolorna
vi har framtidens kommuninvånare.
Detta år har varit mycket
speciellt med tanke på pandemin
och många verksamheter har
helt ändrat. Samhället och kommunen har klarat att hantera detta
och förhoppningsvis återgår vi
under hösten till en mera
normal tillvaro. Vi hoppas vi kan ta tillvara de
saker som fungerat på
ett annorlunda och
kanske bättre sätt i
utvecklande av den
framtida kommunen.
Jag önskar alla
en fin sommar trots
kjell heir
att den blir lite anfullmäktiges ordförande
norlunda!
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Kunnan rooli
tulevaisuudessa
zzUseilla hallituskausilla on keskusteltu
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksesta. Sipilän hallitus suunnitteli
laaja-alaista uudistusta, jonka puitteissa
sosiaali- ja terveydenhuolto, sairaanhoito,
alueellinen suunnittelu, aluehallinto, ELYkeskukset ym. oltaisiin siirretty maakuntien
alaisuuteen. Uudistus kaatui maaliviivalla.
Nyt ovat taas ajankohtaistuneet suunnitelmat siirtää sairaanhoito, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastuslaitokset maakuntien alaisuuteen 1.1.2023 lukien.
Sote-uudistuksen kaaduttua Vaasan sairaanhoitopiirissä alettiin keskustella uudesta
sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymästä. Kunnat
ovat hyväksyneet uuden perussopimuksen,
ja Vöyrin kunnanvaltuusto päätti viime
kokouksessaan siirtää kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Toiminta käynnistyy 1.1.2022
lukien, mutta valmistelutyöt on jo aloitettu
ja ne ovat saaneet puhtia valtaosan kunnista
hyväksyttyä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen siirtämisen. Moni asia on vielä auki,
mutta on parempi osallistua toimintaan
heti alusta lähtien, jotta voimme vaikuttaa
toiminnan suunnitteluun. Tämä koskee mm.
kuntayhtymän palveluverkkoa, taloutta ja
organisointia.
Teemme jo ennestään hoitoyhteistyötä
Mustasaaren kunnan ja sen henkilöstön
kanssa. Nyt myös peruspalvelulautakunnan
toiminta siirtyy kuntayhtymälle eli kuntayhtymä vastaa suuresta osasta kunnan toimintaa tulevaisuudessa. Sillä on vaikutuksia
myös kunnan muuhun toimintaan.
Mitä kuntaan sitten jää? Olemme tottuneet huolehtimaan kuntalaisistamme elämän eri vaiheissa. Vanhustenhuolto hoituu
Vöyrillä hyvin kunnan ylläpitämänä. Kunnassa on keskusteltu erillisestä vanhustenhuollosta, mutta toiminnan eri osien ollessa
niin lähellä toisiaan on yhtä osaa hankalaa
nostaa erilleen kokonaisuudesta.
Aiemmassa maakuntaselvityksessä painotettiin maakuntien ja kuntien yhteistä roolia
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden
ylläpitämisessä ja seudun elinvoiman edistämisessä. Tämä on tavoitteena varmasti myös
tällä kertaa. Koulutuksella, opetuksella ja
kaavoituksella on jatkossakin keskeinen
rooli kunnan kehittämisessä.
On ensisijaisen tärkeää, että kunnassa
on yrittäjyyttä, yrittämisen edellytyksiä ja
kehitysmahdollisuuksia. Maa-alueita ja kaavoitettuja alueita on oltava saatavilla sekä
asumista että elinkeinoelämää varten.
Kunnan tulee kehittää elinkeinotoiminnan alueita ja toimia nopeasti
uusien mahdollisuuksien auetessa.
Kunnalla on oltava raakamaata
strategisissa paikoissa, ja kaavoituksen on hoiduttava joutuisasti,
kun sille on tarvetta. Nyt kun
kasitietä viimein parannellaan,
syntyy uusia mahdollisuuksia sekä uusille että
vanhoille asunto- ja
teollisuusalueille.
Meidän on osattava ennakoida
näissä tilanteissa.
Hyvä yhteistyö
kunnan yrittäjien
ja muiden elinkeinoelämän
toimijoiden kanssa
on välttämätöntä.
Koulutuksessa ja
valtuuston puheenjohtaja
opetuksessa edel-
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Paikallisen identiteetin ja
demokratian merkitys korostuu
tulevaisuudessa. Meillä Vöyrillä
on monia aktiivisia yhdistyksiä.
Niiden yhteinen ja eri kohderyhmille tarkoitettu toiminta tuo
asukkaille lisäarvoa.

lytykset aina varhaiskasvatuksesta lukioon
ovat meillä nykyään hyvät. Tällä valtuustokaudella on panostettu runsaasti aikaa ja
rahaa kunnan koulutusmahdollisuuksien
ulkoisten puitteiden rakentamiseen ja kunnostamiseen. Kaikissa kunnanosissa on rakennuksia, jotka ovat vaatineet tai vaativat
jatkossa kunnostusta. Työ jatkuu edelleen.
Ulkoisten puitteiden lisäksi on tärkeää
panostaa koulutuksen sisältöön. On tärkeää
taata riittävät resurssit esimerkiksi pedagogiikan kehittämiseksi ja uusien digitaalisten
opetusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Yhteistyötä Norrvallan kanssa voidaan
kehittää edelleen. Muun muassa yhteistyötä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa
voidaan parantaa. Hyvin toimivilla ja turvallisilla päiväkodeilla ja kouluilla voidaan
houkutella uusia asukkaita ja saada nuoret
perheet jäämään kuntaan.
Paikallisen identiteetin ja demokratian
merkitys korostuu tulevaisuudessa. Meillä
Vöyrillä on monia aktiivisia yhdistyksiä.
Niiden yhteinen ja eri kohderyhmille tarkoitettu toiminta tuo asukkaille lisäarvoa.
Taloudellisesti haastavista ajoista huolimatta on tärkeää, että yhteistyötä kunnan ja
yhdistysten välillä jatketaan ja kehitetään.
Maaseudun uskotaan elpyvän nyt, kun
koronapandemia on tuonut esiin uusia
etä- ja digitaalisen työskentelyn tapoja.
Ehkä harvemmin asutettu yhteiskunta tuo
myös tietynlaista turvallisuuden tunnetta.
Perustehtäviemme tulee kuitenkin jatkossakin olla kunnossa tulevaisuutta varten.
Lähiyhteiskunnan yhteistyötä on vahvistettava käymällä keskusteluja tulevaisuudesta
kuntalaisten kanssa. On huomioitava myös
yhteistyö koulujen kanssa. Tulevaisuuden
kuntalaiset löytyvät nimittäin kouluista.
Tämä vuosi on ollut pandemian vuoksi
varsin poikkeuksellinen, ja moni toiminta
on muuttanut muotoaan. Yhteiskunta ja
kunta ovat kuitenkin selvinneet tästä, ja
toivottavasti syksyllä elämä palautuu normaaleihin uomiinsa. Kun kuntaa tulevaisuudessa kehitetään, toivomme hyötyvämme
asioista, jotka on nyt tehty toisella ja ehkä
paremmallakin tavalla.
Toivotan kaikille hyvää kesää, vaikka siitä
tuleekin vähän erilainen!

fax 7848 880. Obs! Märk annonsmaterialet
med ”Kommunbladet” om du faxar.
E-post: maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: material@ot.fi.
E-tidning: www.vora.fi
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.

Nästa nummer utkommer
10.09.2020
Sista inlämningsdag för texter och bilder
04.09.2020
Sista inlämningsdag för köpta annonser
26.08.2020
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Sommar och sol, sand mellan tårna. Finns det något bättre?

Här kan du simma i sommar
Täällä voit uida kesällä
zzFinnholmen är Maxmos
populära badplats som ligger i ett gammalt sandtag
knappt 1 km från Maxmo
centrum. Här finns brygga
med hopptorn, omklädningsrum, utedass och grillplats.
Adress: Maxmovägen 160.
Simstranden i Hellnäs ligger alldeles intill båthamnen.
Här finns omklädningsrum
utedass och grillplats. Kvälls-

tid kan man köpa glass eller
annat ätbart från kiosken på
området.
Adress: Smedsvägen 5
Oravais simstrand ligger
vid havet endast 1 km från
riksvägen. Här finns hopptorn, omklädningsrum och
utedass. Vid båthamnen som
ligger bredvid simstranden
kan man kvällstid köpa både
grillmat och glass från grillvagnen.

Adress:
120.

Strandbyvägen

Från badstränderna tas
vattenprov tre gånger under
sommaren.
Uppgifterna om badvattnets kvalitet hittas www.
korsholm.fi/badvatten.
Här finns också resultat
från vattenprover som tas
vid övriga badstränder i
Vörå.

zzFinnholmen on suosittu
uimapaikka Maksamaalla.
Se sijaitsee entisellä hiekkamontulla kilometrin päässä
Maksamaan
keskustasta.
Uimarannalla on laituri, uimahyppytorni, pukukoppi,
ulkokäymälä ja grillikatos.
Osoite: Maksamaantie 160.
Hellnäsin uimaranta sijaitsee aivan venesataman
vieressä. Uimarannalla on
pukukoppi,
ulkokäymälä

ÖPPET:
vard. 9–18

ja grillikatos. Alueella on
kioski, josta voi iltaisin ostaa
jäätelöä tai muuta syötävää.
Osoite: Smedsintie 5.
Oravaisten uimaranta sijaitsee merenrannalla vain
kilometrin päässä valtatieltä.
Uimarannalla on uimahyppytorni, pukukoppi ja ulkokäymälä.
Uimarannan
vieressä sijaitsevan venesataman grillistä voi iltaisin ostaa
grilliruokaa ja jäätelöä. Osoi-

te: Rantakyläntie 120.
Uimarannoilta
otetaan
uimavesinäytteet
kolme
kertaa kesän aikana. Tiedot
uimaveden laadusta löytyvät osoitteesta https://www.
korsholm.fi/rakentaminenja-ymparisto/lansirannikonymparistoyksikko/ymparistoterveydenhuolto/uimavesi/ (myös muiden Vöyrin
uimarantojen uimavesinäytteiden tulokset)

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET
från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

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

Begär offert, det lönar sig!

050-554 9171

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi
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Tomter i Vörå till halva priset
Nu ger Vörå kommun alla
en möjlighet att få bygga
och bosätta sig i vackra
Vörå. Över 100 tomter
i Maxmo, Oravais och
Vörå säljs till halva priset
under resten av året.

Det var fullmäktige ense om
och kommunstyrelsen klubbade genom förslaget idag.
Tomterna finns i olika miljö-

er och storlekar (1 000–10 000
m²) i hela kommunen.

Det handlar alltså om 50 procents rabatt och 100 procents
livskvalitet – i Vörå finns
tomter för alla smaker och
behov!
- Närhet till havet – eller
bland gran, tall eller björk.
- Kort avstånd till trygg dagvård och skola för barnen –

ända till gymnasienivå.
- Möjligheter till jakt, fiske och
fågelskådning nära hemmet.
- Pendlingsavstånd till städerna Vasa, Jakobstad, Karleby och Seinäjoki.
- Natursköna miljöer inom
synhåll och vandringsleder
bakom knuten.
- Aktivt skidcentrum med
skidning, slalom, backhoppning och rullskidbana i hem-

kommunen.
- Nära till fritidsaktiviteter
som golf, teater, ridning, bowling, vinterbad, körsång m.m.
- Ett aktivt föreningsliv inom
en mängd olika områden.
- Fina bibliotek i alla kommundelar.
- Intressanta MI-kurser en
cykel- eller sparktur bort.
- Utmärkta möjligheter till
distansjobb: fiber, lunchstäl-

len och vilsamma vyer nära
ditt hem.
Vörå har allt – och nu har
alla möjlighet att slå till och
välja den bästa tomten! Den
som bestämmer sig under 2020
kan reservera tomten helt utan
avgift för ett år. Rabatten på –
50 procent gäller till årets slut.
Vörå kommun ordnar
trygg visning på tomterna
söndag 12.7.2020:

- Nyåkern, Vörå, kl. 14–15.30
- Malmhagen, Oravais, kl.
16–17.30
- Finnholmen 2, Maxmo, kl.
18–19.30
Tilläggsuppgifter och visningar/reserveringar:
050 552 8051 – förvaltningsdirektör Markku Niskala
044 341 6500 – kommunstyrelsens ordförande Rainer
Bystedt

Vöyri myy tontit puoleen hintaan
Nyt Vöyrin kunta tarjoaa
kaikille mahdollisuuden
rakentaa ja asettua kauniille Vöyrille. Loppuvuoden
ajan yli 100 tonttia Maksamaalla, Oravaisissa ja
Vöyrillä myydään puoleen
hintaan.
Valtuusto teki tästä yksimielisen päätöksen, jonka kunnanhallitus vahvisti tänään.
Tonttien
koko
vaihtelee

(1 000–10 000 m²), ja ne sijaitsevat vaihtelevissa ympäristöissä koko kunnan alueella.
Alennus 50 prosenttia ja
elämänlaatu 100 prosenttia –
Vöyrillä on tontteja kaikkiin
makuihin ja tarpeisiin!
- Lähellä merta – tai kuusien,
mäntyjen tai koivujen katveessa.
- Lyhyt matka turvalliseen
päivähoitoon ja kouluun –
aina lukioon saakka.

- Metsästys-, kalastus- ja lintubongailumahdollisuuksia
lähellä kotia.
- Lyhyt työmatka Vaasan,
Pietarsaaren, Kokkolan ja
Seinäjoen kaupunkeihin.
- Luonnonkauniita ympäristöjä
silmänkantaman
päässä ja vaellusreittejä nurkan takana.
- Aktiivinen hiihtokeskus,
joka tarjoaa mahdollisuudet
hiihtoon, lasketteluun, mä-

kihyppyyn ja rullahiihtoon
kotikunnassa.
- Mahdollisuuksia harrastaa
esim. golfia, teatteria, ratsastusta, keilausta, avantouintia, kuorolaulua ym.
- Aktiivinen yhdistyselämä
monella eri osa-alueella.
- Hienot kirjastot kaikissa
kunnanosissa.
- Kiinnostavia kansalaisopiston kursseja vain pyöräilytai kelkkailumatkan päässä.

- Upeat etätyömahdollisuudet: valokuitu, lounaspaikkoja ja levolliset näkymät
lähellä kotiasi.
Vöyrillä on kaikkea – ryhdy
tuumasta toimeen ja valitse
paras tontti! Jos varaat tontin
vuoden 2020 aikana, ensimmäiseltä vuodelta ei veloiteta
lainkaan varausmaksua. 50
prosentin alennus on voimassa vuoden loppuun saakka.
Vöyrin kunta järjestää tur-

valliset tonttiesittelyt sunnuntaina 12.7.2020:
- Nyåkern, Vöyri, klo 14–15.30
- Malmhagen, Oravainen, klo
16–17.30
- Finnholmen 2, Maksamaa,
klo 18–19.30
Lisätiedot, esittelyt, varaukset:
050 552 8051 – hallintojohtaja Markku Niskala
044 341 6500 – kunnanhallituksen puheenjohtaja Rainer Bystedt

Sommarcafé och familjedagar på Furirbostället
Furirbostället erbjuder
något spännande varje
onsdag. Välkommen att
hälsa på våra djur och att
delta i sommarens SPIONÄVENTYR2020!
Spionäventyret äger rum
som drop-in 8.7, 15.7 och 22.7
och pågår mellan kl. 13 och
15. Anmälningslänken finns
på vår hemsida www.oravais1808.fi.
Vill du läsa mer om äventyret kan du se här: https://www.facebook.com/
events/1218123285200493/.
Extra viktigt i år är att man
bokar in sig på spionäven-

tyret! Aktiviteterna är mestadels utomhus så det finns
gott om plats att hålla distans.
Caféet, djurens bostad och

lekarna är öppna från 1.7–2.8.
2020 mellan kl. 12 till 18.
Auktion på Furirbostället ordnas i samarbete med
Gamlakarleby
Auktions-

kammare den 11.7 mellan kl.
10.00–15.00.
Varje onsdag i juli erbjuder vi program för hela
familjen. Soppgrytan puttrar och stenugnen värms
upp och i år har du också
själv möjlighet att baka ditt
eget rågbröd och grädda i
stenugnen 1.7 och 29.7. Varje
onsdag får ni en lämplig dos
underhållning med levande
historia som gemensam
nämnare.
PROGRAM:
1.7 och 29.7 Lär dig baka
rågbröd (obs 2 tillfällen) kl.
8.30–11.00.

••Minst 6 deltagare, max 10.
Gratis tillfälle. Men bindande
anmälan/avbokning senast
2 dagar på förhand, tfn 050
300 1037.
11.7 Auktion på Furirbostället kl. 10.00–15.00.
••Ab Gamlakarleby Auktionskammare Kokkolan Huutokauppakamari Oy håller
auktion på Furirsbostället
lördagen 11.7. Visning från kl.
10.00 och auktionen startar
kl. 12.00. Sommarcafeet öppet kl. 12.00–18.00.
8.7, 15.7 och 22.7 (obs 3
tillfällen) Spionäventyret kl.
13.00–15.00.
•• För barn 3 – 100 år, under

7 år i vuxens sällskap. Pris 5
euro/pers. Anmälningslänk
finns på vår facebooksida
eller hemsida: www.oravais1808.fi
28 –29.7 Ruff Camp – soldatläger börjar kl. 13
••Övernattning för den mera
äventyrliga familjen. Pris 30
euro vuxna 15 euro barn. Bindande anmälan/avbokning
senast 2 dagar på förhand,
tfn 050 300 1037 .
1.7 –2.8. Djur och lekar
••Furirens djur på plats och
gammaldags lekar. Leksaker
från förr i tiden finns framme.
Fritt fram att titta och testa.
Ingen avgift.
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Vårerbjudande!
BC-6

JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK

ACING

2 kl. 12.00

ANMÄLNINGAR:

snowdragtiming@gmail.com
4.900,breik.fi
24.2. senast KL. 18.00 • OBS!
Inga
efteranmälningar
VTT-Certifikat
breik.fi
breik.fi
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C-1702-23-07

semipro, topfuel
Klasser: Stock 600cc, 800cc ja 1000cc,www.tomsalltiallo.nu
Representant Nicklas Ingman

DRAGRACING

050 Semipro
525 7216
044-3221
Pris : 40 € klass + extraklass 20,
20
€ 818
ANMÄLNINGAR:

snowdragtiming@gmail.com

TÄVLING
24.2. tapahtumat,
senast
KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
snowdragry,
evenemang
MERA INFO: facebook:
Nabben
öppet
Lördag 25.2 kl. 12.00

600cc, 800ccdag
ja 1000cc,kl.
semipro,
Klasser: Stock
varje
12topfuel
och framåt

Restaurangen öppen lör 25.2. kl. 11-19

Nytt för i år är en konstutställning med akvarellmålningar av Annika Östman och en utställning av Finlands presidenter där
besökarna har möjlighet att testa sina kunskaper om dem. foto: håkan nylund

DRAGRACING

Maxmo Hembygdsförening
håller igång verksamheten
TÄVLING

Lördag 25.2 kl. 12.00

Pris : 40 € klass + extraklass
20, Semipro 20 €
Välkommen!

| info@nabben.fi
| 040-510 7536
tapahtumat, evenemang
MERAwww.nabben.fi
INFO: facebook: snowdragry,
ANMÄLNINGAR:

DRAGRACING
Restaurangen öppen lörLördag
25.2.25.2
kl. kl.11-19
12.00

ANMÄLNINGAR:

snowdragtiming@gmail.com
TÄVLING
24.2. senast KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
Klasser: Stock 600cc, 800cc ja 1000cc, semipro, topfuel

Pris : 40 € klass + extraklass 20, Semipro 20 €
MERA INFO: facebook: snowdragry, tapahtumat, evenemang

Restaurangen öppen lör 25.2. kl. 11-19

snowdragtiming@gmail.com
24.2. senast KL. 18.00 • OBS! Inga efteranmälningar
Klasser: Stock 600cc, 800cc ja 1000cc, semipro, topfuel

Pris : 40 € klass + extraklass 20, Semipro 20 €
MERA INFO: facebook: snowdragry, tapahtumat, evenemang

Restaurangen öppen lör 25.2. kl. 11-19

www.nabben.fi | www.facebook.com/nabben.restaurant www.nabben.fi | www.facebook.com/nabben.restaurant

www.nabben.fi | www.facebook.com/nabben.restaurant
en.fi | www.facebook.com/nabben.restaurant
zzDet är en märklig tid vi lever i. Alla drabbas vi på något sätt av coronan, så också
Maxmo Hembygdsförening.
Så gott som alla bokningar
på Tottesunds herrgård försvann över en natt och allt
eget program ställdes in.
Sommarteatern som var
tänkt att spelas i år är framflyttad till nästa år och vi
ger då fyra föreställningar.
Herrgårdsleden har dock
varit ett mycket omtyckt och
välanvänt besöksmål av både
äldre och yngre under coronatiden. Nu hoppas vi att vår
verksamhet kommer igång
igen samt att folk vill träffas
och bekanta sig med besöksmål i hemlandet.
Café
Klemetsgårdarna
öppnade på midsommarafton och håller öppet till mitten av augusti. Där kan man
avnjuta kaffe med hembakat,
SIA-glass och handla lokalproducerade produkter.
Nytt för i år är en konstutställning med akvarellmålningar av Annika Östman
och en utställning av Finlands presidenter där besökarna har möjlighet att testa
sina kunskaper om dem. På
Klemetsgårdarna kan man
även bekanta sig med textilutställningen, veteranmotorcyklar, gamla foton från
Kerklax, gamla radioapparater och mobiltelefoner, orgelutställningen och utställningen om ”dövstumflickorna” Ester och Elsa Nyman.
Vill man ta sig en vandring

toria och bybornas livsöden.
En del av texterna till boken
kommer att skrivas av Herman Lindqvist. Föreningen
har även två nya Leaderprojekt på gång.
Det första är ett utvecklingsprojekt för att sammanställa olika upplevelsepaket, dagsprogram och
söka samarbetspartners till
dessa.
Det andra är ett investeringsprojekt där vi ska
bygga en representationsbastu, återställa trädgården med köksträdgård och
blommor,
återuppbygga
lusthuset och hästens grav
och anskaffa inventarier till
konferensrummet på tredje
våningen.

Café Klemetsgårdarna öppnade på midsommarafton och håller öppet till mitten av augusti. Där kan man avnjuta kaffe med
hembakat, glass och handla lokalproducerade produkter.

kan man gå längs Vikingastigen.
Närmast på tur vid Tottesunds herrgård är Tomas
Enroths konsert med artisten Erik-André Hvidsten
7.8.2020. Konserten ordnas
utomhus på den stora scenen
bakom herrgården.
I slutet av oktober får vi
besök av författaren och historikern Herman Lindqvist
som kommer att föreläsa om
sin nya bok om hur Sverige

befolkades. Han kommer att
vara hedersgäst vid herrgårdsmiddagen som sammanfaller med hans besök. Övriga
program i år är vår traditionella höstmarknad, spökvandring, herrgårdsbrunch
och julmarknad.
Maxmo Hembygdsförening
har tillsatt en arbetsgrupp
som ska skriva en bok om
Tottesunds historia. Den
kommer att skildra byns his-

Inkommande höst-vinter
kommer Vörå kommun att
inreda ett konferensrum på
tredje våningen. När konferensrummet står klart har
vi en mycket ändamålsenlig
plats att erbjuda till föreningar, företag, turister och privatpersoner som vill ordna
olika tillställningar.
Vi hoppas att allmänheten nu vågar sig ut på olika
tillställningar och kan njuta
av sommaren och hösten.
Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer angående coronasituationen.
Följ oss på facebook:
Klemetsgårdarna och Tottesunds herrgård, instagram
Maxmo hbf och på vår hemsida www.klemets.fi.

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

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

ALLT TILL FÖRMÅNLIGA PRISER!
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Maria Åkerblom (Alexandra Mangs) reser sig ur asin sjuksäng och predikar i sömnen för första gången. 

Foto: Ove Lillas

Oravais teater vill mätta dem
Oravais teater vill ge en upplevelse åt dem som är
svältfödda på samvaro och kultur efter coronavåren.

Maria Åkerblom är en av
Finlands mest kända kriminella kvinnor. Samtidigt
som hon var en religiös ledare var hon också lite av en
kändis. Hennes rykte spred
sig över Finlands gränser
och människor samlades i

stora skaror för att lyssna till
hennes ord. Åkerblomrörelsen, som hennes rörelse
kallades, samlade trogna
anhängare som skyddade
Maria Åkerblom i vått och
torrt.
Fram till sin död 1981 var

Åkerblom en omdiskuterad
kvinna, som åkte in och ut
mellan fängelse, mentalsjukhus och frihet.
Den femtonde juli väcks Maria Åkerbloms historia till liv
återigen. Oravais Teater sät-

ter upp Peter Snickars pjäs
”Under liten himmel” igen.
Pjäsen blev en succé i fjol.
– Det har blivit en tradition för Oravais Teater att
spela samma pjäs två år i
rad. I fjol var föreställningen
omtyckt och det var ett högt
tryck på biljetterna, säger
Annika Åman, som bearbetat Snickars orginalmanus
och regisserat pjäsen. Bland
annat har Åman skrivit till
nya karaktärer och händelser.

Därför beslöt man att sätta
upp pjäsen igen. Men det var
inget enkelt beslut. Orsaken
är coronaviruset, som tagit
död på många kulturella upplevelser under våren. Oravais
Teater följde noggrant med
händelseutvecklingen innan
man tog beslutet att sätta upp
pjäsen.
Nu, när beredskapslagen
är slopad och samhället håller att normaliseras, visade
det sig vara rätt beslut.
– Jag är glad att vi kan er-

bjuda folk att komma på teater. Oravais Teater har fördelen att pjäsen är en repis.
Andra teatrar har inte kunnat dra igång det stora maskineriet som krävs för att man
ska sätta upp en ny pjäs i år,
på grund av de rådande omständigheterna, säger Åman.
Alla har sitt ansvar för att
förhindra att coronaviruset
sprids. Därför bjuder årets
teaterföreställningar på specialarrangemang.
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Maria med solskensbarnen Moa Gammelgård, Theo Österberg, Sara Holm, Alva Svanbäck, Linn Österberg och Linnéa
Lindgård. Foto: Ove Lillas

Maria Åkerblom (Alexandra Mangs) välsignar Axel Sohlberg
(Anders Karls). Foto: Ove Lillas

Annika Åman regisserar ”Under liten himmel”.

Foto: Linus

Lindholm

som hungrar efter upplevelser
Teatern tar emot mindre
publik än vanligt och publiken sitter med tydliga mellanrum på vridläktaren. Under kaffepauserna minimeras
onödigt köande.
Specialarrangemangen,
med mindre publik, innebär att det inte finns någon
ekonomi att tala om för teatern. Men för Oravais Teater
handlar det om något större
än pengar. Det handlar om
att ge något åt dem som är
svältfödda på samvaro och

kultur efter våren, då många
tvingats hålla sig hemma.
– Folk kommer alltid att
behöva konst och kulturella
upplevelser. Teater kan inte
jämföras med att stanna
hemma och se på en film, säger Åman.
Pjäsen bjuder publiken
också på vacker musik av
Rickard Eklund. Så har
man inte hört talas om Maria Åkerblom tidigare, är
det hög tid att bekanta sig

med hennes levnadsöde.
Åman säger att hennes berättelse fortfarande är aktu-

”

ellt, speciellt i Österbotten.
– Religiös fanatism är
väldigt intressant och fort-

Folk kommer alltid att behöva konst och kulturella upplevelser. Teater kan inte jämföras
med att stanna hemma och se på en film.”

sättningsvis aktuell i vår
region. Allt kring Maria
Åkerblom är spännande
och fascinerade. Många
unga drogs med i hennes religiösa rörelse. Vi behöver
se historier för att lära oss
att tänka kritiskt.
De flesta skådespelare
återvänder till Kyroboas för
att återigen kliva in i sina
roller. Åman är glad över att
så många barn och unga vill
vara med i Oravais Teater.
Hon och resten av teatern

ser det som sitt ansvar att
föra teatertraditionen vidare och låta barn och unga
växa som personer och skådespelare, genom att också
ge barn och unga ansvar och
roller.
– Jag har haft nöjet att regissera i Oravais i några år
nu. Jag har sett utvecklingen
hos många barn och unga.
Jag ser konkret att folk mår
bra av att spela teater.
Jonny Huggare Smeds
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Ulrika Krooks och Jaana Havulehto bjuder på Vöråsoppa även i år.

Sopptraditionen fortsätter i Vörå
Vörådagarna är inställda
på grund av corona och
soppan brukar serveras
på lördagen under Vörådagarna på Tegengrenskolan, men i år blev det
inte så.

Jaana Havulehto och Ulrika Krooks är de duktiga
kockarna som har lagat den
legendariska Vöråsoppan sedan ett par år tillbaka. Vöråsoppan är en tradition i Vörå
som har hållit i sig i många år.
Soppan serveras två gånger per år, på fastlagstisdagen
(så kallad fettisdain) och på
Vörådagarna, och intresset

har hållit i sig genom åren.
Men i år är situationen annorlunda och traditionen är
inte möjlig att utföra på det
sätt som den har gjorts tidigare år. För att få reda på
mera om hur sopplagningen
i år ska utföras i praktiken,
och vad deras förväntningar
är, så har jag tagit kontakt
med Jaana Havulehto.
Vid frågan vad exakt en
Vöråsoppa är förklarar hon
att det är en klimpsoppa. En
väldigt simpel soppa med ingredienser som kött, gula ärter, morötter och de legendariska klimparna. En väldigt
smakrik soppa, fast den inte

har så många ingredienser.
– Det som är viktigast i
soppan är buljongen och att
benmärgen är kvar i köttet,
eftersom dessa ger mycket
smak till soppan, säger Havulehto.

desta toiseen. Mutta tilanne
on tänä vuonna toinen eikä
perinnettä voida toteuttaa
samalla tavoin kuin aiempina vuosina. Olen ollut yhteydessä Jaana Havulehtoon
selvittääkseni, kuinka sopan
valmistaminen onnistuu käytännössä tänä vuonna ja millaisia odotuksia sitä kohtaan
on.
Kysyessäni mitä Vöyrinsoppa tarkkaan ottaen on,
hän kertoo sen olevan klimppisoppaa. Todella yksinkertaista keittoa, jonka aineksina ovat mm. liha, keltaiset
herneet, porkkanat ja legendaariset klimpit. Todella

maukasta keittoa, vaikka
aineksia ei ole kovin monta.
– Tärkeintä sopassa on
liemi ja että lihassa on luuydintä, koska ne antavat makua
soppaan, Havulehto sanoo.
Vöyrinsopan keittäminen
vie aikaa, mutta Havulehto
on selvästi ylpeä ja iloinen
tästä tehtävästä.
Soppaa oli tänä vuonna
tarjolla aiemmasta poikkeavalla tavalla: sitä oli
saatavilla take-away-noutoannoksina, jotka tulee tilata
etukäteen. Soppaa on aiempinakin vuosina voinut noutaa mukaansa, mutta etukäteistilaaminen on uutta.

Att koka Vöråsoppan är tidskrävande, men man märker
att Havulehto är stolt över
denna uppgift och tycker det
är roligt.
I år serverades soppan på
ett annorlunda sätt än tidigare: man ordnade med takeaway med förhandsbeställningar. Möjligheten till take
away har funnits tidigare år,

men
förhandsbeställningarna är ett nytt koncept för i
år. Förhandsbeställningarna
kommer huvudsakligen in
via Facebook.
Havulehto berättar att de
tror att detta är den bättre
lösningen. Om de skulle ha
valt att ha den vanliga serveringen i år så skulle de
vara tvungna att följa regeringens bestämmelser om
att det till exempel ska vara
ett visst avstånd mellan alla
bord, att endast en familj
får sitta vid samma bord
och så vidare.
Det skulle ha blivit ganska
svårt att ordna när man har

ett begränsat utrymme. Att
de ordnar förhandsbeställningar hjälper dem också att
veta hur mycket soppa de ska
laga.
– Men vi lagar extra ifall
någon droppar in.

Tilaukset tehdään pääasiassa
Facebookin kautta.

imaan, kuinka paljon soppaa
tulee keittää.
– Mutta teemme kyllä ylimääräistä siltä varalta, että
joku piipahtaa paikalle.
Yleensä
Vöyrinsoppaa
keitetään noin 150 litraa,
mutta luultavasti sitä ei tänä
vuonna tarvitse valmistaa
yhtä paljon. Mutta Havulehdon mielestä on tärkeää, että
soppaa on tarjolla tänäkin
vuonna, jotta perinne säilyy.

I normala fall brukar de laga
ungefär 150 liter soppa, men
de förväntar sig inte att de
behöver laga lika mycket nu.
Men Havulehto berättar att
hon tycker att det är viktigt
att detta görs, så kulturen
bibehålls. Eftersom Vöråsoppan har varit med så lång tid,
och eftersom den är en sorts
tradition i Vörå, så är det vik-

tigt för dagens ungdom att se
vilka olika traditioner som
finns i Vörå och hur viktigt
det är att föra dem vidare. I en
allt mer digital värld, där traditioner allt mer faller bort.
Men hur blir nästa år får
man ju fråga sig. Kommer
förhandsbest ällning arna
vara något som man fortsätter med i framtiden också?
Enligt Havulehto är det ett
alternativ. Men framför allt
hoppas man på att det ska
vara som vanligt tills nästa år,
så Vöråborna får samlas och
njuta av Vöråsoppan tillsammans.

Soppaperinne jatkuu Vöyrillä
Vöyrinpäivät on koronan vuoksi peruttu, ja
Vöyrinsoppaa on yleensä
ollut tarjolla sen viikon
lauantaina kyläsalissa,
mutta tänä vuonna ei siis
ollut niin.

Legendaarista Vöyrinsoppaa
ovat parina viime vuonna
olleet loihtimassa taitavat
Jaana Havulehto ja Ulrika
Krooks. Vöyrinsoppa on jo
monta vuotta jatkunut perinne Vöyrillä.
Soppaa on tarjolla kaksi
kertaa vuodessa, laskiaistiistaina ja Vöyrinpäivillä, ja
sopan suosio on säilynyt vuo-

Havulehto kertoo uskovansa, että tämä ratkaisu on
parempi vaihtoehto. Jos
tänä vuonnakin olisi valittu tavanomainen tarjoilu,
järjestäjien olisi ollut pakko noudattaa hallituksen
määräyksiä esimerkiksi, että
pöytien välillä on oltava
tietty etäisyys, että samassa
pöydässä saa istua vain yksi
perhe jne.
Se olisi ollut aika vaikea
järjestää, koska käytössä on
rajallinen tila. Etukäteistilaukset auttavat myös arvio-

Koska Vöyrinsoppa on
ollut mukana kuvioissa niin
pitkään ja koska se on eräänlainen perinne Vöyrillä,
nykypäivän nuorten on tär-

Jeanette Dahlkar

keää nähdä, mitä eri perinteitä Vöyrillä on ja miten
tärkeää niitä on viedä eteenpäin. Yhä digitaalisemmassa
maailmassa, jossa perinteet
katoavat kiihtyvää vauhtia.
Mutta sitä voi kysyä, millainen ensi vuodesta tulee.
Jatketaanko etukäteistilausten käyttöä myös tulevaisuudessa?
Havulehdon mukaan se on
yksi vaihtoehto. Mutta päällimmäisenä toiveena on, että
asiat palautuvat ennalleen
ensi vuonna, jotta vöyriläiset
voivat kokoontua ja nauttia
yhdessä Vöyrinsoppaa.
Jeanette Dahlkar
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Vörånejdens 4H hoppas på
många säckar i insamlingen
Under sommaren ordnas
den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling i Vörå och runtom i
landet.
Trots att säckinsamlingen
pågår officiellt i Vörå mellan
1.6 till 31.7 kan man i princip
lämna in säckar till augusti.
Säckinsamlingen har långa
anor och har arrangerats sedan år 1975. Under den här
tiden har 4H samlat in närmare 40 miljoner kilo plast,
varav 673 ton i fjol.
Till insamlingen mottas
Yaras gödselsäckar, gödselpallarnas huvor, Hankkijas
fodersäckar och Hankkijas,
Lantmännen Agros, Lantmännen Feeds, Raisioagros,
Peltosiemens och Tilasiemens utsädesstorsäckar.
– Vårbruket håller på, och
då vill kanske producenterna
ha bort de här säckarna så
snabbt som möjligt. Det här
är ett behändigt sätt att göra
det på, säger Chatarina Doktar, verksamhetsledare för
Vörånejdens 4H.
Säckar samlas in i hela
landet under tiden maj till
augusti. Jordbrukarna för de
tomma säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som
varje kommun. Omkring 150
föreningar runt om i Finland
deltar i säckinsamlingen
med sammanlagt cirka 200
insamlingsplatser. Yara står
för transporten av säckarna
från
insamlingsplatserna
till Lassila & Tikanojas produktionsanläggningar där de
återvinns.
– I Vörå är de flesta producenter vana vid att det här
ordnas, så de kommer med
säckarna på egen hand. Men
det finns även möjlighet att vi
kan hämta dem, säger Doktar.
I Vörå är det en handfull
4h-medlemmar som samlar
ihop säckarna, vilket kan

Chatarina Doktar är verksamhetsledare för Vörånejdens 4H. 

vara en bra chans för ett första sommarjobb.
År 2020 vill Finland svenska 4h i Rejäl handling-kampanjen speciellt uppmärksamma ungdomarnas möjlighet till sommarjobb. Som
ungdomsorganisation
har
4H ansvar för att dra sitt strå
till stacken för att sysselsätta
ungdomar.
– Ungdomarna får viktig arbetserfarenhet och för
många är det ett första som-

marjobb. Speciellt så här i
undantagstider är ungdomar
bekymrade gällande framtiden och möjligheterna till
sommarjobb. På många orter är säckinsamlingen en
möjlighet för ungdomarna
att tjäna egna pengar, poängterar organisationschef
Aino Tonttila från Suomen
4H-liitto.
Doktar ser möjligheter
med detta.
– Det här kunde vara till

Foto: Vörånejdens 4H

nytta för de medlemmar som
är 15 år och har traktorkörkort. Det finns flera i sommar
som inte har fått sommarjobb
på grund av pandemin, då
kan man åka med traktorn
sin och samla upp säckarna
och få en liten slant för det.
Många bäckar små blir till
stor å, som man brukar säga,
säger Doktar.
Vissa producenter kanske tänker att de inte orkar

lämna in säckarna sina och
slänger dem med annat skräp
på gården.
Men
avfallshanteringen
kostar, i motsats till säckinsamlingen. En sak som Doktar uppmanar producenterna
i år att vara extra noggranna
med är vilka säckar som
slängs.
– Vi får mycket insamlat,
och det är jag nöjd över,
producenterna vet att vi
samlar in dem och det är

super. Men det finns sådana
som kommer med säckar
som vi inte tar emot. Det tar
bort från den övriga verksamheten vi annars skulle
kunna ha. Har vi mycket
olika balplastar måste vi
betala för att föra dem till
återvinningen. De pengar
vi skulle fått från det går då
till stormossenkostnader istället för till barnen. Det är
lite synd.
Felix Rantschukoff

Fastigheterna inventeras i höst

zzVörå kommun gör tillsammans med FCG Design och
planering Ab en utredning av
det aktuella läget på fastigheterna i jämförelse med kommunens
byggnadsregister,
befolkningsdatasystemets
byggnadsregister och skatte-

verkets register och uppdaterar enligt rådande situation.
FCG Design och planering
Ab sänder i juli ut brev till de
fastigheter som ska utredas
och inventeringen sker i höst.
I samband med inventering-

en av fastigheterna granskas
bland annat byggnadens placering, adress, byggnadernas
yttre mått, användningsändamål och annan basinformation.
Inventeringsarbetet utförs
i sin helhet utomhus, inven-

teringsgruppen går inte in i
byggnaderna. Inventeringsgruppen bär ID-kort och har
ett infoblad i bilfönstret.
Inventeringsarbetet utförs
under veckorna 30–45.
Fastighetsägaren behöver
inte ta kontakt för invente-

ringsarbetet och behöver inte
heller närvara vid inventeringen.
Om ägaren ändå vill närvara vid inventeringen kan
inventeringsgruppen
kontaktas via sms eller e-post
och fråga när besöket kom-

mer att ske.
I meddelandet bör uppges
eget namn och fastighetsbeteckning och/eller adress.
Kontaktuppgifter
Inventeringsgruppen: sms:
041 730 4171, e-post: rekisteriinventointi@fcg.fi

Kunnan kiinteistöt käydään läpi syksyllä
zzVöyrin kunta selvittää
yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa
kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan
rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennusja huoneistorekisterin sekä

Verohallinnon
rekisterin
ajantasaistamiseksi.
FCG
Suunnittelu
ja
tekniikka
Oy
lähettää
heinäkuussa kirjeen niille
kiinteistöille, joita selvitys
koskee, ja varsinainen inventointi tapahtuu syksyllä.

Kiinteistötietojen inventointityössä
tarkistetaan
muun muassa rakennusten
sijainti, osoite, ulkomitat,
käyttötarkoitus ja muut perustiedot.
Inventointityö tapahtuu
ulkoa käsin eikä rakennus-

ten sisätiloihin ole tarvetta
mennä. Inventointiryhmällä
on mukana henkilökohtainen ID-kortti sekä tietolappu autoikkunassa. Inventointityö ajoittuu nyt viikoille
30–45.
Inventointityö ei vaadi ki-

inteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan
päällä.
Mikäli omistaja tahtoo
kuitenkin olla läsnä käynnin yhteydessä, voi käynnin
ajankohtaa tiedustella inventointiryhmältä. Tämän voi

tehdä joko tekstiviestillä tai
sähköpostilla. Viestissä olisi
oltava oma nimi sekä kiinteistötunnus ja/tai osoite.
Yhteystiedot
Inventointiryhmä: tekstiviesti: 041 730 4171, sähköposti: rekisteri-inventointi@fcg.fi
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Om några veckor blir det kortare hår för William Smeds då han rycker in i militären.

Rävsvansar är ett måste på en äkta raggarbil.

Den hårda interiören är en del av charmen,
säger Smeds.

William Smeds har restaurerat en Oldsmobile Delta 88 årsmodell 1981.

Oldsmobilen stod på en åker i Solf när Willam Smeds hittade den.

Passion för att skruva g
Det är mitten av juni, solen gassar i Maxmo och gräset växer så det knakar.
Förutom på fyra ställen. Där står nämligen äkta raggarbilar i sin fulla prakt.
Man kan känna en svag doft av Wunderbaum på flera meters avstånd från
dem. På en av bilarna står det ”Hell on wheels” och den är prydd med rävsvansar på antennerna bak på bilen.
– De ser alltid tuffa ut. De ser
roliga ut. Det är en oskriven
regel att de ska vara där, det
är bara rätt, säger William
Smeds.
Bilintressets äpple har
kommit från släktträdet och
Smeds har sedan har var ett
barn skruvat bilar tillsam-

mans med pappa Janne och
farfar Bengt. Intresset växte
varje gång då han åkte i sin
pappas bil i stan och då han
fick se sina föräldrars kompisars bilar.
– Då jag var yngre var vi
ute och körde nästan varje
fredag, säger Smeds.

Smeds första egna projekt
var hans moped. Den började han att skruva på direkt
och när han var 16 år gammal
började han hjälpa till att fixa
en Ford Taunus de hade på
gården hemma i Maxmo.
Men under det senaste året

har Smeds tagit på sig ett
större projekt. För drygt ett
år sedan såg han, som han beskriver det, en skrothög som
stod på en åker i Solf. Det visade sig vara en Oldsmobile
Delta 88 från år 1981. Den
hade stått där i flera år av att
döma dess skick.

– Det gick att öppna dörren, men där tog det sedan
slut. Eller ja, den kunde
backa också, säger Smeds.
Rosten gick att hitta här
och där och mögel hade bildats både på in- och utsidan.
Trots detta beslöt han sig för
att köpa den. Där började
den stora restaureringen.
Första anhalt var i östra Finland dit Smeds åkte efter en
växellåda.
Efter att växellådan hade
monterats och att bilen gick
att köra slet Smeds ut den
gamla interiören. Då insåg
han att golvet var i värre

skick än de trott.
– Det såg ut som ett knäckebröd.
Till sin hjälp fick Smeds
flera av sina kompisar engagerade i projektet som kunde
hjälpa till med allt från svetsning och att dra ny elektronik, till att sy ny inredning.
När det kom till tyget valde
Smeds ett djuriskt tema.
Nämligen allt i bilen är zebramönstrat.
– Det är jättecoolt. Problemet är att hälften av det
är vitt, så det är hopplöst att
hålla rent. Men det är smällar
man får ta, säger Smeds.
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gav Williams bil nytt liv
Men den här bilen är inte
ovan från tidigare för annorlunda färger. Det visade
sig när Smeds började slipa
motorhuven att det finns 3–4
olika färglager som döljer sig
under det svarta lagret. Ett
lager innehöll eldflammor,
medans ett annat innehöll
rosa sträck.
– Den har varit med om
mycket den här bilen. Några
Solfbor har berättat att de
känt igen bilen och att den
sett mycket, till och med haft
ett par gånger att göra med
polisen. Det är kul att lära sig
om dess historia så här i ef-

terhand, säger Smeds.
Men varför står det Hell on
wheels på bilen då? Det är ett
smeknamn som Smeds vän
kläckte ur sig då han fick se
bilen för första gången. Och
visst kan bilen se lite intimiderande ut, men det är en

”

del av bilens karaktär, tycker
Smeds.
– Just under slipningsprocessen då alla lager kom
fram övervägde jag nog att
måla den. Men den ser så
charmig ut som den gör så
jag tror jag låter det vara.
Vem vet, kanske jag målar

Just under slipningsprocessen då alla lager
kom fram övervägde jag nog att måla den.
Men den ser så charmig ut som den gör så
jag tror jag låter det vara.”

den någon gång i framtiden.
Det är inte något omöjligt
heller, för Smeds drömmer
om att bli både besiktningsman och att äga bilverkstad i
framtiden.
Han fick sin examen som
bilmekaniker i våras och
jobbar som bäst på bilverkstaden Service KE-trading
bara ett stenkast från var han
bor. Men innan dess är det
militärtjänst som gäller för
Smeds, han rycker nämligen
in om ett par veckor.
– Det är inget jag kan göra
något åt, det är bara att åka
dit. Visst skulle det finnas

andra saker man skulle vilja
göra i sommar, men den här
sommaren är lite speciell
ändå. Det kommer andra
somrar, säger Smeds.
Innan dess kommer Smeds
att passa på att åka omkring
med sin ”Hell on wheels” och
spela musik till både passagerarnas och omgivningens
nöje.
– Det roligaste med de här
bilarna är då man får köra
omkring i stan och spela
mycket musik. Ibland händer
det att någon börjar dansa eller visar tummen upp åt oss,
det är det bästa.

Varför
specifikt
en
Oldsmobile då? Jo det kommer från pappa Jannes intresse för bilar, han har nämligen
en likadan modell, fast 6–7 år
äldre än den William har.
– Jag tror inte att Bill och
Bob som satte ihop den här
bilen skulle ha kunnat föreställa sig att en långhårig
grabb från Maxmo skulle
skruva ihop den igen 40 år
senare. Jag har fastnat för
den här modellen och enligt
mig är det världens bästa bil,
säger Smeds.
TExt & foto:
Felix Rantschukoff
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Hon plockar
ingredienserna
från det vilda

Sommaren är på gång och blommorna blomstrar, och så
gör även ogräset. Det kan vara jobbigt emellanåt med
ogräset, men visste du att du kan ta och använda dem i
till exempel matlagningen?
Vilda örter och växter är något som människor har använt sedan urminnes tider, så
här nedanför ska vi tipsa om
några växter som kan tas till
nytta på ett eller annat vis. Vi
tar oss hjälp av Vöråbördiga
Fanny Storlund, som har ett
stort intresse av växter och
olika sätt att använda dessa
på. Hon driver även kontot
Huldrasherbs på Instagram.
Fanny Storlund är självlärd, och tipsar om att det
kan vara bra att läsa sig in på
växterna innan man börjar
använda dem i matlagningen.
Bra källor finns och hon
rekommenderar boken Vilda
växter till mat, krydda och
bättre hälsa av P. Holmberg,
M-L. Eklöf & I. Holmberg
för att få lära sig mer om hur
man kan använda vilda växter, men det finns även bra
källor på internet.
Storlund är väldigt mångsidig i vad hon lagar av de
olika växterna och örterna
hon hittar.
– Jag gör te, oljor, salvor
och tinkturer av växterna.
Brännässlor gör ett fantastiskt näringsrikt te, till exempel. Många gröna växter går
dessutom fint att göra pesto
av, och maskrosblad kan
vara goda i sallad som substitut mot rucola. Om man vill
lyxa till det är det gott med
en hemgjord sirap på maskrosblommor eller granskott,
berättar hon.
Storlund nämner även att
man som tumregel ska tänka
på vid tillredning av växter
att blad är godast på våren,
blommorna godast om sommaren och rötterna är godast
på hösten.
Hon berättar att det finns
växter som kan vara en bra
början om man vill börja experimentera med växter i sin
kost. Hon nämner att växter
som nässlor, gullviva, rölleka
och älgört kan vara enkla
växter att börja med, och
dessa passar ypperligt i te.
Hon berättar att gullvivan
verkar lugnande och kan bra
drickas som te till kvällen,
medans röllekan och älgörten sägs fungera som medicinalväxter mot till exempel
förkylning. Storlund nämner
även att te kan vara den enklaste kulinariska upplevelsen
med växter, men rekommenderar starkt att pröva på att
använda sig av växterna i
matlagningen också.
– Vill man börja försiktigt
är det ju väldigt vackert med
kakor och tårtor pyntade
med vilda, ätbara växter, säger Fanny Storlund.

Att lära sig om växterna är ytterst viktigt när man börjar använda sig av dessa, detta för att exempelvis inte blanda ihop
icke-giftiga växter med giftiga växter.

Under historiens gång har växter använts till bland annat
matlagning och för medicinska ändamål, här har Fanny använt olika växter för att till exempel göra hudsalva.

Innan man börjar använda
sig av vilda växter i sin kost
så understryker hon att det
är viktigt att identifiera sin
växt rätt, så man vet till 100
procent vilken växt man
handskas med, och så att inte
växten är fridlyst.
Ramslök är ätbar och liljekonvalj är giftig, men dessa
har väldigt lika blad när de
först kommer upp om våren,
så det gäller att veta exakt deras egenskaper och utseende
för att kunna identifiera dessa
rätt. Om man tar någon medicin så är det också viktigt att
tänka på att växten eller örten
kan påverka medicineringen.
Johannesört är ett exempel på en ört som ska undvikas om man till exempel tar
antidepressiva eller p-piller.

Sedan när du har identifierat
växten och vet att den fungerar med till exempel din
medicinering är det bara fantasin som sätter gränser vad
du kan göra med din växt.
– Börja med recept som du
hittar på nätet eller i böcker,
och ge inte upp om du inte
hittar din favoritört med en
gång. Du behöver inte kunna
alla vilda växter, och deras
egenskaper. Varför inte börja
med de du redan känner till?
Baka nässlor i ett bröd. Plocka
granskott och strö i en sallad.
Lägga ett groblad på ett uppskrapat knä. Innan du vet ordet av det är du förälskad i de
vilda växterna, och du har en
ny hobby som ger dig glädje
resten av livet, säger Storlund.
Jeanette Dahlkar

Fanny Storlund har ett brinnande intresse för växter och
natur, och hur man använder
dessa.
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Henna berättar om att när det kommer till kreativitet, så kan man uttrycka sig på så många
olika vis. Foto: Niklas Sandström

Henna Johansdotter vill
låta kreativiteten flöda
Vad får dig att bli kreativ
och vad behöver man
tänka på om man vill bli
mer kreativ?
Den frågan har vi ställt åt Henna Johansdotter, kvinnan som
slog igenom med sin science
fiction- roman Glasvaggan
och som så småningom skall
publicera sin nya bok. Kvinnan som fått gå igenom en
hel del under sina år, men har
fått en stor del av sin kraft och
kreativitet tack vare det. En
kvinna hemma från Vörå med
många dolda talanger och en
otrolig förmåga att få sina läsare trollbundna med sina texter.
Eftersom vår vardag har
blivit formad av covid- 19,
så är det nästan självklart att
fråga hur Hennas vår har sett
ut, både med hennes mående
och kreativitet. Hon berättar
att hon först skämdes över att
hon inte använde sin extratid
till att skriva, men konstaterade till slut att det är okej
att inte producera konstant,
situationen är ny för oss alla
och att man får vara glad så
länge man bara klarar sig igenom den.
– Ens värde mäts inte i vad
man producerar, konstaterar
Henna.
Hennes ”Coronamående”
har gått i vågor, vissa dagar
bättre och vissa sämre, men
för tillfället är det ganska stabilt.
Sedan så måste man ju
fråga: Hur går det med din
kommande bok?
– Tackar som frågar, haha.
Det går jättebra, inget skryt.
Mitt råmanus ska snart in till
förlaget för en första bedömning. Nervöst men roligt. Jag
tror väldigt hårt på min historia, även om den kommer att
göra många upprörda.
Kritik är inte alltid lätt att ta
alla gånger, och kritik är något som är näst intill oundvikligt i ett kreativt arbete.
Henna berättar att, i början
när hon började skriva Glasvaggan, hade noll erfarenhet
och tog kritik väldigt hårt.
Hon hade svårigheter att se
skillnad på vem hon var och
vad hon producerade, något
som många kämpar med i
början i sin kreativa karriär.

Men vart efter så har Henna
fått mer skinn på näsan,
mycket tack vare processen
av att få manuset granskat av
många olika personer. Hon
berättar att hon fått fantastiskt bra recensioner, men
hon har inte lyckats undvika
kritiken totalt.
– Det är såklart inte kul
att få kritik, men det är inte
farligt heller. Alla kan inte
gilla det man gör. Om alla
skulle gilla det har man troligen gjort något fel, medger
Henna.
När man talar om kreativitet
så är det inte självklart vad
det innebär. Kreativitet enligt Henna ses som ett brett
spektrum av olika nivåer.
Hon anser inte att man behöver vara konstant kreativ
för att räknas som en kreativ
människa. Kreativiteten kan
också ses mer som ett drag i
ens personlighet.
Henna berättar att hennes
kreativitet har funnits med
ända sedan hon var liten.
Hon började sin karriär (som
liten flicka), med att illustrera sina egna böcker, efter det
har det gått framåt. Henna
har studerat på konstskola
men anser själv att hennes
konst är på hobbynivå. Hon
målar mest porträtt i bläck
och målar expressiva tavlor
i akryl, men prioriterar skrivandet, och det är hon nöjd
med.
– Text har alltid varit mitt
första och bästa medium.
Henna berättar även att
viljan är stark att skapa, oavsett om det gäller texter eller
konst.
Men hur ska du göra för
att bli kreativ? Hennas kreativitet kickar igång när det
händer något runt omkring
henne. Detta kan vara allt
från en stor världskatastrof,
till att en främling på gatan
som gör henne sur.
– I kreativiteten bearbetar
jag mina egna känslor samtidigt som jag förmedlar dem
till omvärlden.
Så om du vill försöka få
igång din kreativitet, titta
dig runt och fundera vidare
på det du ser. Hur tolkar du
det du ser? Vad vill saken
du ser berätta åt dig? Hur

känner du dig när du ser eller hör något? När du sedan
har funderat på detta, så kan
du börja fundera på hur du
vill uttrycka dig. Det finns
många olika sätt att uttrycka
sin kreativitet på.
– Skriv en dadaistisk dikt.
Måla ett självporträtt. Gör en
abstrakt stenskulptur på gården. Prova strupsång. Människans vilja att skapa har
inga gränser. Det är den där
känslan av att sätta sig själv
på pränt som är så belönande
(oavsett vad andra tycker),
berättar Henna
Men när man arbetar med
konst så är det inte lätt att
komma vidare alla gånger.
De flesta av oss har med säkerhet någon gång upplevt
ett så kallat kreativitetsblock,
vilket betyder att man inte
kommer framåt med sin
konst, utan ”står och trampar på stället” i sin kreativa
cykel. Alla har sina olika sätt
att komma ifrån detta. Vissa
behöver ta en paus, vissa behöver fortsätta kämpa och
försöka för att hitta vägen
tillbaka till sin kreativitet och
andra behöver göra något
helt annat (till exempel motionera) för att komma igång
igen. För Henna så gäller det
förstnämnda. Att ta en paus
och göra något helt annat för
en stund, till exempel spela
dataspel, hjälper för henne.
–  
Det känns skönt att
släppa prestationskraven ett
tag men ganska snart kommer den där kliande känslan
tillbaka, jag vill skriva något,
måla något, behöver det för
att känna mig nöjd med att
jag lever.
Slutligen, ett tips till alla
som känner att de vill försöka vara mer kreativa:
– Om man verkligen känner att man vill börja med
någon konstform, oavsett
vad det är? Då gäller det nog
att släppa hämningarna och
sätta igång. Vara snäll mot sig
själv, inse att man inte kommer att vara expert direkt,
och att det viktigaste är att ha
kul. Har du kul blir du motiverad att fortsätta, fortsätter
du blir du bättre och bättre.
Ja, det lönar sig.
Jeanette Dahlkar
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Banan är placerad i och runt slalombacken, och är den hittils mest fysiskt krävande frisbeegolfbanan i nejden.

Nu har skidcentrum fått
en egen frisbeegolfbana
Det hela började 2017,
när undertecknad och
Mikael Rosenberg första
gången testade på frisbeegolf.
Redan året senare började
vi fundera varför vi inte har
någon frisbeegolfbana i Vörå,
som ändå är känd för att vara
en idrottskommun.
Under våren 2020 började
det hända. En förening bilda-

zzFrisbeegolf

••I Finland finns över 650
banor, flest antal i Europa.
••Sommaren 2019 spelade
250 000 finländare discgolf
dagligen, 5 procent av landets befolkning

••I Vasa räknas den största
banan användas av tusentals
personer årligen.
••Finland, Sverige och
Estland är topp-5 länder i
världen inom sporten.

des, Flying Discs Vörå rf, vars
mission är att arbeta för sporten i Vörå. Då utvecklings-

projektet för Vörå skidcentrum drog igång med Martin
Norrgårds anställning blev

planerna mer konkreta och
vi vågade oss på att placera
ut fem korgar kring skidcentrum.
Där de är placerade idag,
i och runt slalombacken,
och vi är säkra på att banan
är den hittils mest fysiskt
krävande frisbeegolfbanan i
nejden.
Nu under juli månad kommer skyltar och kartor över
banorna att komma upp

samtidigt som en hel del gräs
ska trimmas bort. Då önskar
vi att så många som möjligt
vågar pröva på sporten och
föreningen kommer också
att att ordna kvällar då det
är fritt fram att komma och
pröva på sporten. Vi lånar ut
ett par frisbeen och passar på
att ge lite tekniktips.
I framtiden hoppas vi på
att vi har en bana på 18 hål.
Till näst behöver vi ändå få

fyra korgar till för att få en
fullstor liten bana på nio hål.
Små ändringar och flera hål
kräver att vi gör en noggrannare planering, men vi hoppas förstås att vi inte behöver
vänta alldeles för länge.
Följ gärna Flying Discs
Vörå på Facebook eller Instagram för att ta del av senaste nytt!
Andreas Storbacka
Flying Discs Vörå

Frisbeegolfia hiihtokeskuksella
Tarina alkoi 2017 kun
allekirjoittanut ja Mikael
Rosenberg kokeilivat frisbeegolfia ensimmäisen
kerran.
Jo seuraava vuonna rupesimme miettimään, miksei
Vöyrillä voisi olla omaa frisbeegolf rataa, Vöyrihän on
tunnettu urheilukuntana.
Keväällä 2020 rupesi tapahtumaan asioita. Perus-

zzFrisbeegolf

••Suomesta löytyy 650 rataa
joka on eniten Euroopassa
••Kesällä 2019 250 000
ihmistä pelasi frisbeegolfia
päivittäin Suomessa, 5 prosenttia suomen väestöstä.

••Vaasassa arvioidaan, että
yli tuhat ihmistä käyttää alueen suurinta rataa vuosittain
••Suomi, Ruotsi ja Viro ovat
frisbeegolfin top 5 maita
maailmassa

tettiin seura, Flying Discs
Vörå ry, jonka tehtävä oli
työskennellä
frisbeegolfin
kehittäjänä Vöyrillä.

Kun hiihtokeskuksen kehitysprojekti käynnistyi ja
Martin Norrgård palkattiin
vetäjäksi suunnitelmista tuli

konkreettisia, ja uskalsimme
sijoittaa viisi maalikoria hiihtokeskuksen alueelle. Siellä
ne ovat tänäkin päivänä,
laskettelumäen ympärillä ja
olemme varmoja siitä, että
rata on, ainakin fyysisesti,
seudun vaativin.
Heinäkuun aikana radalle
ilmestyy kylttejä ja kartta
alueesta ja viimeiset heinät
trimmataan. Sen jälkeen
toivomme, että mahdollisim-

man moni rohkeasti kokeilee
frisbeegolfia.
Seura tulee myös järjestämään tutustumisiltoja, jolloin voi tulla kokeilemaan
heittämistä. Lainaamme kiekot sinulle ja autamme myös
heittotekniikan kanssa.
Tulevaisuudessa toivomme, että käytössämme on 18
väyläinen rata. Seuraavaksi
tarvitsemme kuitenkin neljä
koria lisää, jotta saamme täy-

sipituisen 9-väyläisen minimiradan. Muutokset ja lisää
väyliä vaatii, että teemme
tarkemman suunnitelman,
mutta toivomme kuitenkin,
että tämä ei venyisi turhan
pitkäksi.
Ottakaa meidän Facebook
ja Instagram seurantaan niin
saatte viimeisimmät tiedot
frisbeegolfista Vöyrillä!

Andreas Storbacka
Flying Discs Vörå
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Kallio toivoo lisää suomenkielisiä
mukaan Vöyrin paikallispolitiikkaan
Päättäjät
Ulkopuolisen voi olla vaikeaa
pysyä mukana politiikassa, oli
kyse sitten kansainvälisestä,
valtakunnallisesta tai
paikallisesta politiikasta.
Kommunbladet aloittaa nyt
juttusarjan, jossa nostetaan
esiin kunnan eri lautakuntien
päätöksentekijöitä: Keitä he
ovat ja miten he vaikuttavat
sinun arkeesi? Miten vaikeita
päätöksiä käsitellään? Ja miten
sinä voit toimia, jos haluat itse
aktivoitua politiikan saralla?

Viime numerossa saimme
tutustua Johanna Skarperiin,
joka toimii valtuuston varapuheenjohtajana ja opetusja varhaiskasvatuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston
jäsenenä.
Tällä kertaa vuorossa on
Sirpa Kallio. Hän on opetusja varhaiskasvatuslautakunnan ja suomenkielisen jaoston jäsen. Kallio on syntynyt
ja kasvanut Vaasassa, mutta
hän muutti Vöyrille yli 13
vuotta sitten. Hän asuu Petterinmäellä Vöyrin itäosassa
ja työskentelee Kuurojen
Liitossa. Näin Kallio kertoo
alkutaipaleestaan
Vöyrin
paikallispolitiikassa:
– En oikeastaan ollut kovinkaan kiinnostunut politiikasta. En ole esimerkiksi
ollut ehdolla kuntavaaleissa.
Mutta eräiden vaalien yhteydessä minua pyydettiin mukaan lautakuntatoimintaan.
Niin sen voidaan sanoa alkaneen, Kallio sanoo.
Kallio on suomenkielinen
vahvasti
ruotsinkielisessä
kunnassa. Aina ei ole helppoa pysyä mukana.
– Kokouskutsut ja esityslistat ovat molemmilla kielillä.

Useimmissa
kokouksissa
puhutaan ”Vöyrin ruotsia”.
Olen kasvanut Vaasassa,
mutta Vöyrin murretta voi
olla vaikea ymmärtää, etenkin jos puhuja puhuu oikein
leveää murretta.
Kalliosta olisi mukavaa,
jos Vöyrin paikallispolitiikassa toimisi enemmän suomenkielisiä. Kallio toivoo
ylipäätään, että Vöyrillä tunnistettaisiin paremmin sekä
suomen että ruotsin kielen
osaamisen merkitys. Vöyrin
itänaapuri on suomenkielinen kunta.
– Ymmärrän, että Vöyrillä
halutaan pitää ruotsista lujasti kiinni, mutta minusta
on pelottavaa, että joidenkin mielestä suomen kieltä
ei tunnuta tarvittavan Suomessa ollenkaan. Ja sama
toisinpäin. En pidä sitä, kun
suomenkieliset sanovat, ettei
ruotsin kieltä tarvita. Maailmankatsomus kapenee, jos ei
ymmärrä monipuolisen kielitaidon merkitystä. Olen itse
kaksikielinen. Puhun toisena
kielenäni
viittomakieltä.
Useampien kielten osaamisesta on pelkkää hyötyä.
Millainen ihminen sopisi
sinun mielestäsi paikallispolitiikkaan?
– Minusta politiikka sopii
sellaiselle, joka osaa tarkastella asioita eri näkökulmista
ja on joustava. Poliitikon on
seistävä päätöstensä ja mielipiteidensä takana. Poliitikko
ei saa olla takinkääntäjä.
jonnu huggare smeds

Sirpa Kallio on syntynyt ja
kasvanut Vaasassa, mutta
hän muutti Vöyrille yli 13
vuotta sitten.

Taxibilisterna återvalde Boris Åhman
Åhman jatkaa taksiautoilijoiden johdossa
zzVörånejdens Taxibilister
höll sitt årsmöte den 3 juni
2020.
Föreningen återvalde Boris Åhman som ordförande,
Mats Sippus som viceordförande och Susanne Toppar
som kassör och sekreterare.
I styrelsen är Boris Åhman,
Mats Sippus, Bror Holmkvist, Caj Toppar, Göran
Thors och Tommy Krooks,
Roy Andersson är suppleant i styrelsen.
Taxiföreningen grundades redan 27.2.1957 och firade bland annat 60 års jubileum 2017. Taxiföreningen
har några möten och sammankomster per år.
Föreningens huvudsakliga inkomster kommer från
lokala företag som köper
reklam till taxibilarna och
på så sätt får stor synlighet
ute i trafiken. Föreningen
riktar ett stort tack till de

företag som köper reklamen.
På årets årsmöte hade vi
glädjen att dela ut Ammattiautoliittos förtjänsttecken
till två av bilisterna. Göran
Thors, Vörå fick förtjänstecken i silver efter 15 år
som yrkesbilist och Bror
Holmkvist, Maxmo fick förtjänstecken i guld efter 25 år
som yrkesbilist.
Taxibilsterna önskar alla
Kommunbladets läsare en
riktigt skön sommar och
tveka inte att kontakta oss
om ni har frågor och funderingar angående beställningar och transporter.
zzVörånejdens Taxibilister
r.f. piti vuosikokouksensa
3. kesäkuuta 2020. Yhdistys
valitsi Boris Åhmanin uudelleen puheenjohtajaksi,
Mats Sippuksen varapuheenjohtajaksi ja Susanne
Topparin
rahastonhoita-

jaksi ja sihteeriksi. Hallitukseen kuuluvat Boris
Åhman, Mats Sippus, Bror
Holmkvist, Caj Toppar, Göran Thors ja Tommy Krooks
sekä varajäsenenä Roy Andersson.
Taksiautoilijoiden
yhdistys
perustettiin
jo
27.2.1957, ja se vietti 60-vuotisjuhliaan v. 2017.
Yhdistyksellä on vuosittain muutamia kokouksia
ja tapaamisia. Sen pääasialliset tulot kertyvät paikallisilta yrityksiltä, jotka
ostavat mainostilaa taksiautoihin ja saavat sillä tavoin runsaasti näkyvyyttä
liikenteessä.
Yhdistys haluaa lämpimästi kiittää mainostilaa
ostavia yrityksiä.
Yhdistyksellä oli vuosikokouksessa ilo ojentaa
Ammattiautoliiton ansiomerkki kahdelle taksiautoi-

lijalle. Göran Thors, Vöyri,
sai hopeisen ansiomerkin
toimittuaan
ammattiautoilijana 15 vuotta ja Bror
Holmkvist, Maksamaa, sai
kultaisen ansiomerkin 25
vuoden toiminnasta ammattiautoilijana.
Taksiautoilijijat toivottaa
kaikille Kommunbladetin
lukijoille oikein kaunista
kesää. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä, jos teillä on
kysyttävää tilauksista ja
kuljetuksista.
Susanne Toppar

Från vänster; Göran Thors,
Bror Holmkvist, Boris Åhman
och Susanne Toppar.
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De tipsar om sommarläsning
Utan att läsa i sommar?
Här får du några tips på
intressanta böcker.
Annika Friman, biblioteksfunktionär i Maxmo:
”Hemma hela sommaren”
av Elin Johansson
Vet ni att det faktiskt kan
bo en giraff bakom lekstugan i år? Eller att en ny restaurang har öppnat uppe på
berget?
Den
här
bilderboken
handlar om en mamma som
på ett alldeles underbart sätt
ger sina barn en fantastisk
sommar och upplevelse på
hemmaplan.
Boken handlar egentligen
om en familj som har ont
om pengar men just nu kan
vi alla glädjas åt mammans
finurlighet. Familjen hemestrar nämligen! Och det är
precis det som vi alla ska göra
i sommar. Upptäcka vår egen
miljö. Campa ute på gården,
åka på picknick till mormors
gamla kohage eller simma
vid en tidigare okänd strand
och bara njuta av LIVET.
Författaren har även skrivit
boken Veckan före barnbidraget.
Nina Finneman, biblioteksfunktionär i Vörå:
”Fröken LiljekonvaljW
av Kristin Emilsson
Liv Sandell har skapat en
framgångsrik karriär i sociala
medier. Hon har en populär
livsstilsblogg. Då hon skilt
sig från sina barns pappa bestämmer hon sig för att flytta
från Stockholm till den lugnare förorten Flädersta, där
hon själv växt upp.
Först verkar flytten bli
den nystart hon tänkt sig,
och hon träffar nya bekanta
och gamla barndomsvänner.
Men mitt i villarenoveringen
börjar hon få allt fler anonyma hotmeddelanden och
snart känner hon sig förföljd.
Vem skickar hoten? Och vad
hände egentligen försommarkvällen för snart tjugo år
sedan när grannflickan hittades död vid badplatsen? Den
här boken är en spännande
feelgood-roman, som passar
bra som sommarläsning.
Anita Pitkäkangas, bibliotekarie:
”Nytt land”
av Mathias Alm.
Det är en historisk roman
som baserar sig på en sann
berättelse om författarens
släkt som härstammar från
Österbotten. Året är 1874
och den finska landsbygden
är drabbad av missväxt och
svält. Fiskaren Aksel beslutar
sig för att ro över Kvarken för
att skapa ett drägligare liv till
sin familj. Miljöbeskrivningarna i boken var intressanta
och fick mig att börja googla
på olika skärgårdsöar som
nämns i boken.
”Vid skogens slut”
av Åström & Sandlund.
Detta är en spänningsroman som är inspirerad av
verkliga händelser. Sofia
Winter som är en av huvudkaraktärerna har fått nytt
jobb och ska arbeta i en
grupp där polis, socialtjänst

kusinerna Karlsson bor över
sommaren. Ön tillhör deras
moster Frida. Denna sommar utsätts ön för ett svart
slem som flyter iland. Varifrån kommer detta plastslem? Och vem är det som
kör omkring med en svart
konstig båt? En härva med
farliga miljöförstörare.

Annika Friman

Nina Finneman

Anita Pitkäkangas

Tove Börg

Margita Sandvik

Mikael Kaustinen

Linda Ohls

Elias Berglund

och skola tillsammans ska
fånga upp barn med problem. Det är nu hon träffar
den tillbakadragna flickan
Alva. En mycket spännande
bok om hemligheter, lojalitet
och längtan efter frihet.

När Lauries pojkvän sen
många år gör slut måste de
ändå fortsätta ses på advokatbyrån där de arbetar. Efter att ha fastnat i en hiss med
kollegan Jamie har Laurie
plötsligt gått med på att de
två ska låtsas vara ihop, vilket båda skulle vinna på av
olika anledningar. Det blir
både ett besök hem till Jamies
barndomshem och firmafest.
Men fungerar det verkligen
att bara låtsas vara ihop?
Flera av McFarlanes böcker finns på biblioteket på
svenska, finska och engelska.
Känner man mer för ”feelbad” än feelgood rekommenderas Joseph Knoxs böcker
om kriminalaren och antihjälten Aidan Waits. Stundtals så bra/hemska att man
fryser trots sommarhettan.
Hittills har det kommit tre
böcker: Sirener och Den leende mannen. Den tredje
finns ännu bara på engelska:
Sleepwalker. Tvivelaktiga arbetsmetoder och undanhållande av bevis har placerat
Waits på botten. Han tvingas
arbeta under täckmantel
och är på väg att gå under i
Manchesters drogvärld. När
inget verkar kunna bli värre
måste han dessutom ta itu
med sitt minst sagt besvärliga
förflutna.

raktärerna känns trovärdiga,
trots att bådadera är fiktiva(?). Spänning utlovas!

leg. psykologer och klimataktivister) försöker här analysera våra bevekelsegrunder
för att ge ett svar på dessa
frågor. De sätter också in olika miljögärningar i ett sammanhang för att ge läsaren
bedömningsgrund vad man
ska satsa sina krafter på, om
man vill göra största möjliga
skillnad. Det kan till exempel
vara effektivare använd tid
att påverka andra genom att
delta i manifestationer, än att
göra konkreta saker själv.
Boken är insiktsfull och tar
diskussionen om vår framtid
ett behövligt steg längre, och
ger också läsaren tillfälle till
självanalys.

Mikael Kaustinen, bokbusschaufför:
”Operation Notvarp”
av Mikael Nyman
Vad hände egentligen i den
svenska skärgården hösten
1982, när nyheterna flitigt
rapporterade om marinens
ubåtsspaningar i Hårsfjärden
söder om Stockholm? Fick
man kanske kontakt med
fientliga ubåtar, men av olika
orsaker ansåg det bäst att
mörklägga fakta?
Här är en välskriven militärpolitisk triller där både
händelseförloppet och ka-

”Klimatpsykologi”
av Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylen
Många av oss är nog oroliga för klimatet och jordens
resurser, vi kanske sopsorterar, odlar egna grönsaker
och kör hybridbil, men anar
att detta inte räcker. Varför
är vi så tveksamma till större
personliga förändringar, och
varför fortsätter det mesta
som förr på samhällsnivå,
trots att de flesta politiker talar sig varma för klimatmålen
och hållbar utveckling?
Författarna (som alla är

”I fikonträdets skugga”
av Camilla Davidsson
Ibland kan böcker bli alltför spännande och då känns
det bra att varva med en feelgoodbok.
Boken handlar om Susanne som tagit hand om sin familj i alla år och nu har hennes man lämnat henne för en
yngre kvinna. Susanne far
till Gotland där hon har ett
gammalt hus hon ärvt, där
tänker hon hämta kraft efter
skilsmässan. Den här boken
är en fristående fortsättning
på ”Liten tvåa med potential” som handlar om Susannes vuxna dotter.
Följ gärna Instagramkontot @boklangaren där delar
jag med mig av mina boktips.
Nu som då läser jag också
ungdomsböcker och dem
tipsar jag om på kontot @
bokvinken.
Biblioteket har två Facebookgrupper där alla får dela
med sig av boktips. I Vörå
läser tipsar vi om böcker för
vuxna och i Läslänken tipsar
vi om böcker för barn och
unga. Välkommen med!
Tove Börg, tf. bibliotekschef
och biblioteksfunktionär i
Oravais:
”Vi kunde lika gärna aldrig
nånsin mötts”
av Mhairi McFarlane
Ibland är det trevligt med
en kravlös och lättläst bok
men med karaktärer som
engagerar. Då brukar Mhairi
McFarlane leverera. Hennes
senaste bok If I never met
you har i svensk översättning
titeln Vi kunde lika gärna
aldrig nånsin mötts.

”Paris försvunna döttrar”
av Pam Jenoff
Efter kriget hittar Grace
Healy en resväska med bilder
på 12 olika kvinnor på New
Yorks busstation. Hennes
nyfikenhet väcks snart, och
hon börjar göra efterforskningar. Det visar sig att de 12
kvinnorna alla var agenter
som försvann spårlöst under kriget, och hon beslutar
sig för att ta reda på vad som
hände.
Parallellt får vi följa den
unga mamman Marie, som
inte har några tankar på att
bli spion, men när en rekryterare upptäcker att hon
kan franska dras hon med,
snabbutbildas och flygs sedan till Frankrike. Där väntar livsfarliga uppdrag men
också vänskap och romantik.
Berättelserna vävs samman
till en spännande intrig som
leder fram till upplösningen.
Denna spionthrillers stora
förtjänst är att huvudpersonerna inte framställs som
några superhjältar, de tillåts
vara rädda och tveksamma,
de begår misstag men fortsätter ändå med sina viktiga
uppdrag.

Margita Sandvik, sommarvikarie:
”Kommissarie Tax Samlade
mysterier”
av Elsie Petrén.
En helmysig bok som
handlar om kommissarie Tax
och hur han löser spännande
mysterier. Han löser bland
annat jakten på den försvunna snuttefilten, spökhuset
och glasögonmysteriet. Gulligt och humoristiskt skriven
bok, som passar ypperligt
som högläsningsbok.
Sommardrömmen av Maria Grundvall.
Anna flyttar tillbaka till
Kaskö från huvudstadsregionen. Hon vill öppna ett
Bed & Breakfast i ett hus
som hon som bäst renoverar
med en knapp budget. Härliga människorelationer, den
buttra men ack så hjälpsamma grannen hjälper henne
tillsammans med alla vänner
och släktingar. Boken är skrivet på ett lättsamt, humoristisk sätt.
”Skräckbåten och Svarta
Damen”
av Katarina Mazetti.
Händelserna i boken utspelar sig på Doppingön där

Linda Ohls, sommarklubbsledare:
”Rymlingarna”
av Ulf Stark.
Vi läser boken i sommarklubben. Boken är skriven av Ulf
Stark och handlar om en pojke och hans farfar. Farfadern
ligger på sjukhuset och är uttråkad och arg på det mesta.
Han längtar bort och tillsammans funderar han och
barnbarnet som han kallar
för ”Lill-Gottfrid” ut en plan
för hur han ska lyckas rymma
från sjukhuset. Med hjälp av
Adam som egentligen heter
Ronny, lurar de alla och så
rymmer de.
”Robinson Kruse”
av Daniel Defoe
Den läser vi också i sommarklubben. Robinson längtar
efter spänning, äventyr och
att bli rik så han följer med
ett fartyg på en resa. Men det
går inte riktigt som han tänkt
sig när en orkan sliter sönder
fartyget och han spolas upp
på en ö. Snart inser Robinson att han är den enda som
överlevde orkanen och att
ingen annan människa bor
på ön. För att överleva måste
han klara av allt själv.
Elias Berglund, sommarklubbsledare:
”Och så var de bara en”
av Agatha Christie
Vanligtvis läser jag inte
deckare, men det är något
nostalgiskt och charmigt
över Agatha Christies mysterier. Herrgårdar, långa tågresor och gammaldags brittisk
charm.
När jag läst klart Och så var
de bara en var jag besviken på mig själv! Jag hade velat
fram och tillbaka mellan
flera olika lösningar på mysteriet men det visade sig vara
något jag aldrig hade kunnat
gissa. Romanen utspelar sig
på en engelsk ö, dit tio personer med en mörk hemlighet
blivit inbjudna av en mystisk
person, vars namn de endast
känner vid initialerna. I herrgården de ska sova i finns en
tavla med barnramsan Tio
små tennsoldater” på, samt
tio tennsoldater i varje sovrum. De tycker alla att allt
är ytterst märkligt – särskilt
att godsägaren som bjudit in
dem till ön inte kommer dit,
som han lovat. Plötsligt dör
en av de tio gästerna efter att
ha satt i vrångstrupen, och
från varje hylla där det stått
tio tennsoldater uppradade
har en tennsoldat försvunnit.
De läser första strofen i ramsan: ”Tio små tennsoldater
åt supé i Rio, en satte i halsen
så blev det bara nio”. Gästerna blir skräckslagna och
alla börjar misstänka varandra – men vem är egentligen
mördaren?
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NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

Vasekin yrityspalvelut
palvelevat koko kesän
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SKÖRDESÄSONGEN

NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

zzLomakauden koittaessa ja
koronarajoitusten lieventyessä, myös yritysten tilanne
helpottuu.

Informerar l Tiedottaa
– On hienoa, että koronatilanne on nyt sellainen, että
erilaisia rajoituksia voidaan
jo purkaa. Tämä on tervetullutta yrittäjille, joilla on
ollut erittäin haasteellinen
kevät, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback toteaa.
VASEK on kevään ja alkukesän aikana auttanut yli

550 yritystä erilaisissa koronatilanteen mukanaan tuomissa haasteissa. Lisäksi yli
180:ää yritystä on autettu hakemaan Business Finlandin
tai ELY-keskuksen koronatukia, joiden haku on sittemmin päättynyt.
– Kehityshankkeiden toteuttamisen jälkeen vuorossa
on maksatushakemuksen tekeminen ja myös siinä yritysneuvojamme auttavat tarvittaessa, kertoo yrityspalvelujohtaja Kjell Nydahl.
Huhtikuussa
avautui
2 000 euron suuruisen yksinyrittäjätuen haku. Tähän
mennessä yli 450 yksinyrittäjälle on jo myönnetty
korona-avustus. Vöyrillä on

myönnetty tukea 27 yksinyrittäjille. Yksinyrittäjätukea voi hakea 30.9. saakka,
ja päätökset tuen maksamisesta tehdään yrityksen kotikunnassa. Lomakaudesta
huolimatta yksinyrittäjätukihakemuksia
käsitellään
koko kesän.
– Olemme porrastaneet lomat siten, ettei yksinyrittäjätukihakemusten käsittelyyn
tai muihin yrityspalveluihin
tule taukoja. Autamme yrityksiä kaikissa tilanteissa
eli myös perustamisneuvontaa on mahdollista saada
heinäkuussa, Råback vakuuttaa.
VASEKin yrityspalvelut
palvelevat arkisin klo 8.00–

16.00. Aika tapaamiseen on
varattava etukäteen.
Samalla voi sopia yritysneuvojan kanssa haluaako
tavata kasvotusten vai esimerkiksi
videoneuvotteluna. Yritystä perustaville
huomautetaan
kuitenkin,
että TE-toimistolla on starttirahahakemusten käsittelyssä kesätauko 6.–24.7., joten tuona aikana päätöksiä
starttirahasta ei saada TEtoimistolta.
Päätökset
yksinyrittäjätuen myöntämisestä ja tuen
maksaminen puolestaan tapahtuu kunnissa, joissa on
myös tehty järjestelyjä, jottei
tuen maksamiseen tule katkoksia.

Vaseks företagstjänster
betjänar hela sommaren

zzI och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna
lindras
underlättar även företagens
situation.

Informerar l Tiedottaa
– Det är fint att coronaläget
nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare,
som haft en jätteutmanande
vår, konstaterar Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs
vd Stefan Råback.
VASEK har under våren
och försommaren hjälpt
över 550 företag med olika
utmaningar som coronalä-

get orsakat. Därtill har över
180 företag hjälpts med att
ansöka om Business Finlands eller NTM-centralens
coronastöd, vilka sedermera
avslutats.
– Efter genomförande av
utvecklingsprojekt är det
dags för att göra utbetalningsansökan, och även där
hjälper våra företagsrådgivare vid behov, berättar direktör för företagstjänster Kjell
Nydahl.
I april öppnades ansökningen för ensamföretagarstödet
på 2 000 euro. Hittills har
över 450 ensamföretagare
redan beviljats coronabidraget. I Vörå har per 30.6.
beviljats 27 stöd till ensamföretagare. Stöd för ensamföretagarstödet kan ansö-

Enmans byggföretag som utför

STORA SOM SMÅ
RENOVERINGAR
INOM- & UTOMHUS
Jonas Härtull, 045-348 2663
jonas@byggsmart.fi

www.byggsmart.fi

kas fram till 30 september
och besluten för betalning
av stödet fattas i företagets
hemkommun. Oavsett semesterperioden handläggs
ensamföretagarstödansökningar under hela sommaren.
– Vi har fördelat semestrarna på det viset att det
inte uppstår några uppehåll
i handläggningen av ensamföretagarstödansökningarna
eller andra företagstjänster.
Vi hjälper företagen i alla situationer, så det är alltså möjligt att få även startrådgivning i juli, försäkrar Råback.
VASEKs
företagstjänster betjänar på vardagar kl.
8.00–16.00.
Man ska boka tid på förhand. Samtidigt kan man
komma överens om ifall

man vill träffa företagsrådgivaren ansikte mot ansikte
eller till exempel på ett videomöte. Vi vill påminna
de som tänker starta eget att
handläggningen för startpeng vid TE-byrån i Vasa
har sommaruppehåll 6–24.7,
så under den tiden kan man
inte få ett beslut om startpeng från TE-byrån.
Besluten för beviljandet
av ensamföretagarstödet och
utbetalning fattas i kommunerna, som också arrangerat
så att det inte blir avbrott i
utbetalning av stödet.

Värme, vatten-, avloppsoch ventilationsanläggningar. Bergs- och jordvärmeanläggningar.

Gravering, puts
o. förgyllning av
gravstenar samt
förmedling av nya
gravstenar.

HEIKIUS RÖR
66800 Oravais, tfn 385 0083,
0500-160 593, 050-330 8022,
heikiusror@netikka.fi

Tel. 0500-362 109

Under liten

Taxi till er tjänst

himmel

VÖRÅNEJDENS TAXIBILISTER
Boris Åhman................................0500-346396
Caj Toppar....................................0500-361516
Dan-Ove Ollil................................045-8467037
Göran Thors...................................050-5661172
Mats Sippus..................................0500-363260
Tommy Krooks.............................041-4630450
Bernt Nordling.............................050-5247300
Bror Holmqvist............................0500-366670
Roy Andersson............................0500-368899
För FPA-ersatta transporter ring nr 0800-99000

VÖRÅ
GRANIT AB

AV PETER SNICKARS
REGI ANNIKA ÅMAN

15.7 kl 19
17.7, 19.7, 21.7,
22.7, 23.7, 26.7, alla kl 19
nypremiär

följ förest

Begränsat antal platser, vi
följer rådande anvisningar

biljetter:

oravaisteater.fi

netticket.fi, 0600 399 499

17
SOMMARDÄCK & FÄLGAR

T

SEMESTERSTÄNG
13 – 26.7

areeenns
nnsss--anfnntkkig
kKo
uurrrrre
kuur
KrKKooonk
!rig
r
e
is
araaftft
igaaaa
tig
prkr
ftig
kkkrraf
eeerr!r!!!
is
ppprris
iser
ris
pr

SOMMARDÄCK & FÄLGAR
rensKonkur iga
kraft !
priser

Bruksgatan
Bruksgatan
www.baggasbil.fi
www.baggasbil.fi
Bruksgatan
•••www.baggasbil.fi
Bruksgatan
383
www.baggasbil.fi
Bruksgatan
383383
•383
www.baggasbil.fi
Tfn
Tfn
010-3224
010-3224
070•••0500
0500
157
917
0500157
157917
917
Tfn010-3224
010-3224070
157
917
Tfn
0500
157
917
Tfn 010-3224
070 •070

Finlandia Cleaning Services

Bruksgatan 383 www.baggasbil.fi
Finlandia
Cleaning
Services
Tfn 010-3224
070 0500 157
917

•
Ge ditt BARN ett minne för livet
•
och ställ till med fest inför hens
Ge ditt BARN ett minne
förFör
livet
examen.
att hålla Corona-säHoidamme
kesän
juhlasiivoukset
och
ställ till med fest
inför hens
kerhetsavstånd
så ordnar Ni festen
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För att hålla
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+
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Finlandia Cleaning Services
FCS

Vi sköter sommarens
FCS feststädning för dig
och blomarrangemang.
planterar och
+ fönstertvätt
FViinlandia
Cleaning
#städtjänst
#styrka Services
också blommor ute inför festen.
#motcancer
dittleaning
BARN ett minne
för livet
Fträdgårdsarbeten.
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S
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och ställ till med fest inför hens

Ge ditt BARN ett minne
förFör
livet
examen.
att hålla Corona-säHoidamme
kesän
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och
ställ till med fest
inför hens
kerhetsavstånd
så ordnar Ni festen
examen.
För att hålla
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+
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genom
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tider.
Vi storstädar
föns- med
Näin
sinulle och
jäätvättar
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dukar
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och blomarrangemang. Vi planterar #städtjänst #styrka
också blommor ute inför festen.
#motcancer

Då lämnar det mera tid
över för dig att njuta av
sommaren och naturen.

FCS

FCS

Ändring av Oravais delgeneralplan för havsnära byar,
Oxkangar
Vörå kommun inleder uppgörande av ändring av
Oravais delgeneralplan för havsnära byar, Oxkangar. Ändringen berör fastigheter Ängesviken
946-423-1-44 och Mörtviken 946-423-5-57.
Programmet för deltagande och bedömning och
planutkastet är offentligt framlagt till påseende
under tiden 9.7. – 14.8.2020 på kommunens
webbplats, www.vora.fi/oxkangar
Eventuella åsikter riktas till Utvecklings- och planläggningssektionen i Vörå, Vöråvägen 18,
66600 Vörå och lämnas in senast 14.8.2020.

Ändring av generalplan för
havsstränder och bosättningsområden, Särkimo
Vörå kommun inleder uppgörande av ändring av
generalplan för havsstränder och bosättningsområden, Särkimo. Ändringen berör fastigheten Udd,
946-429-10-306.
Programmet för deltagande och bedömning och
planutkastet är offentligt framlagt till påseende
under tiden 9.7. – 14.8.2020 på kommunens
webbplats, www.vora.fi/sarkimo
Eventuella åsikter riktas till Utvecklings- och planläggningssektionen i Vörå, Vöråvägen 18,
66600 Vörå och lämnas in senast 14.8.2020.
Utvecklings- och
planläggningssektionen
www.vora.fi

Oravaisten merenläheisten
kylien osayleiskaavan muutos
Vöyrin kunta käynnistää Oravaisten merenläheisten kylien osayleiskaavan muutoksen laatimisen.
Muutos koskee kiinteistöjä Ängesviken 946-4231-44 ja Mörtviken 946-423-5-57.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja kaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 9.7. –
14.8.2020 Vöyrin kunnan kotisivuilla, www.vora.fi/
oxkangar
Mahdolliset mielipiteet osoitetaan Vöyrin kunnan
kehitys- ja kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18,
66600 Vöyri ja on jätettävä 14.8.2020 mennessä.

Särkimon ranta- ja kyläalueiden
yleiskaavan muutos
Vöyrin kunta käynnistää Särkimon ranta- ja kyläalueiden yleiskaavan muutoksen laatimisen.
Muutos koskee kiinteistöä Udd, 946-429-10-306.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
kaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 9.7. –
14.8.2020 Vöyrin kunnan kotisivuilla, www.vora.fi/
sarkimo
Mahdolliset mielipiteet osoitetaan Vöyrin kunnan
kehitys- ja kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18,
66600 Vöyri ja on jätettävä 14.8.2020 mennessä.
Vöyrin kunnan kehitys- ja
www.voyri.fi
kaavoitusjaosto
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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 26 eugusti. 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 1, 9, 13 och 19.

Gamla papper
bör tas om hand
zzEn stor del av hembygdens
kulturarv ligger bortglömt på
gamla vindar och i uthus, där
det riskerar att gå förlorat.
Gamla papper ger en bild av
livet och samhället i förfluten
tid. Och nyare handlingar do
kumenterar vår egen tid. Det
är viktigt att de bevaras och
görs tillgängliga.
Oravais
lokalhistoriska
arkivförening r.f. tar emot
handlingar från föreningar
och privatpersoner och ar
kiverar dem och gör dem
tillgängliga för lokalhistorisk
forskning. Arkivet finns på

Tunnelvägen 2 E. Har du pap
per som borde bevaras för ef
tervärlden? Om du överlåter
dem till arkivet är de i trygga
händer för all framtid.
Ta kontakt med ordförande
Sven Thors, tel. 050 435 51
52, e-post thors.sven@gmail.
com, arkivföreståndare Tanja
Harju, tel. 040 062 8569, e-post
tanja_harju@yahoo.com eller
arkivarie Joakim Förars, tel.
044 215 2215, jforars@abo.fi.
Du kan bekanta dig med
vår verksamhet på vår hemsi
da https://oravaisarkiv.word
press.com/ och på Facebook.

älkommen till
Härmä Spa

Det var tvååriga Milas farmor som hade skickat in den korrekta svarsblanketten.

Mila gillar att bygga med Lego
I förra numret av Kommunbladet var det Mila
Nylund som kammade
hem vinsten i läsartävlingen.

Det var Milas farmor Barbro
som hade skickat in den kor
rekta svarsblanketten och
såväl farmor som Mila blev
glada av nyheten.
– Det känns bra, säger
Mila.
Mila är 2 år gammal och

tycker om att leka med Lego
och tågbanor. Milas föräldrar
heter Erik och Victoria. När
Kommunbladet kontaktar
Mila så är det prinsesstema
på agendan, för hon har just
fått nya prinsesskläder.
När Mila tankar energi mel
lan byggandet och klädbyten
så föredrar hon majs och
korv. Men det är nog mera
grönsaker som lockar hen
nes gom.

– Hon har nästan redan
valt en vegansk linje, säger
pappa Erik med glimten i
ögat.
När Mila träffar sin farmor
så brukar de också bygga
med lego. Om inte det så är
det andra lekar på villan som
gäller eller att leka i lekstu
gan.
– Jag tycker om att bygga
hus, säger Mila.
Varje legofigur som hon
leker med har sitt eget namn,

och det är inte ovanligt att de
får namn av personer i hen
nes omgivning. Ibland kan
också legohusen få storbe
sök när Mila leker med fa
miljens två katter Mini och
Nelson.
Vad Mila ska köpa för pre
sentkortet är ännu oklart.
Men det blir troligtvis något
färgglatt.
– Det blir säkert en blom
ma, säger Erik.
Felix Rantschukoff

Enkät om skidcentrum
Kysely hiihtokeskuksesta
zzPåverka utvecklingen av
Vörå skidcentrum! Under juli
månad vill vi ha Din åsikt om
området och hur det kunde
utvecklas. Gå in på voraif.
fi/skidcentrum-utveckling/
och klicka in dig på enkäten!

zzOsallistu kyselyyn ja vaiku
ta! Heinäkuun aikana ke
räämme kuntalaisten mielipi
teitä Vöyrin hiihtokeskukses
ta. Osoitteessa voraif.fi/skid
centrum-utveckling/ löydät
linkin kyselyyn.

(

Nytt!

Nya Café Junki har öppnat
Caféet serverar Kotipizza, salta och söta delikatesser,
kaffe och läsk. Kotipizzan kan du avnjuta på plats
eller beställa med dig!

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtlister
Taksäkerhetsprodukter
Inplåtning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov

Restaurang Riihi
Ny à la carte-lista med nya somriga smakupplevelser!
Vi betjänar varje dag från morgon till kväll.

Poolavdelningen öppen:

Må-fre 13-21 | Lö 12-20 | Sö 10-18
Begränsat
antal gäster.
Välkommen!
Hos oss kan du
fira en trygg
semester.

erade
Nyrenov!
rum

Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • 050 572 1214 / 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

Hautanens fina certifierade matjord,
sand och kross i olika fraktioner,
även röd och svart granit.

Behöver du en bokförare?
Du får hjälp med bokföring, moms- och löneuträkning,
fakturering, bolagsbildning m.m.

Ring Camilla 040-592 6446 eller maila oravaisfs@gmail.com
eller kom in till Skolvägen 20 C i Oravais

HÄRMÄ SPA
Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Tfn 06 - 483 1600 | www.harmaspa.fi

Stefan Grannas • 050 517 8496 • stefan.grannas@gmail.com
Pålitlig bokföringsbyrå som hjälper Er med allt inom bokföring
• löneuträkningar • fakturering • bolagsbildningar • m.m.
Även t.ex. bokföring och fakturering enligt tim-arvode vid Ert kontor/
verksamhetsställe någon timme per vecka eller per månad. Vi hämtar även
bokföringsmaterial från kunden inom Vasa-Jakobstads-nejden.
Ta kontakt med Camilla så hittar vi en lösning för just Era behov.
Telefon 040-5926446 eller e-post oravaisfs@gmail.com
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”Sommar, sommar och sol”
zz”Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kaprifol.
Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som viol”, så sjöng Sven
Ingvars i sommar tv-programmet
Hajk. Ett program som jag förknippar starkt med somrarna i Maxmo.
Jag tror många andra som är födda
runt 1990-talet kan relatera.
Jag och min lillebror brukade
springa över till min mommo och
titta på SVT:s sommarlovsprogram
när vi var barn. Jag är född och
uppvuxen i Smedsby i Korsholm,
men somrarna tillbringades på sommarstugan i Maxmo och runt mommos knutar i Tottesund. Jag är för

evigt tacksam för den tiden. Minnena från den tiden värmer dystra
dagar.
Min barndoms sommarminnen
förvarar jag i min mentala resekoffert. Om somrarna vädrar jag gärna
kofferten och blickar tillbaka på
tiden som barn då sommarloven
varade i en oändlighet och varje dag
var ett äventyr. Allt kändes möjligt.
En sten var det enda som kunde
reda oss från brinnande lava och i
skogen fanns allt från skräckinjagande fantasifigurer till sjungande
småfåglar.
Jag och mina kollegor på Kommunbladet går nu på semester. Vi är

Kurskatalog ut i augusti
Luettelo ilmestyy elokuussa
zzDet har varit en fin start på
sommaren och vi ska fortsätta att njuta av sköna soliga
dagar.
Från medborgarinstitutets
sida vill vi tacka såväl kursdeltagare som lärare för det
gångna läsåret och hoppas ni
haft och har en avkopplande
sommar.
Nästa läsårs kurskatalog
utkommer i mitten av augusti, så håll utkik i postlådan
då. Vi erbjuder ett brett kursutbud och hoppas att ni alla
hittar en eller flera kurser ni
gärna deltar i.
Vi ses igen till hösten!

kuluneesta lukuvuodesta ja
toivottaa teille rentouttavaa
kesää.
Seuraavan
lukuvuoden
kurssiluettelo ilmestyy elokuun puolivälissä, joten tarkkailkaapa silloin postilaatikkoanne. Tarjoamme laajan
kurssivalikoiman ja toivomme teidän kaikkien löytävän
kurssin tai useammankin,
joille mielellään osallistuisitte.
Tavataan taas syksyllä!

zzVörå församling
Döpta
••Ohls Melissa Sol-Britt Samira, född 14.12.2019
••Ahlström Sanne Irene, född
03.02.2020
••Rönnlund Lykke Linnéa
Monica, född 15.04.2020

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

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

VTT

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

zzFödda

Ann-Sophie Redlig och Esa
Taipale i Oravais fick den
15.1.2020 en pojke som
var 50 centimeter lång och
vägde 3455 gram. Pojken
fick namnet Elvin Taipale.
Syskonen heter Anni 15 år,
Arttu 8 år och Eemil 6 år.

zzAlkukesä on ollut hieno ja
toivottavasti saamme nauttia
ihanista ja aurinkoisista päivistä jatkossakin.
Haluamme
kansalaisopiston puolelta kiittää niin
kurssilaisia kuin opettajiakin

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

tillbaka med ett nytt nummer i september. Fram tills dess hoppas jag
att ni alla njuter av livet och vädrar
era mentala koffertar och låter er
bli barn igen. Ett barn som ser varje
dag som ett äventyr, åtminstone för
en kort stund. På hösten kan vi bli
vuxna igen.

d

certifiera

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

www.a-byggahlback.fi 050-331 3383
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi

Johnny Karlsson och Linda
Fant i Oxkangar fick den
11.12.2019 en flicka som
var 51 centimeter lång och
vägde 3710 gram. Flickan
fick namnet Rina Linda Marie
Karlsson. Syskonen heter
Ronja, 7år och Roy, 2 år.

Döda
••Udd Inga Alice, avled
29.05.2020, 90 år
••Rosenstam Yvonne Charlotte, avled 30.05.2020, 61 år
••Rönnbacka Else Alice, avled
01.06.2020, 87 år

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

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

040-502 6022
Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR
Öurvägen 17, Oravais. Tfn 0500 722 688
Må-fre 10-15. E-mail: lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.fi

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

SOMMARREA!!

KOMMUNBLADET
torsdagen den 9 juli 2020
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Välkommen in o fynda

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

Årgång 35

Vill du börja spara?

Kannala
STOCKLADA

F J ÄR D E N S

Ta kontakt med Kvevlax Sparbank,
vi hjälper dig!

KEBAB,
PIZZA, GRILL
OCH MYCKET
ANNAT

Norrvalla
1.6–2.8.2020
Öppet kl. 8.00–16.00 må–fre
• Info/reception
• Elsas Café
• Minigolf
• Gym

t.ex.Cello Lyon

MÖBLEMANG ERBJ.

t.ex.Cello Riga

MÖBLEMANG ERBJ.

VÖYRI / VÖRÅ

ÄKT
A IN

HEM

249.norm. 299€

149.norm. 199€

71 90

Wintex
(9 liter)

Vasavägen 119, Oravais
050-388 1321

I Vörå med omnejd
hjälper Kim Kattil
dig med dina

Alla möbler i lager till utförsäljningspris

VIMPLAR och
FLAGGSTÄNGER
finns i lager

Öppet må–to 10.30–21
fr–lö 10.30–22

tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

990.-

LÄMNA
AVTRYCK

K-Lantbrukscentralen Vörå

Larvvägen 53, Vörå. Tel. 06-3843 400
Må-fr 7-18 lö 8-14 • www.k-rauta.fi

TRANSPORTTJÄNST

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

Kommunbladet

Redaktion: 050-3130 762 Annonser: 7848 266

S K!

ränn- och
takärenden!

Vörå I Vöyri

Camping & Hotell Norrvalla
Öppet kl. 8.00–16.00 måndag–fredag.
Efter kl. 16 och helger ring 044 788 3771.

ÖPPET SOMMAR SÖNDAGAR
AVOINNA KESÄSUNNUNTAISIN

Elsas kök – lunch kl. 11.00–13.30 må–fre.
Kurs- och utbildningsstarter
• Reseledare 11.8
• Mental tränare 26.8
• NLP Practitioner 10.9
• Grundutbildning inom hundass. aktivitet 12.9
• Kostrådgivare 25.9
• NLP Master 8.10
• Mindfulnessbaserad stressreduktion
30.9 och 20.11
tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

10–21

LOKALA
LOKALA
GRABBAR!
GRABBAR!

RING KIM!

S-market Vörå | Vöyri
Arkisin 7–21 Vardagar
Lauantaisin 7–21 Lördagar
Sunnuntaisin 10–21 Söndagar

044 770 3469
vesivek.fi

VINHA
Vit
11,7 L

95,ULTRA
CLASSIC
Vit 11,7 L

99,50
IMPREGNERAT
VIRKE

VALTTI
Träolja
9L

75,RIIHI
RÖDFÄRG
10 L

45,J Ä R N – R AU TA

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

GRILLKOL MUSTANG
30 L

5,90

