
Pirjo bygger smått – och billigt
��Att inreda ett hem kan bli en väldigt dyr historia. Då är det tur att Lappfjärdsbon 

Pirjo Rajasalos inredningsintresse är minimaliskt – och nästintill gratis. Sidan 6–7

Foto: MiRAnDA EkLunD

Foto: MiRAnDA EkLunD

Gammalt hellre än nytt. Tom 
Ehrström bygger upp farmors 
föräldrahem på Knöpelbacken i 
Övermark. Golvplankorna hittade han i 
Yttermark. Sidan 15–17

Foto: LottA SjöbLAD

Samlar på Kasköskolor. Pirjo och 
Kyösti Välikangas bor sommartid i det 
som i många år var bilskola i Kaskö. 
Nu renoverar de den tidigare finska 
folkskolan. Sidan 12–13

Foto: SoFiA MickELSSon

Med elden kom hemkänslan. På 
villaavslutningen tände Jonas Lillgäls 
och Mari Lönnqvist i Perus första 
brasan. Med värmen spred sig en helt 
ny känsla för deras blivande hem. Sidan 18–19
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ingång
Snickar-
glädje
Det kanske finns något av 
en byggare bob i oss alla – 
hos en del dock mera fram-
trädande än hos andra. och 
några har det där riktigt 
speciella intresset och mo-
det för att skrida till verket 
och ro smått omöjliga pro-
jekt i hamn. 

den som har bytt köks-
dörrar eller byggt om ett 
badrum vet hur mycke t 
jobb det är med en sådan 
”liten” renovering. ocks å 
om andra gjort grovjob-
bet är det mycket med pla-
nering, att få hem materi-
al i tid och att fundera över 
mindre detaljer och inred-
ning. Hur mycket svett och 
möda måste det då inte va-
ra att ta sig an de projekt 
som vi berättar om i da-
gens bilaga om Hus & Hem. 

Det är ett kulturarv som 
räddas då en gammal stuga 
rustas upp. det säger Hel-
singforsbon tom ehrström 
som tagit hand om sin mor-
mors hemgård i Övermark. 
Han har plockat ner den 
och flyttat den till Knöpel-
backen där han har vistats 
under sin barn- och ung-
domstid så fort han hade 
möjlighet. Nu ska det bli en 
fritidsbostad av huset, be-
rättar han i vår bilaga.

två andra storstadsbor 
hittade – efter flera års sö-
kande – sitt fritidstorp i 
Ömossa. Nu åker brita och 
timo palmroth så gott som 
varje veckoslut från Åbo för 
att fixa och dona på husen 
som står på tomten.

Från Borgå kom pirjo och 
Kyösti Välikangas och bo-
satte sig i Kaskö. Nu bor pa-
ret i det som förr var bil-
skola samtidigt som de rus-
tar upp gamla folkskolan i 
staden.

mari Lönnqvist och Jo-
nas Lillgäls berättar hur de-
ras husprojekt i perus fort-
skrider.

Harriet Harf och mikael 
Hällbacka visar sitt hus vid 
havet i benvik och pirjo ra-
jasalo i Lappfjärd låter oss 
kika in i hennes detaljerade 
tittskåp. 

Och här intill kan ni läsa 
om byggnadsinspektörer-
nas jobb. de vill ha kontinu-
erlig kontakt med dem som 
bygger så att dessa kan 
undvika fallgropar under 
byggnadsskedet.

I allt detta finns energ i 
och arbetsglädje att för-
undras över och impone-
ras av.

Benita  
Kummel- 
Erikson 

De vill lotsa husbyggare    rätt
Byggnadsinspektörerna vill få 
ordning på registren och vill 
samtidigt göra det lättare för 
Närpesborna att hålla reda på 
strategiska datum i bygglovet. 
Att missa slutgranskningen 
på ett bygge kan i värsta fall 
få dyra konsekvenser. 

– Det är alltid bäst för kun
derna att de har sina byggpro
jekt slutgranskade och god
kända av myndigheterna. Det 
är en trygghet, säger ledande 
byggnadsinspektören Björn 
Snickars i Närpes.

Därför skickar de från och 
med i sommar ut ett med
delande när slutdatum i bygg
lovet närmar sig till alla som 
har i kraft varande bygglov. 

– De här är datum som lätt 
glöms bort om det har gått en 
längre tid, säger byggnads
inspektör Patrik Groop.

Då hinner kunderna reage
ra genom att antingen ansö
ka om förlängt byggnadstill
stånd eller boka in en slut
granskning av avslutat pro
jekt, beroende på var i bygg
processen de befinner sig. Det 
har visat sig vara en uppskat
tad förnyelse.

– De är glada att vi skickar ut 
påminnelser. Cirka 100 styck
en har vi skickat i sommar. 
Tack vare det har vi kunnat 
bocka av flera projekt för slut
syn, säger byggnadsinspektör 
Christoffer Östberg.

Håll reda på datumen!
Tre år efter beviljat bygglov 
ska man börja bygga, annars 
förfaller bygglovet. Bygglovet 
kan förlängas med två år, allt
så till fem år.

I bygglovet finns noterat 
om det är ett villkor att bygg
projektet ska slutgranskas. 
För småbyggnader som bar a 
kräver en anmälning förut
sätts inte slutgranskning.

– Och är man osäker på vad 
som gäller är det bara att  
ta kontakt, tipsar inspektö
rerna.

Hittills har de vid byggnads
tillsynen i Närpes varit flexib
la och genomfört slutsyner i 
efterhand. Nu räknar de med 
att slutsynerna ska göras in
om tillståndets giltighetstid.

Varken kunden eller inspek
törerna vinner på att bygglov 
förfaller eller att slutsyner blir 
ogjorda. Sådant kan leda till 
onödiga utgifter. Bland annat 
frågar försäkringsbolag van
ligen efter slutgransknings
rapporten vid ersättnings
ärenden.

En vattenskada eller elds

��Från och med i år får Närpesborna i god tid en  
påminnelse om bygglovet börjar löpa ut. med den nya 
rutinen kan många otrevliga överraskningar undvikas.

våda, till exempel, som i sig är 
tråkiga överraskningar, kan 
bli ännu tråkigare om slut
granskningen inte är gjord. 
Då kan försäkringsbolaget gö
ra avdrag i ersättningen.

Även mäklare kräver intyg 
på att slutsynen är utförd när 
de tar sig an försäljningsob
jekt. Husägare kan gå miste 
om husaffärer om köparen 
drar sig ur på grund av att 
slutsyn saknas.

Också under själva bygg
nadsprocessen blir inspektö
rerna glada om kunderna hål
ler kontakt. 

En kontinuerlig dialog med 
byggnadstillsynen resulterar 
oftast i att byggprojektet går 
smidigt.

– Det kostar inget extra, men 

kan leda till att det blir rätt 
gjort, säger byggnadsinspek
tör Patrik Groop.

Rekordmånga bygglov
De tre byggnadsinspektö
rerna Björn Snickars, Patrik 
Groop och Christoffer Östberg 
verkar få rekordmånga bygg
nadstillstånd att hantera i år. 
Antalet uppgår redan nu till 
nästan 400 och då är året in
te slut än.

Senast det byggdes så här 
mycket i Närpes var i slutet 
på 1980talet och i början på 
1990talet.

Just nu är det bygglov för 
vindkraftverk som trissar 
upp antalet. Björn Snickars 
tar fram en tjock lunta med 
papper ur ett skåp.

– Det här är Kalaxprojektet, 
säger han och sätter ner den 
på bordet.

Där finns alla möjliga hand
lingar och myndighetsutlåtan
den, mätningar, lagar och pa
ragrafer med mera.

Men trots sin omfattning be
räknat i antal kilogram pap
per är vindkraftverken inte 
de mest utmanande för bygg
nadsinspektörerna. Till kon
struktionen är det inte så 
mycket att hålla reda på då 
det består av stora enhetliga 
komponenter.

Oavsett vad som byggs styrs 
det av planläggningen och 
byggnadsordningen i kom
munen och Finlands bygg
nadsbestämmelser ska föl
jas. Man får bestämma själv 
inom viss mån, så länge man 
håller sig till direktiven.

Direktiven styr
Ett vanligt hus är mera utma
nande med långt fler detaljer 
som måste beaktas än i vind
kraftverken, menar inspektö
rerna.

– Ett egnahemshus måste 
uppfylla energikraven och 
man måste använda isolering 
som uppfyller kraven. Det är 
mycket som styr byggandet, 

mycket mer än man tror, sä
ger Björn Snickars.

Tillgängligheten i byggna
den ska bedömas. Storleken 
på dörrarna måste vara rätt 
dimensionerade i förhållan
de till svängradien. 

Om bostaden har glasytor 
som går nära golvet måste 
det vara säkerhetsglas.

– Om man faller mot glaset 
får det inte vara sådant att  
det går sönder så man kan 
skära sig, säger Snickars.

När listan med byggloven pu
bliceras i tidningen efter att 
de godkänts av sektionen för 
byggnadstillsyn, har byggnads
inspektörerna redan umgåtts 
en hel del med ritningarna och 
med dem som ska bygga.

Och återigen: 
– Ju bättre kontakt desto 

lättare flyter det på, säger 
Björn Snickars.

Ann-Sofie Långvik
ann-sofie.langvik@sydin.fi
06-7848 734

Det kostar inget extra, men kan 
leda till att det blir rätt gjort.
PAtRiK GROOP
byggNadsINspeKtÖr

HUs & Hem
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Byggnadsinspektörerna Patrik 
Groop, Christoffer Östberg och 
ledande byggnadsinspektören 
Björn Snickars vill gärna göra 
bygget smidigt och minska ris-
ken för fel under processen.  
Foto: ann-soFie Långvik

De vill lotsa husbyggare    rätt

Björn Snickars bär fram handlingarna för Kalax vindkraft-
verk. Det är en tjock lunta. Foto: ann-soFie Långvik

hus & hem 3

& 06-2241593      www.narpesror.fi

Vi hjälper er med:
• Bergvärme
• Värmesystem

• Vatten och avlopp
• Ventilation
• Badrum

BYGG, RENOVERING 
ELLER SERVICE!

& 06-2241593      www.narpesror.fi

Vi hjälper er med:
• Bergvärme
• Värmesystem

• Vatten och avlopp
• Ventilation
• Badrum

BYGG, RENOVERING 
ELLER SERVICE!

BYGG, RENOVERING ELLER SERVICE!

) 06-2241593   www. narpesror.�

LUFTVÄRMEPUMPAR FRÅN EXPERTEN

Storfavoriten i de 
finländska hemmen

Närpes, tel. 0500 361 779
e-post: stefan@elhuset.fi www.scanoffice.fi

KONTAKTA OSS - DET LÖNAR SIG!

Tel. 347 5700  Fax 347 5701

49,-
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319,-

BRAND-
SLÄCKARE
2 kg

19,90

Leverans av grus och bergskross

Arvi Siili Oy
Kristinestad, tfn 06-221 1445

040-557 7055 Jari, 0400-661 586
arvi.siili@krsnet.fi  |  www.arvisiili.fi

Stort urval 
fanerskivor i lager

Östra linjen 692, Yttermark
Jan 050 5611701, Kaido 050 4372410

Må-fr 8.00-17.00 lö 9.00-13.00 
info@granlidenstra.fi

HOS OSS FÅR DU HJÄLP  
MED ALLT SOM HÖR TILL  

EN BOSTADSAFFÄR
- Köpebrev, köpvittne och förstås själva bostadslånet

Närpes Sparbank Ab  I  010 423 9000  I  sparbanken.fi/narpes

ETA Flispanna 20 - 1500kW
-Automatisk sotning & uraskning
-Automatisk tändning & släckning
-100% bakbrandsäker
-Transportsystem utrustat för G50 flis
-Internetövervakning
-Lambdastyrd förbränning

ETA Vedpanna 20 - 60kW
-Lambdastyrd förbränning
-Sugande rökgasfläkt
-Keramisk underförbränningskammare
-Inbygd styrning för solvärme
-Internet övervakning
-Sotning sker med spak
-Stort vedutrymme (djup 56 cm)
-Automatisk tändningVasavägen 1814  64610 Övermark

Ta kontakt för offert
info@etasuomi.fi

050 - 5997645
www.etafinland.fi

N y  t o p p e n e f f e k t i v
Panasonic HZ9RKE-luftvärmepump

www.maerak.fi

– fungerar med det nya kylämnet R32
– producerar värme t.o.m. i -35 graders kyla
– utmärkt årsnyttoförhållande

– från oss även luft-vattenvärmepumpar
Matti Lindfors 0400 265 981

Försäljning,
granskning och

service av släckare 
samt försäljning av 

övrigt brandmaterial.

BRANDSÄKERHET

Tel.
0400-866 500       040-727 1010

      O
Y SERVICE KE-SA HUOLTO AB
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Här har Helmi Fahllunds kos-
sor haft sina bås en gång i ti-
den. Makarna Palmroth har 
förvandlat det till vad man 
kunde kalla ett sommarrum.

Föll för bastun och fähuset –    torpet i Ömossa får nytt liv
– Men det var kärlek vid första 
ögonkastet, så vad gör man? 
säger Brita Palmroth, och 
maken Timo nickar instäm-
mande.

Den misstänkta galenska-
pen har visat sig bli en ypper-
lig drivkraft. Med stor iver och 
varsam hand har det händiga 
och arbetsorädda paret från 
Åbo gett torpet i Ömossa nytt 
liv och förvandlat den gamla 
ladugården till en trivsam fri-
tidsoas och gäststuga.

Timo Palmroth sköter re-

noveringsbiten, så långt som 
möjligt med traditionella ma-
terial och metoder. Att han i 
unga år skaffade sig en snick-
arutbildning har nu kommit 
till stor nytta. 

Hustrun fixar inredning-
en, restaurerar, målar och ta-
petserar både loppisfynd och 
möbler som ingick i köpet. 
Allt går i gedigen allmogestil 
där mycket av det ursprung-
liga bevarats.

Och av stundens ingivelse 
gav Brita Palmroth sig nyli-

gen i kast med att fixa ett ut-
omhusbad vid bastuväggen. 
Galenskap, kommenterade en 
del bekanta på nätet.

Beundrar stjärnhimlen
– Inte heller Timo var till en 
början med på noterna så jag 
fixade stenbeläggningen un-
der badkaret själv. Här tar jag 
mig ett svalkande dopp efter 
bastun och beundrar stjärn-
himlen och svalorna som fly-
ger över tomten.

Listan på redan gjorda åt-
gärder kunde göras lång. Nu 
riktigt kliar det i fingrarna på 
händige Timo Palmroth att 
få ta itu med bastun. Golvet 
behöver gjutas på nytt och 
bastulaven förnyas. Omkläd-
ningsrummet är redan fixat. 

– Därtill behöver fönstren 

i gäststugan förnyas, golvet 
i sovrummet rivas upp och 
förnyas. Köksgolvet är re-
dan åtgärdat och illa åtgång-
na stockar i köksväggen blivit 
utbytta, säger Timo Palmroth. 

Fixar presidentens båt
Till vardags jobbar han inom 
den finska marinen med att 
hålla fartygsbeståndet i skick. 

– Därtill har jag till uppgift 
att se till att president Sau-
li Niinistös båt är i sjödugligt 
skick, berättar Timo Palm-
roth. 

Brita Palmroth jobbar på lä-
kemedelsföretaget Orion med 
kvalitetssäkring.

Makarna Palmroth bor i eg-
nahemshus i centrala Åbo 
och äger en sommarstuga i 
Pargas. Men eftersom de re-

ser mycket, gärna i hemlan-
det, så sökte de efter en stödje-
punkt lite högre upp i landet. 

– I flera år bläddrade jag på 
fastighetsförmedlingarnas 
nätsidor men utan att hitta 

��tillfällig sinnesförvirring. eller ren galenskap. att två storstadsbor skaffar sig ett 
fritidstorp i en avfolkningsbygd fick makarna brita och timo palmroths bekantskaps-
krets att höja på ögonbrynen. rena arbetslägret, löd många av kommentarerna.

Vi har inte ångrat oss en sekund. 
Så gott som varje veckoslut vistas 
vi här, året om.
Brita Palmroth

Att bastulaven ännu inte är i bästa skick stör inte frassen Iivari.

Brita och Timo Palmroth sökte i flera år innan de hittade ”sin” lilla stuga i 
Ömossa.

På den här gamla tavlan har den Fahllundska fastighetens 
samtliga byggnader fått plats. Det över hundraåriga torpet 
sägs ursprungligen har varit ett rökpörte.
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Föll för bastun och fähuset –    torpet i Ömossa får nytt liv
något som Timo ens ville be-
kanta sig med.

På plats varje veckoslut
Men så i februari 2016 öppna-
de sig en sida med bilder på 
torpet, ladugården och bastun 
i Ömossa.

– Och nu, äntligen! Timo sa 
yes, dit åker vi. Att fastighets-
förmedlaren, märkligt nog, in-
te hade något gott att säga om 
den över hundraåriga stugan 
struntade vi i.  

– Väl framme insåg vi ge-
nast att här har vi ett försälj-
ningsobjekt med stor poten-
tial. Särskilt den gamla bas-
tun och den gamla ladugår-
den av kilad sten fick oss att ta 
ett snabbt beslut. Efter rund-
vandringen tog vi kaffepaus 
på Ömossabaren och lämna-

de in vårt anbud – som god-
kändes. Och vi har inte ång-
rat oss en sekund. Så gott som 
varje veckoslut vistas vi här, 
året om. Och när vi i sinom tid 
blir pensionärer kommer vi 
säkert att vistas här ännu mer.

Också frassen Iivari trivs
Parets 27-årige son Janne stu-
derar statskunskap i Åbo och 
är inte lika begeistrad av stug-
livet som sina föräldrar. Det är 
däremot parets åttaårige frass 
Iivari av rasen siberisk katt. 

Hittills har Iivaris jaktin-
stinkt legat i dvala, men stug-
livet har gjort susen. Mössen 
gör klokast i att hålla sig på 
behörigt avstånd från Iivaris 
revir … Saldot under somma-
rens två första månader lan-
dar på 26 möss. Inte illa.

Iivari är också supersoci-
al och följer matte och husse 
vart än de går, inomhus eller 
utomhus. Genast bastudörren 
öppnas slinker Iivari in och in-
tar sin plats på bastulaven.

Makarna Palmroth är måna 
om att utnyttja en del av tiden 
i Ömossa till att bekanta sig 
med bygden och dess männis-
kor. De flesta sevärdheter har 
redan blivit avverkade. Ock-
så torpets långa historia och 
människorna som bebott det 
fascinerar. 

Här har de tidigare ägarna 
varit oss behjälpliga, berättar 
makarna Palmroth.

text och foto:  
Benita Hansas-Mattila
redaktion@sydin.fi
06-7848 703

Brita Palmroth står för inredningen, också inne i stugan. Den visar en gedigen allmogestil där 
mycket av det ursprungliga bevarats.

I den gamla ladugården av kilad sten finns bland annat ett rymligt gästrum.

Stenbeläggningen under utomhusbadet har 
Brita Palmroth fixat själv.

Här bokförs frassen Iivaris bedrifter under 
mössjakten.
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Otroligt långt tålamod och 
enormt mycket kreativitet, det är 
minsann inte en bristvara hos Pir
jo Rajasalo. Hon har tillverkat över 
tio tittskåp, alla i samma storleks
skala som bybutiken på bilden.

Hon inreder i små skalor
Pirjo Rajasalo föddes kreativ, ja hon 
kan inte minnas att hon någonsin 
skulle ha varit något annat.

Det finns helt enkelt ingen gräns 
för vad hon kan skapa. Hon både  
syr och binder böcker, och där
emellan tillverkar hon en och an
nan docka.

– Eller, det finns en gräns och det 
är att jag inte får plats med en väv
stol här hemma, säger Pirjo Rajasa
lo och skrattar.

På en dockskåpskurs för femton 
år sedan fick hon blodad tand och 
började pyssla ihop minimala dock
skåp. Eller tittskåp, som det kallas 
då rummen byggs som ”utställnings
montrar”. 

Naglarna ett bra hjälpmedel
Och ett pysslande är det minsann. 
Precis allt i tittskåpen tillverkas i 
skalan 1:12, det vill säga saker som är 
tolv centimeter i verkligheten är ba
ra en centimeter i tittskåpen. Mycket 
är således endast någon milli meter 
stort.

– När folk ser vad jag gör brukar de 
säga att de har för stora händer för 
sådant, men det har jag också. Man 
måste hitta hjälpredor. Mina naglar 
är en bra hjälpreda, och en pincett 
behöver jag också.

I pysselrummet hemma i Lapp

fjärd hittas flera av hennes skapel
ser. Där står bland annat tittskåp 
som är som ett restaurangkök, en 
ensam kvinnas sommarstuga, en 
gårdsplan, ett daghems sovrum och 
en bondstuga.

Restaurangkök på 200 timmar
Sammanlagt har hon tillverkat nio 
stycken tittskåp med olika teman, 
plus tre stycken tillsammans med 
väninnor.

– Restaurangköket var det första 
jag tillverkade. Enbart själva pyss
landet tog 200 timmar, och då har 
jag räknat bort tiden som jag har 
planerat, undersökt och funderat på 
material. Det går inte på en minu t då 
man gör allting från början.

Hon tillverkar nämligen det mes
ta själv, allt från rummens väggar till 
toapappersrullar och ketchupflas
kor. Det är bara bestick och porslin 
som hon köper i butik.

– Jag skulle kunna prata en hel 

vecka om det här, säger hon och 
fortsätter:

– Det finns de som köper allting fär
digt till sina dockskåp. Och så finns 
det sådana som jag, som vill göra 
precis allt själv.

Vunnit pris på utställningar
Då hon började med tittskåpen 
för femton år sedan fanns det inte 
många färdiga saker att köpa. Skul
le man ha något till dockskåpet var 
man tvungen att beställa från exem
pelvis England eller USA.

Men sedan dess har intresset i Fin
land ökat, och nu ordnas till och med 
dockskåpsutställningar.

– Jag har placerat mig bra i utställ
ningarna. Jag har kommit tvåa två 
gånger och trea en gång. Men de 
som röstar på utställningarna vet 
inte hur mycket tid jag lagt ner och 
inte heller ser de skillnad på egentill
verkade och beställda prylar.

Trots det utökade utbudet är Pirjo 
ändå inte intresserad av att köpa fa
brikstillverkade tillbehör.

– Andra gör vad de kan, jag gör det 
jag vill. Jag skulle inreda i stor ska
la bara jag hade så mycket pengar 
att jag fick göra precis som jag vil
le. Med mina miniatyrer kan jag gö
ra det och det är så gott som gratis. 

Största delen av den rekvisita som 
Pirjo Rajasalo gör är tillverkad av 
skräp.

– Jag använder sådant som andra 
skulle ha kastat bort. Vi sparar allt 
här i huset, sågspånor, trärester, 
kaffe skedar av trä, gamla tuschpen
nor, trasiga smycken …

– Jag brukar säga åt min man att 
han ska ta en extra träsked om vi 
är och dricker kaffe någonstans, de 

har så bra tjocklek, säger hon och 
skrattar.

Av en äggkartong har Pirjo gjort 
en stenfot, en väggpanel har gjorts 
av mandarinlådor, knappar har fått 
nytt liv som lock eller högtalare och 
pipetter har blivit burkar.

– Man måste ha ögonen öppna. Allt 
vad du får i händerna ska du ta sön
der så att du ser innehållet.

Klipper ur veckotidningar
Går det inte att tillverka av skräp tar 
hon till cernitlera eller trolldeg. Så är 
till exempel bröd, munkar, tomatski
vor och medvurst skapade.

Men hur tillverkar du alla produk-
tetiketter?

– Jag har samlat på veckotidningar 
i åratal. Jag tar etiketterna från an
nonser, alltid då jag ser något pas
sande klipper jag ut det. Då jag spa
rat så länge är vissa etiketter gam
la, men huvudsaken är ju att män
niskor känner igen sig, säger Pirjo 
och fortsätter: 

– Ta den där senapstuben till exem
pel. Den har bara logon på sig, in
te hela etiketten, men ändå såg du 
direkt att det var senap. Eri keeper
flaskorna undrar många hur jag 
kunnat få så äkta. Och jag undrar 
alltid varför folk frågar det, burkar
na är ju inte alls rätt modell.

Blir det några fler tittskåp då? Ut
an minsta tvivel, låter Pirjo förstå. 

– Det är mitt sätt att koppla av. Det 
känns som att jag själv befinner mig 
i det där lilla rummet , säger hon.

text och foto:  
Miranda Eklund
redaktion@sydin.fi
06-7848 703

��där många andra ser skräp ser pirjo rajasalo pysselmöjligheter. 
plastkorkar och träspånor passar bra till hennes dockskåp deluxe.

Det är mitt sätt 
att koppla av. Det 
känns som att jag 
själv befinner mig i 
det där lilla rummet.

1 En kvinnas sommarstuga. 
Pirjo Rajasalos finger visar  

effektivt hur små hennes minia
tyrer faktiskt är – en tolftedel av 
verklig storlek. Chipspåsen på 
stolen är gjord av en etikett, sil
kespapper och tejp och inuti på
sen har hon lagt frön så att den 
inte ska bli platt.

2 En bybutik. Mjölpåsarna på 
hyllan till vänster är gjorda 

av gult papper med sand i. Hav
regrynspaketen är gjorda av små 
träbitar. Många burkar är gjorda 
av pärlor i olika former. En ögon
droppspipett var också väldigt 
användbar och räckte till såväl 
sköljmedel som ketchup.

3 Ett restaurangkök. Det här 
tittskåpet är det första som 

Pirjo tillverkade för 15 år sedan. 
Diskhoarna är gjorda av en gam
mal väckarklocka. Plastkorkar 
har blivit burkar. Dricksglasen 
har tillverkats av tuschpennor. 
Visparna är gjorda av järntråd 
och en fjäder från en tändare.

Pirjo Rajasalo

• Ålder: 60 år. 
• Familj: Maken Jaakko, två vuxna 
barn Peetu och Riikka samt barn
barnen Wiljam och Emma.
• Bor: I Lappfjärd.
• Utbildning: Sömmerska, dagvår
dare med barnskötarbefattning, 
sysselsättningsterapeut och arte
san inom ledarskap.
• Arbetar: Som ansvarig på West
side gruppfamiljedaghem i Närpes. 
Håller ibland kurser i exempelvis 
bokbinderi.

4 En bokhandel. Butikshyllan 
är gjord av gallret från en 

gammal taklampa. Cdskivorna 
är gjorda av plastlock och med 
dubbelhäftande tejp har Pirjo se
dan limmat fast bilder på skiv
omslag som hon hittat i tidning
ar. Eri keeperflaskorna är gjorda 
av gula kulspetspennor.

5 Ett servicehems vardags
rum. Dockornas händer och 

huvuden är gjorda av cernit
lera, kroppen av äkta piprensar e 
och musklerna är gjorda av virat 
garn. Kläderna har givetvis till
verkats av Pirjo. Observera de
taljrikedomen i allt från tidning 
till tvdosa till smörgåspålägg.

6 En bondstuga. De flesta 
tape ter är tagna ur kasse

rade tapetböcker men i det här 
tittskåpet har gammalt present
papper använts som tapet. Spi
sen är bland annat gjord av trä, 
papp och gipsbandage och Hög
forsen är gjord av balsaträ, som 
är lätt att forma med kniv.

7 En annan bybutik. Bakel
serna är gjorda av cernit lera. 

I bland kan Pirjo blanda i kanel i 
leran för att få en mer trovärdig 
yta. För att få munkar lägger hon 
salt ovanpå. Bröden är tillverkade 
av trolldeg gjord på riktigt mjöl. 
Coc a colakorgen är til lverkad av 
en gammal pennvässare.

8 En julaftonsmiddag på 
1700talet. Det här titt

skåpet har Pirjo tillverkat till
sammans med en väninna. Det 
tog dem 400 timmar att slutföra 
rummet om man räknar bort ti
den det tagit att göra efterforsk
ningar, att skaffa allt material och 
att planera själva utformningen.
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tfn 01019 3400

MINSKA MATSVINN

En ren miljö i arv

”Bäst före” betyder inte sista 
användningsdatum. 
Lita mer på ditt eget omdöme om 
produktens användbarhet.
Kasta inte bort ätbar mat!

tfn 01019 3400

MINSKA MATSVINN

En ren miljö i arv

”Bäst före” betyder inte sista 
användningsdatum. 
Lita mer på ditt eget omdöme om 
produktens användbarhet.
Kasta inte bort ätbar mat!

Tel. 347 5700  Fax 347 5701

Bygdens varuhus erbjuder dig förmånlig kvalitet.    Färger, verktyg, maskiner, hushållsmaskiner

BYGGVARUHUSET

64200 NÄRPES INDUSTRIOMRÅDET
Välkommen till bygdens eget varuhus

BYGGNADSMATERIAL, VERKTYG, MASKINER, HUSHÅLLSMASKINER, FÄRGER, MASKINUTHYRNING

Tel.vxl 347 5700
Fax 347 5701
Stig 347 5710
Ole 347 5711
Sture 347 5723
Jan-erik 347 5724
Katrin 347 5725
Henrik 347 5712
Jens-M 347 5727

HEMPEL

Saft
och korv!

BYGDENS VARUHUS ERBJUDER DIG FÖRMÅNLIG KVALITET.      BYGGVAROR, FÄRGER, VERKTYG, MASKINER.

BOGSER- OCH 
LYFTKEDJOR 
5 m, 2 krokar

8 mm

55,-

HEMPEL & NAW
BÅTTVÄTT-
MEDEL
OCH BÅT-
VÅRDS-
MEDEL 

MOTORSÅG
EL

79,-

Metall- och 
husfärger 
förmånligt
– KIRJO 
– RIIHI 
– FERREX
www.teknos.fi

IKH BILSLÄPKÄRRA
125 x 260
en axel
sidor 25 cm

890,-
HYDRAULISK
VEDKLYV 6 

TON

199,-
Stativ 35,-

Till
specialpris

59,- ARBETS- 
KLÄDER

INVERTER-
MIGSVETS

BÄRBAR OCH 
LÄTT 180 A

Endast 995,-

Byggarpaket

2 SPADAR
och 
JÄRNSPETT

Paket-
pris!

www.hempel.se

TAKPANEL
MDF-PANEL
NÄTTI
Stl 8x179x2080 

endast
79,-

STADIGA
STEGAR

ledade
16-stegs
(4,2 m)

ACKUBORRMASKIN 
14,4 V, 2 batterier
Litium
13 mm
CHOCK

199,-

VÄNDBAR 
KAP-/GIRSÅG

• 4200 rpm
• sågbett i hårdmetall 
  diam. 254 x 30 x 2,8 mm
• 40 tänder
• mått 76 x 70 x 44 cm
(427,-)

289,-

Begränsat parti!

HANDSÅG

9,00

ELKABELVINDA 
20 m gummikabel

39,-

SÄNKPUMPAR
39,-
59,-
99,-

109,-
350,-ENDAST

(269,-)

VEDSÅG

5,90

ETT BRA TAK FÖR DITT HUS

more with metals
TAKPLÅT, VÄGGPLÅT, 

RÄNNOR AV HÖG KVALITET
www.ruukkikoti.fi

Ett naturligare boende
Ekologisk isolering
i skivor och lösvikt

Värmeisolering för livet

SPARA ENERGI 
ISOLERA MED GLASULL

ETT PARTI MED

EXTRA RABATT 15%

EFFEKTIVT BYGGSYSTEM

- Regnvattensystem
- Tak- och väggprofiler
- Halbyggnader i stål

www.lindab.se

ger skön värme

www.jötul.se
Extrapris!

www.tikkurila.fi

PENOSIL

YAMAHA
GENERATOR 2,5 kW

9,90 m2

17,50/pkt

SLÄT
INNERDÖRR

39,-/st

POLY-
URETANSKUM
600 ml
3 fl.
endast
9,90

SIROPLAST 2
LATEXFÄRG
9 L

LÄTT PRESENNING
3x5 m

6,-/st

25,-

599,-

MINI
KOMPRESSOR

12V

     9,90

99,-

KOMPRESSOR 24 l
180 l/min

29,-

TRAPP-
STEGE

3 trappor

LED-LAMPOR
SUPERSTAR CLASSIC 
25.000 h, 6–10 W.
Inom- och utom-
husbruk. 

STRÅLKASTARE 890
fr. 250

Elplanering och  -installation
samt försäljning av elmaterial

Jan-Peter Storlåhls 0400 739002
Mikael Storås 0400 807838

jp.asahko@gmail.com
Gamla Vasavägen 13, Lappfjärd

NYHET! 
Pelletskaminer med Drag.
...med Drag från Ariterm 
slipper du skorsten!

Wahlroos Verkstad   Malax  06-365 7105

Elplaneringar
Elinstallationer
Datanät

Försäljning
Installation
Service

Tel. 0400-763380 elmalm@tawi.fi
www.elmalm.fi

Panasonic
luftvärmepumpar

Dejour 24h: 0500-562664

tel: 06-2242494

Avfalls och Slamtjänster

Filmning av rör

Uthyrning av bytesflakar

Uthyrning av flyttbara wc:n

Dricksvattentransporter

Frakttjänster,Styckegodskranar

KENTS
ELSERVICE
       0500-361 748

Bjurbäckvägen 29 66280 Taklax
kent-elservice@netikka.fi

• Elinstallationer
        • Nybyggen och renoveringar

• Brandlarm/
  Larmsystem

Ring för snabb service!

Närpes Golv
Tegelbruksvägen 6, 64200 Närpes 

Tel. 06 22 42 305 
Må-fr 7.30-17, lö 9-13

Scandinavian 
Designers II 
alla modeller

Vintro 
Supreme-
väggfärg 

Parla 
Soprano Loft 
-ekparkett 
3-stav, vitlas.

Rewind-
platta, 
30x60R norm. 

67,90 € /m2

4900 €
/m2

norm. 
78,00 € /rl.

5900 €
/rl.

norm. 
33,50 € /m2

2790 €
/m2

2,5 l (23,96 €/l)
norm. 68,50 €

5990 €
/burk

  värisilmä.fi 

 Värisilmä 
auttaa.

www.narpesgolv.fi

Från idé till färdigt resultat!
Kom in till oss eller läs mer på www.narpesgolv.fi/

tjanster eller varisilma.fi/palvelut/tunnetila

Behöver du hjälp med
inredningsplanering, material, golv- 
läggning,  kakelläggning, målning  

eller tapetsering? 

Hos oss hittar du allt 
under samma tak!

Anlita vår inrednings- och monteringstjänst

WILSONS EL

» Elinstallationer
» Elplanering
» Service

Mathias Wilson 050-323 2282

MÅLNING, TAPETSERING 
OCH PLATTSÄTTNING

HUR MÅR DINA RÖR? 
Undvik dyra fuktskador i tid! 

Vi utför rörsanering av värme och tapp-
vattenrör med ROTH Alulaser kompositrör! 

Kontakta oss om du vill veta mera! 

Tel. 044 2526 650      www.vvsvarme.fi Sebastian/0400-795 529

Plåtslageri D Jåfs
– Takrännor, stuprör olika 

modeller o. färger
– Brandstegar färgade
– Takbryggor o. snöhinder
– Fönsterplåtar o. lister 

Vikby. Tel 344 4608  
el. 050-330 7937

VI TILLVERKAR INDIVIDUELLA 
TERRASSINGLASNINGAR

- LÄNGRE SOMMAR MED INGLASNING

• MELLANVÄGGAR I BASTU OCH TVÄTTRUM
• SKJUTDÖRRAR, ÄVEN TILL GARDEROBER 
• GLASPANEL/GLASSKIVA SOM STÄNKSKYDD I KÖK
• ALUMINIUMDÖRRAR
• SPEGLAR
• DUSCHVÄGGAR

VI TILLVERKAR ALLT ENLIGT MÅTTBESTÄLLNING
• VI MONTERAR ÄVEN VINDRUTOR

www.lasikolmio.fi
Tfn 06 234 5600  Nikkarinkuja 5, 61800 KAUHAJOKI

Behöver Du hjälp  
med förverkligandet  

av Din dröm.  
Ta kontakt så fixar vi det!

NÄRPESVÄGEN 19  64200 NÄRPES  +358 400 563 282  WWW.BYGGBOTNIA.FI

GÅR DU I BYGGTANKAR?

RITAR OCH 
PLANERAR!

RANGSBYGG 
0405628950 040 562 8950

Nybyggen - Renoveringar
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Drömde om villa,  
byggde drömhus
��Vid Villa solviken i benvik, Närpes, är himlen klarblå, skogen mörkgrön och havet 

silver skimrande i solnedgången. Även invändigt har harriet harf och michael hällbacka 
medvetet valt starka och klara färger. Livet är inte enbart svart och vitt, enligt dem.   

Harriet Harf och Michael Hällbacka 
sökte från början en villatomt för 
en sommarstuga men hittade av en 
slump en tomt för åretruntboend e. 
Nu fem år senare har de byggt sitt 
egenritade hus, som går under 
namnet Villa Solviken, och njuter av 
att ha havet invid gräsmattan och 
skogen bakom husknuten.

Harriet Harf dekorerar matgruppen på terrassen med solrosor. Via en trappa kan man gå ända ner till bastun och gästhuset och vidare ut på badbryggan.

fortsÄtter på föLjaNde uppsLag ►    
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Kristallkronan köpte Harriet Harf 
och Michael Hällbacka för sju år se-
dan, innan huset ens var påtänkt. I 
dag hänger den på central plats mitt 
i huset. Hallen och det kombinera-
de köket och vardagsrummet knyts 
ihop av en pigg ceriserosa färg.

► När man stiger in i hemma hos 
Harriet Harf och Michael Hällbacka 
möter blicken en ceriserosa vägg. 
Färgen fortsätter och bjuder in till 
vardagsrummet och det öppna kö-

ket. Det är färgglatt, piggt och högt i 
tak. Precis som paret själva. 

– Våra gäster brukar kommentera 
våra starka färger, men vi gillar det 
och vill gärna inspirera andra att vå-
ga välja färg, säger Harriet. 

Modet växte 
Michael drar sig till minnes tiden 
när de gjorde alla färgval till huset.

– Vi stod i butiken och tittade på 
det som skyltades som inne och mo-
dernt. Bredvid oss stod ett yngre par 

med en helvit, grå och svart kombi-
nation av tapeter, men det kändes in-
te rätt för oss, säger Michael. 

Sedan hittade paret den storblom-
miga kökstapeten i just cerisero-
sa och modet började växa. Sov-
rummet inreddes med orientaliska 
drag i bland annat petroleumblått. 
Ena hallväggen blev ceriserosa. Bad-
rummet fick turkosa inslag och i tv-
rummet fick ett par gamla orange-
mönstrade gardiner från 1970-talet 
nytt liv efter lite omsömnad. 

– Jag tycker om att återanvända, sy 
och pyssla. Gardiner är ju också ett 
sätt att ge färgkaraktär åt ett rum, 
säger Harriet.

Fyra utgångspunkter
I huset finns många inrednings-
detaljer som Harriet pysslat ihop 
själv, olika belysningar och även 
tillvaratagna möbler. Faktum är att 
Harriet, men hjälp av Michael, ritat 
och planerat hela huset själva. 

– Det fanns fyra huvudsakliga 

önske mål i planeringsskedet.  Jag 
ville ha ett så kallat kapprum, en re-
jäl garderob i ett eget litet rum så 
inte hallen blir full med kläder och 
skor. Sedan ville jag ha ett rejält skaf-
feri där både torrvaror och köksma-
skiner ryms. Ordentlig plats för klä-
derna i en walk in closet och så för-
stås stora fönster som ger mycket 
havsutsikt, säger Harriet. 

Resultatet blev ett enplanshus på 
cirka 150 kvadratmeter: ett sovrum, 
ett kontor som kan göras om till extra 

Vi vill gärna inspi-
rera andra att våga 
välja färg.
Harriet HarF

Maria 050-359 2268     Göran 050-313 0680

www.heikius.fi   Tfn 0103 20 60 80       

Färdigbyggt, enklare än du tror!

Vi bygger oberoende av årstid inomhus i fabrik  
och monterar färdighus och elementhus snabbt 

och enkelt på tomten.  Kontakta oss!

LÄGENHET TILL  
SALU I MALAX! 

För visning  
ta kontakt.

Närpesvägen 20, Närpes
06-2241089, 050-365 4452

Ge hemmet 
en höstlook

Vi har många kvaliteter, 
både enfärgade och 
mönstrade.

Fast Ab Kristinestads 
bostäder Kiint Oy

040 847 1440

LEDIGA  HYRESBOSTÄDER  
KRISTINESTAD
3 R+K+b, 73 m2,
Lokstallsgatan 2
3 R+K+b, 70 m2,
Tjärhovsvägen 34

SIDEBY
1 R+kv, 32 m2, 

Långviksvägen 2
1 R+kv, 30 m2, 

Långviksvägen 2
1 R+kv, 28 m2, 

Långviksvägen 2

LAPPFJÄRD
3 R+K, 75 m2, 

Klockarevägen 7

TJÖCK
2 R+K, 42 m2, 

Olmebackvägen 22
1 R+kv, 30 m2, 

Olmebackvägen 22
 

SKAFTUNG
2 R+stugkök, 40 m2, 

Västraändv. 2
 

Ta kontakt för visning.

VI UTFÖR FÖLJANDE ARBETEN:
• Målning av fasader
• Inomhusmålning av
   tak och väggar
• Spacklingsarbeten
• Tapetsering
• Kakelarbeten

Tel. 040-417 9350
Marina Lassfolk

Tel. 040-702 1014
Marica Ingves

malerifix@hotmail.com
Lappfjärd

Följ oss på Facebook:
M&M Målerifix Öb
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Köket med köksön i centrum är en riktig favoritplats för paret. Här hjälps alla åt att laga mat när familj och vän-
ner hälsar på. 

sovrum, öppen planlösning med kök 
och vardagsrum och tillhörande ute-

rum som används som matsal, kom-
binerat tv-rum och bibliotek, grov-
kök och terrass längs hela framsidan 
och baksidan som vetter mot havet. 

Hela familjen engagerad
Enligt Harriet var det hennes bror, 
Glenn Kaas från Yttermark, som 
uppmuntrade dem att våga slå till.

– Det var Glenn som fick nys om 
den här tomten och han är själv i 
byggbranschen, så han lovade oss 
att hjälpa till. Han gjorde största de-

len av markarbetet och grundstom-
men för gjutning 

– Hela familjen har hjälpt oss i det-
ta projekt. Pappa hjälpte till med 
avverkning på tomten. Andra har 
hjälpt till med olika byggmoment, 
städning och flytt, säger Harriet. 

Det var 2012 som arbetet inleddes 
och i dag står huset färdigt, med till-
hörande förråd och carport, gästhus 
med bastu och badbrygga.

– Vi tycker om att ha släkt och vän-
ner på besök, så därför är det bra 

med tillräckligt utrymme, säger pa-
ret.  

Nya projekt
De har fortsättningsvis en lista med 
större och mindre projekt. När-
mast står ett utekök på terrassen i 
tur, med en kombinerad gas- och kol-
grill. Uppfarten till huset ska få mer 
belysning. Kanske flyttar några hö-
nor in på tomten så småningom. 

– Att kunna bo så här är som en 
dröm som gått i uppfyllelse. Innan 

bodde vi i en lägenhet i centrum och 
visst trivdes vi där också. Men nu har 
vi fått en helt annan frihet, vi ser na-
turens årstidsväxlingar och sjöfåg-
lar och djurliv på nära håll. 

– Man prioriterar ju annorlunda 
och tänker på andra saker nu, än 
man gjorde när man byggde hus 
som ung, säger Harriet och Michael.

text och foto: Sofia Mickelsson
sofia.mickelsson@sydin.fi
06-7848 623

Vem bor här? 

• Harriet Harf, arbetar som senior-
rådgivare på Närpes stad och dri-
ver egna företaget Hjärtpunkten. 
• Michael Hällbacka, arbetar som 
simövervakare i Närpes simhall.

Sovrummet har orientaliska inslag och storslagen utsikt över vattnet. Genom den öppna glasdörren kan man 
lyssna på hav och vind eller gå rakt ut på terrassen och ner till vattnet för ett morgondopp.

Michael Hällbacka kopplar gärna av i det inglasade uterummet med en 
bra tidning. Till vänster syns parets samling av svenska Dalahästar

Rivjärn blir vackra lyktor när de putsas upp och lyses upp med värmeljus. 

Harriet Harf gillar att sy och pyssla. Här visar hon det stora syskrinet som 
står i arbetsrummet och kontoret, det rum som går i svart och vitt. 

Kuskgränden 3, 64200 Närpes 06-2243057

September- 
kampanj  

på sängar!

ThermoCool, 
KK Lux m.m.

September-
kampanj  

på sängar! 

ThermoCool,  
KK Lux m.m. 

www.poppankki.fi/suupohjanosuuspankki

RENOVERINGS-
PLANER?

Ta ibruk  
POP FLEX  
och din budget
hålls i balans.
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Pirjo och Kyösti Välikangas 
trivs i Kaskö och med sina två 
gamla hus. Här är de på Råd
husgatan framför den gamla 
skola som de renoverar.

Renoverar folkskola och bor    i gammal bilskola i Kaskö
Den gamla skolan med 15 
fönster mot Rådhusgatan är 
nästan jämngammal med 
staden. Arbetet med att räd
da byggnaderna har pågått 
i fem somrar. Skolan, sido
byggnaden och uthuslängan 
har renoverats utvändigt och 
fått ”make up”.

– Nu har vi både skola och 
herrgård. Vi kallar huset 
Kustaan kartano (Gustavs 
herrgård), då det finns flera 
Gustav som har anknytning 
till det. Kaskö grundades av 
kung Gustav III och skepps

redaren Gustaf Adolf Hobin 
bodde här. Bådas farfar hette 
Kustaa och det är också mitt 
andra namn, berättar Kyösti 
Välikangas.

I hans liv finns också många 
skolor. Fadern var rektor och 
familjen bodde i skolor. Nu
varande bostaden i Borgå, där 
makarna sedan 35 år har sitt 
andra hem, finns i den gamla 
dövskolan på Gymnasiegatan.

Utvändigt påminner Kaskö
skolan om Runebergs hem i 
Borgå. Den har en brokig 
historia och var först privat

bostad och där fanns också 
Kaskös första apotek. För e 
skoltiden hade Leander 
Uotine n korvfabrik i uthus
längan och hustrun drev res
taurang. 

– Den kände dansaren och 
koreografen Jorma Uoti
nen är deras barnbarn, säger 
Kyös ti.

Högt i tak
– Nu blir det ett mellanår då 
vi har tid att fundera vad hu
set ska användas till. Det är ett 
härligt skede, säger Pirjo.

Medan de överväger är en 
del mindre projekt på gång. I 
huvudbyggnaden blir ett bad
rum klart i år. Det finns intill 
det tidigare köket, där den 
gamla inredningen tagits ner. 
Den finns i en av de stora gam
la skolsalarna, där det är fyra 

meter till tak, och väntar på 
ny plats. De gamla plåtugnar
na finns kvar och fungerar.

– Köket kunde bli ett fint sov
rum. Tänk vilken utsikt över 
trädgården och vattnet. Rum
met är också på gårdssidan så 
det är lugnt, säger Pirjo.

Samma fina utsikt är det 
från den långa öppna veran
dan, där man kan slå sig ner i 
en gungstol.

”Tummarna upp”
I sidobyggnaden finns en del 
av de möbler och saker, som 
de samlat på sig. Paret bod
de tidigare i en gammal stor 
prästgård, och under åren 
har en hel del transporterats 
från Borgå till Kaskö. I slutet 
av jul i är det varje år gårds
loppis i Kaskö, som de deltar i.

Skolan är skyddad och där

för har Museiverket varit in
kopplat på renoveringen. 

– Samarbetet är gott och när 
de såg hur vi tog itu med den 
var det ”tummarna upp”. Vår 
svärdotter är arkitekt, känner 

till mycket och henne kan vi 
också rådfråga, säger han.

En parkliknande träd
gård, som hör till ett empi
rehus, har tagit form samti
digt med renoveringen. Någ

��gamla skolor är en röd tråd för pirjo och Kyösti Välikangas. de renoverar den 
tidigare finska folkskolan i Kaskö, och huset de bor i var i många år bilskola.

Köket kunde bli ett fint sovrum. 
Tänk vilken utsikt över trädgår-
den och vattnet.
Pirjo Välikangas

Jag har frågat många om de vet vad det här är för skidor. Endast en hade 
rätt, att det är gamla backhoppningsskidor, säger Kyösti Välikangas.

Krittavlan på väggen har sparats som ett minne från skol
tiden.

Gamla finska folkskolan, Rådhusgatan 14

• Huset är nästan lika gammalt som 
Kaskö, som fick stadsrättigheter 
av kung Gustav III 1785. På fasaden 
finns årtalet 1786.
• Skeppsredaren Gustaf Adolf 
Hobin bodde där i början på 
1800talet. Huset köptes 1830 av 
Carl Bäcker (1800–1860). Han var 
den första egentliga apotekaren i 
Kaskö och efterträddes av brodern 
Alexander.
• Kaskö Tidning, grundad 1914, 
hade en kort tid sitt första tryckeri i 
huset. Efter det drev Fina Hägg
blom caférestaurang där. På 
1920talet hade Leander Uotinen 
korvfabrik där och hustrun drev 
matservering.

• År 1923 blev huset finsk folkskola 
då staden köpte det av bankdi
rektören Herman Roschier och 
handlanden Konrad Wahlberg.
• Under depressionen på 1930ta
let fanns soppkök för mindre 
bemedlade i sidobyggnaden, som 
då hade dörr mot Rådhusgatan.
• Skolepoken tog slut 1978 och ef
ter det användes huset bland annat 
av medborgarinstitutet.
• Kyösti och Pirjo Välikangas köpte 
den gamla skolan 2012.
• Uthuslängan är den sista beva
rade av sitt slag i Kaskö, byggd i 
början av 1800talet.
Källor: Kyösti och pirjo Välikangas och his-
torisk rundtur på visitkaskinen.fi
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Renoverar folkskola och bor    i gammal bilskola i Kaskö
ra gaml a björkar fälldes och 
blev till ved. I stället plante
rades bland annat ett tulpan
träd. I flera rabatter finns oli
ka blommor som avlöser var
andra och ger trädgården 
färg.

– Tulpanträdet klarar sig ba
ra det skyddas till vintern. Det 
får också en egen specialkur, 
där ekologisk surmjölk ingår, 
säger Kyösti Välikangas, som 
jobbat med trädgårdar sedan 
han var liten.

Det ska vara ekologiska me
toder i trädgården. Dit hör 
kompost och daggmaskar, 
som tar hand om jordförbätt
ringen.

Prisats två gånger
Två gånger har Pirjo och 
Kyös ti Välikangas fått pris för 
mysigaste trädgården i Kaskö, 

först för huset där de bor och 
2017 för skolträdgården. Bo
staden finns sedan 2003 i ett 
gammalt gult hus vid Alexan
dersgatan.

– Jag såg att huset var till sa
lu då jag cyklade omkring och 
vi bestämde oss för att köpa 
det. Här fanns tidigare bilsko
la, och många har berättat att 
de gått i den, säger Pirjo.

Fixar bara nödvändigt
De första åren renoverade de 
huset under veckoslut och 
bodde mitt i renoveringen. 
Makarna har valt att låta oli
ka tider synas i huset och inte 
gjort för mycket. 

– Det som nu är vårt kök var 
ingång till bilskolan. Vi har 
också ställt i ordning ett bad
rum, säger hon.

Pirjo kallar huset lekstuga, 

för att det är ett litet och kärt 
projekt. Möbler och inredning 
kommer från loppmarknader 
och auktioner och var sak har 
funnit sin plats.

– Redan då vi kom för att 
köpa huset hade vi det första 
flyttlasset med oss. Visst kun
de man ta bort spånskivorna 
på väggarna och öppna inner
taket så att rummen blev hög
re men tills vidare är det bra 
som det är, säger hon.

Duktiga yrkesmän
Utöver bostadshuset mot ga
tan har de också gäststuga 
och bastu, och mellan dem 
en skyddad uteplats.

– Det viktiga både här och i 
arbetet med skolan är att vi 
i renoveringen har haft hjälp 
av duktiga yrkesmän. Själv är 
jag hjälpkarl, säger Kyösti.

Pirjo nämner här Keijo Salo, 
som de lyckades vidtala och 
som hade många goda förslag.

Vid Alexandersgatan vald e 
de att skapa en trädgård i 
samma stil som huset. Av den 
gamla trädgården finns äp
pelträden, bärbuskarna och 
hansarosor kvar. Gräsmat
tan kom fram då det hög a gräs 
som fanns på tomten tagits 
bort. Där den gamla brunnen 
funnits har de ett stenparti.

Kom med tåg till Kaskö
Kaskö är välbekant för Pirj o. 
När hon var liten gick det 
persontåg mellan Kaskö och 
Seinä joki, där hon växte upp.

– Jag längtade alltid hit, det 
var härligt att få komma och 
hälsa på mammas släktingar 
och trist att åka hem.

Kyösti är från Torneå, flytta

de tidigt till huvudstadstrak
ten och jobbade 40 år inom 
beklädnadsbranschen. Han 
hade agentur och fabrik som 
satsade på inhemsk tillverk
ning och design av märket 
Tazzia. Den såldes 2010. 

– Huset i Kaskö var de först a 
åren ett vilo och gömställe, 
där jag kunde koppla av med 
kroppsarbete, säger han.

Via jobbet kände han regio
nen redan innan huset i Kas
kö köptes. Där fanns då Inga
Lill Ketonens textilaffär och i 
Närpes Boutique Tingeling, 
som han besökte.

Pirjo har jobbat med kläder 
sedan 1960talet, som modell 
och också bistått maken med 
design, tygval och förhand
lingar.

De trivs i sitt lilla hus i Kask ö 
från tidig vår till sen höst, och 

gläds åt att också barn och 
barnbarn samt vänner gärna 
kommer på besök. 

– Vi har härliga grannar, och 
i ett litet samhälle tar man 
hänsyn till varandra och hjäl
per varandra. Vi har blivit väl 
mottagna, har många bekanta 
och min kusin bor i sin hem
gård här, säger Pirjo, som äls
kar det småskaliga.

Emellanåt blir det en tur till 
Borgå, där också de tre bar
nen med familjer bor. Det 
är en resa på 400 kilometer 
men de tar det lugnt och kan 
på vägen vika in och studera 
nya platser eller hitta trevliga 
kaféer. Möjligen blir det ock
så något loppisfynd …

text och foto: Lotta Sjöblad
lotta.sjoblad@sydin.fi
06-7848 798

Den här tavlan är ett av de senaste loppisfynden, säger Pirjo Välikangas.

Kyösti och Pirjo Välikangas trivs i Kaskö. Här kopplar de av i det lilla huset vid Alexandersgatan.
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RING, KOM IN ELLER BOKA VIA NÄTET!
Närpesvägen 32, Närpes. Tfn 040-5422283, 040-5114665
www.hus-tradgardsservice.fi  sofia.ek@hus-tradgardsservice.fi

Vi erbjuder mångsidiga och högklassiga tjänster 
såväl till privatpersoner som till företag.

• VECKOSTÄDNING • TRAPPSTÄDNING • BYGGSTÄDNING • FLYTTSTÄDNING 
• INDUSTRISTÄDNING • BUTIKSSTÄDNING • KONTORSSTÄDNING 

• GOLVBONING • ÅNGTVÄTT • FÖNSTERTVÄTT • TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

 

• bygger hus • renoverar • snickeridetaljer
• gör element för hus, villor, garage

www.lindbergconstruction.fi

LINDBERG CONSTRUCTION
Tel. 0500-733 701

                                   hem
Mer än bara ett huspaket

-kampanj*

Under Cool-kampanjen får du till
alla inflyttningsklara Hartman Hem gratis 

          Nibe Cool-IN kylningssystem
           Gree Amber 35 luftvärmepump

Cool

På köpet!

*Erbjudandet gäller endast nya offerter under 
kampanjtiden, och köp av inflyttningsklart hus. 

Kampanjen är i kraft 1.9.-15.10.2018.

# h a r t m a n k o t i
@ h a r t m a n k o t i

Hartman Hems husförsäljning
Juha Autio             0500 862 282
Mikko Pajaniemi 0400 317 548
förnamn.efternamn@hartman.f i

www.hartmankoti.fi

eller
endera

Läs mer och bekanta dig med våra husmodeller: alvsbytalo.fi

Ett hem fullt av liv

Kontakta din egen
Älvsbytaloförsäljare för
ytterligare information:

Hannah Hoijar
050 349 3565
hannah.hoijar@alvsbytalo.fi Ett hem fullt av liv

Spara upp till 10 000 € 
med vårt hösterbjudande

gavelbalkong, -altan,
daglykta, garage

1.9–31.10. Endast på nya
husbeställningar.

Älvsbytalo är förmånligt att köpa, bygga och bo i

BYGGENTREPRENADER • PLANERING • ÖVERVAKNING

MBS • Industrivägen 4, 66100 Malax  •  Tel. 045-1660083

• Bygglovsplanering
• Konstruktionsplanering
• Konsultuppdrag
• Övervakning av projekt
• Nybyggnationer
• Renoveringar

 teddyksetnär ayn teD
 dnurg dilos ne temmeh reg

 .dnurg dilos ne åp meh anis reggyb rednukragä aråv tta llit akrevdem lliv iV
 .ddyksetnär tkinu ,ttyn tte :atnär tsaf gnål ne gid iv redujbre röfräD

 .gål nålob ttid åp natnär rellåh neD
  

 meh/fi.po :nenåmröf mo rem säL
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fortsätter på följande uppslag ►    

Han ville inte se ännu 
ett kulturarv förstöras

��någon gång kommer vi att ångra att vi lät vårt kultur-
arv rivas ner. det menar helsingforsbon tom ehrström, 
som har tagit tillvara sin farmors föräldrahem.

27 juli 2017: Här står stugan fortfarande på sin ursprunglig a 
plats på Källmossvägen i Övermark. Tuukka och Teemu 
Mänty mäki håller på att demontera den inför flytt. foto: privat 

30 oktober 2017: Stugan har flyttats till den nya platsen på 
Knöpelbackvägen och stockarna placeras i rätt ordning av 
timmermannen Mikko Mäntymäki. foto: privat 

22 mars 2018: Brädtaket gjort av sibirisk lärk spikas av Artt u 
Mäntymäki och Marko Ala-aho. I bakgrunden skymtar far-
mor Marta och farfar Bengt Ehrströms hus. foto: privat 

31 juli 2018: Stugans utsida håller på att färdigställas, och Tom Ehrström tillbringar sin sista semestervecka på bygget. Mindre modifikationer har skett sedan stugan stod på Källmossvägen, 
bland annat har den höjts med ett timmervarv och fått större fönster på övervåningen. foto: miranda eklund
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► Ingen hade bott i stugan på 
Källmossvägen i Övermark 
sedan 1970-talet och den var 
färdig för rivning då Tom Ehr-
ström förbarmade sig över 
den.

Han behövde en fritids-
bostad för sina besök i Över-
mark och det blev en själv-
klarhet att rädda farmor Mar-
ta Ehrströms föräldrahem.

– Det finns så många tim-
merstommar som rivs och 
bränns. För mig känns det 
onödigt att bygga nytt då det 
står stugor på lut i var och 
varannan by, säger Tom Ehr-
ström.

Sagt och gjort, stugan mon-
terades ner och flyttades från 
sin ursprungliga plats öster 
om ån till Knöpelbacken.

Det är nämligen där, längs 
Knöpelbackvägen, som Hel-
singforsbon Tom Ehrström 
har sina rötter.

– Jag har tillbringat mycket 
tid här, inte bara som barn ut-
an så ofta som jag haft möjlig-
het, både vintertid och som-
martid. 

Tvärs över vägen från stu-
gans nya plats bor farmor 
Marta och farfar Bengt Ehr-
ström, och på tomten bred-
vid hittas en stuga som ägs av 
pappa Karl.

– Det är i pappas stuga som 
jag och mina systrar Mia och 
Maj hållit till då vi varit på 
besök, men det började bli så 
trångt då vi alla bildat familj 
så vi behövde mer utrymme, 
säger Tom och berättar att 
systrarna i sin tur håller på 
att renovera Klockargården, 
också den på Knöpelbacken.

Återskapar Närpes 1892
Det är en varm sommardag i 
juli då SÖ kommer på besök. 
Återuppbyggandet av farmo-
derns gamla föräldrahem har 
hållit på i drygt ett år.

På utsidan är brädfodringen 
alldeles strax klar, men på in-
sidan är det en lång väg kvar 

innan Tom och flickvännen 
Jenny Didrichsen kan börja 
husera i sitt nya krypin.

– Den är kanske lite stor för 
våra behov, men en typisk när-
pesisk bondstuga är stor. Inte 
kunde jag ju börja förminska 
den, säger Tom och ler.

Man skulle kunna kall a 
Toms fritidsbygge för något 
av en kulturgärning. Han 
försöker nämligen återskapa 
stugan som om det vore 1800-
tal i Närpes eftersom en date-
ring som hittats på stockarna 
skvallrar om 1892.

Men helt säker kan man in-
te vara på om den timrades 
för första gången då eller om 
den blev flyttad 1892 – något 

som var vanligt för den tidens 
stugor, som redan från början 
var byggda som byggsatser.

– Jag har läst på och försökt 
hitta allt man bara kan hitta 
om hur det såg ut i bondstu-
gorna här på den tiden, så att 
detaljerna ska vara så typiska 
som möjligt för det här områ-
det. Man får leta en god stund 
innan man kan skapa sig en 
bild då det inte finns några 
foto grafier från den tiden.

Väger mer än nytt
Allt från dörrarnas placering 
till den murade spisen utgår 
från närpesiska modeller.

– Spisen såg nästan exakt 
lika dan ut i alla Närpesstu-

gor. Flyttar man sig till någon 
annan kommun ser de genast 
lite annorlunda ut.

Hittills är det mesta av bygg-
nadsmaterialet återanvänt. 
Sådant som inte fanns i stu-
gan från förut har tagits från 
andra rivningshus – till exem-
pel golvplankorna är från en 
nerriven stuga i Yttermark 
och Vörå.

– Vi hittade två fönsterkar-
mar i farfars garage som 
vi kunde använda till över-
våningen. De 200 år gam-
la fönstren hade suttit på en 
storstuga som stått vid pap-
pas stuga tidigare. Vi bygg-
de resten enligt samma mo-
dell, men trots att vi använt 

det bästa virket vi bara kun-
de hitta väger de gamla ändå 
dubbelt så mycket.

Nej till överisolering
Plast kommer inte på fråga i 
bygget. Stugan renoveras i en-
lighet med traditionella bygg-
nadsmetoder och med hjälp 
av organiskt material.

– En sådan här stuga ska an-
das, det är så den bevaras.

Det enda som stugan har iso-
lerats med är lindrev mellan 
stockar och vid karmar, och 
bakom brädfodringen har 
vindskyddsskivor placerats. 
På det viset möjliggör man att 
hela konstruktionen andras 
och undviker att det uppstår 
fuktproblem.

– Eftersom det är ett fritids-
hus behöver vi inte följa mo-
derna energibestämmelser 
som ställer till en hel del pro-
blem för traditionella hus. Det 
är energikraven som gör att 
man ofta måste överisolera 
hus och göra dem så täta att 
de rentav blir ohälsosamma.

Sibiriskt till tak
Taket utgörs av varvade plan-
kor av sibirisk lärk, som har 
hög rötbeständighet tack vare 
den höga andelen kärnvirke 
och harts. Brädtak är en äldre 
takmodell än vad som använ-
des på 1890-talet, då det var 
pärtor som gällde.

– Men pärttak är arbetsdrygt 
och håller inte så länge. Jag 
tycker inte heller att plåttak 
passar på gamla bondstugor. 
Brädtak är mycket snygga-

re och borde hålla minst lika 
länge som ett bra plåttak, 50 
år. Vi ska bara tjära det för att 
öka på hållbarheten.

Toan sticker ut
Vad som inte heller är så ty-
piskt för 1890-talets Närpes 
är den toalett och det bad-
rum som också hittas i stugan.

Badrummet är beläget i stu-
gans källare medan en toalett 
finns där bakugnen ursprung-
ligen stod på första våningen.

– Om man bara har möjlig-
het är det bättre att inte ha 
våtutrymmen i sådana här 
timmerhus. Man kan pru-
ta på bekvämligheterna om 
man bara har huset som fri-
tidsboende, men toaletten är 
inte en sådan sak.

Trots att det är en bit kvar 
tills det blir dags för inredning 
har Tom en del planer – och 
det är igen mer traditionella 
detaljer som gäller.

– Just nu är tanken att tim-
ret ska lämnas synligt i fram-
stugan, att det i stugan ska 
hållas helt trärent och att det 
ska tapetseras med lumppapp 
i kammaren. Vindsvåningen 
inreder vi någon gång i fram-
tiden om det finns behov.

Kommer att ångra sig
Ensam skulle Tom Ehrström 
inte ha kommit så värst långt 
med projektet.

– Till ett sådant här projekt 
gäller det att anlita byggare 
som är intresserade av och 
som respekterar den traditio-
nella byggnadskonsten, säger 
Tom Ehrström och nämner 
Marko Ala-aho, Mikko Män-
tymäki, Dominic Fell, Håkan 
Juthman samt bröderna Lars-
Åke och Per-Erik Hannus.

– Jag har lärt mig otroligt 
mycket av dem.

Visst kan det vara både dyrt 
och tidskrävande att renovera 
en gammal bondstuga, men 
Tom Ehrström önskar att fler 
skulle överväga att ta tillvara 
de historiska byggnaderna.

– När sådana här stugor för-
störs är det en del av det öster-
bottniska kulturlandskapet 
som går förlorat. Någon gång 
kommer vi att ångra att vi lät 
vårt kulturarv rivas ner.

Miranda Eklund
redaktion@sydin.fi
06-7848 703

Det känns onö-
digt att bygga 
nytt då det står 
stugor på lut i 
var och varan-
nan by.

Tom Ehrström

• Ålder: 34 år.
• Bor: I Helsingfors tillsam-
mans med flickvännen Jenny 
Didrichsen.
• Arbetar: Med affärs juridik 
på en advokatbyrå i Helsing-
fors men har haft tjänstle-
digt ett år för att bekanta 
sig med verksam heten på 
pappa Karls företag som 
sysslar med försäljning av 
instrument för processindu-
strin.
• Hobbyer: Jakt och fjärils-
samling. Har några tusen 
fjärilar ihopsamlade, många 
från tropikerna.

Tom Ehrström försöker vara på bygget så mycket han kan, men jobbet i Helsingfors skapar 
vissa begränsningar. Då SÖ var på besök hade han nyss målat taket. Enligt en av timmermän-
nen såg det ut som i hans ladugård, säger Tom och skrattar. Foto: miranda eklund

NORDMANS KÖK
tel. 0400-561 476

• Nya dörrar i gamla skåp
• Nya moderna lådor 
• Nya bänkskivor
• Nya kök, badrumsinredningar och klädskåp 
• Skjutdörrar förmånligt
• Montering • Kakelarbeten

Pihla laatuikkunat ja ovet vanhoihin mittoihin.
Myös asennettuna sekä rahoituksella.
Ota yhteyttä
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KAJ LAAJA
T:mi Kaj Laaja F:ma
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mått. Också monterade samt med finansiering.
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www.pihla.fi

Säkert bra
Pihla laatuikkunat ja ovet vanhoihin mittoihin.

Myös asennettuna sekä rahoituksella.

Ota yhteyttä

Pihla jälleenmyyjä

KAJ LAAJA

T:mi Kaj Laaja F:ma

+358 44 3322485

laajakaj@gmail.com

www.pihla.fi

Persienner på köpet vid köp 
av minst 6 fönster. Gäller 
t.o.m. 30.9 på gjorda affärer.

Transport Kennet Westerlund
* jord * flis  
* krossgrus
* träpellets i säckar  
  eller lösvikt
* jordbrukskalk

0500-266 178 Taklax

Lador av hyvlat trä
Timmer 8 m2 och 12 m2

Även hyvlade lister och 
golv i gammaldags stil

Tel. 050-514 9905

Tuvasvägen 12, 66100 Malax

BRUNNS- 
OCH ENERGI-

BORRNING, 
PUMPAR

0400-360 926 
www.klemets.net

Brunns- och Energiborrning, Pumpar
över 50 års erfarenhet inom brunnsborrning

Välj erfarenhet!
Brunns- och Energiborrning, Pumpar

över 50 års erfarenhet inom brunnsborrning

Välj erfarenhet!

NÄRPES
Se min blogg: annettessyservice.blogspot.com

Petalax tel. 3470 565

Tygaffären med det lilla extra

nega

Västerstigen 1, Petalax, Tel. 347 0565

Öppet: Vard. 10-17, lö 10-13

Ge hemmet 
höstkänsla 

från oss

GARDINKAPPOR  
metervara

 KUDDFODRAL  
100 tals

INNERKUDDAR
olika modeller och storlekar

 BESTÄLL GARDINER  
ENLIGT DINA EGNA MÅTT
Passa även på att ekipera dig 

själv! Affären fylld med nyheter.

Städtjänst
Susanne Nygård
• Trappstädning
• Fönstertvätt
• Kontor- o.  
  flyttstädning
• Byggstädning

050-337 3068



hus & hem 17syd-österbotten torsdag 13 september 2018

Fönsterfodren till fönstren på nedervåningen är daterade till 
1886 och är stugans ursprungliga. Foto: miranda eklund

Muraren Sami Ojanen återskapar en typisk närpesisk spis 
från 1800-talet. Ojanen har för övrigt fått en silvermedalj för 
sitt murande i World Skill Olympics 1995. Foto: privat 

Sådana här gavlar var det ur-
sprungligen på farmor Mar-
tas föräldrahem. Nu återska-
pas de. Foto: miranda eklund

www.ostrocenter.fi

INTO-serien: vattenlöslig 
färg gjord på naturliga oljor

PÅ GAS-
GRILLAR!

MÅLA miljövänligt och 
hälsovänligt MED FÄRGER 

från Uula.

ILONA 
trälasyr

INTO
möbelfärg

INTO
inredningsfärg

 (väggfärg)

KORSNÄS Strandvägen 4131
& 2827700

NYKARLEBY Frillmossavägen 2  
& 7817450 

Bygdens varuhus erbjuder dig förmånlig kvalitet.    Färger, verktyg, maskiner, hushållsmaskiner

BYGGVARUHUSET

64200 NÄRPES INDUSTRIOMRÅDET
Välkommen till bygdens eget varuhus

BYGGNADSMATERIAL, VERKTYG, MASKINER, HUSHÅLLSMASKINER, FÄRGER, MASKINUTHYRNING

Tel.vxl 347 5700
Fax 347 5701
Stig 347 5710
Ole 347 5711
Sture 347 5723
Jan-erik 347 5724
Katrin 347 5725
Henrik 347 5712
Jens-M 347 5727

HEMPEL

Saft
och korv!

BYGDENS VARUHUS ERBJUDER DIG FÖRMÅNLIG KVALITET.      BYGGVAROR, FÄRGER, VERKTYG, MASKINER.

BOGSER- OCH 
LYFTKEDJOR 
5 m, 2 krokar

8 mm

55,-

HEMPEL & NAW
BÅTTVÄTT-
MEDEL
OCH BÅT-
VÅRDS-
MEDEL 

MOTORSÅG
EL

79,-

Metall- och 
husfärger 
förmånligt
– KIRJO 
– RIIHI 
– FERREX
www.teknos.fi

IKH BILSLÄPKÄRRA
125 x 260
en axel
sidor 25 cm

890,-
HYDRAULISK
VEDKLYV 6 

TON

199,-
Stativ 35,-

Till
specialpris

59,- ARBETS- 
KLÄDER

INVERTER-
MIGSVETS

BÄRBAR OCH 
LÄTT 180 A

Endast 995,-

Byggarpaket

2 SPADAR
och 
JÄRNSPETT

Paket-
pris!

www.hempel.se

TAKPANEL
MDF-PANEL
NÄTTI
Stl 8x179x2080 

endast
79,-

STADIGA
STEGAR

ledade
16-stegs
(4,2 m)

ACKUBORRMASKIN 
14,4 V, 2 batterier
Litium
13 mm
CHOCK

199,-

VÄNDBAR 
KAP-/GIRSÅG

• 4200 rpm
• sågbett i hårdmetall 
  diam. 254 x 30 x 2,8 mm
• 40 tänder
• mått 76 x 70 x 44 cm
(427,-)

289,-

Begränsat parti!

HANDSÅG

9,00

ELKABELVINDA 
20 m gummikabel

39,-

SÄNKPUMPAR
39,-
59,-
99,-

109,-
350,-ENDAST

(269,-)

VEDSÅG

5,90

ETT BRA TAK FÖR DITT HUS

more with metals
TAKPLÅT, VÄGGPLÅT, 

RÄNNOR AV HÖG KVALITET
www.ruukkikoti.fi

Ett naturligare boende
Ekologisk isolering
i skivor och lösvikt

Värmeisolering för livet

SPARA ENERGI 
ISOLERA MED GLASULL

ETT PARTI MED

EXTRA RABATT 15%

EFFEKTIVT BYGGSYSTEM

- Regnvattensystem
- Tak- och väggprofiler
- Halbyggnader i stål

www.lindab.se

ger skön värme

www.jötul.se
Extrapris!

www.tikkurila.fi

PENOSIL

YAMAHA
GENERATOR 2,5 kW

9,90 m2

17,50/pkt

SLÄT
INNERDÖRR

39,-/st

POLY-
URETANSKUM
600 ml
3 fl.
endast
9,90

SIROPLAST 2
LATEXFÄRG
9 L

LÄTT PRESENNING
3x5 m

6,-/st

25,-

599,-

MINI
KOMPRESSOR

12V

     9,90

99,-

KOMPRESSOR 24 l
180 l/min

29,-

TRAPP-
STEGE

3 trappor

Tel. 347 5700  Fax 347 5701

Stora plastlådor 

Terrassvärmare 
olika modeller 

förmånligt

för livsmedel, end. 

12,50

I mycket gott skick

FISKODLINGS-
FÖRETAG

med förädlingsutrymmen
i Skaftung säljes. 

Alla tillstånd i kraft.
Bostad 150 m2 ingår. 

Pris 260.000 €.
Ring för mera info 

040-583 3441

0500-669 631

• Fällning av gårdsträd
• Mindre grävmaskins-
 arbeten
• Diverse trädgårds-
 arbeten
• Med mera

www.lybacks.fi

Kom ihåg hushållsavdraget!

STUBBFRÄSNING

Öppet: må-to 9-17
fr 9-18 lö 10-13

FYNDA!

Alla textilier
till reapris

Närpesv. 35 Närpes

I vårt sortiment finns alla modeller av insidiga 
solskydd: rullgardiner med olika tygalternativ, 
screengardiner som behåller utsikten inifrån,  
lamellgardiner för en modern känsla, populära 
pliségardiner samt vanliga persienner. Kom in  
till oss på Terminalvägen 5 i Närpes eller ring  
på nummer 010 292 5700 för mera information. 

I vårt sortiment finns alla modeller av insidiga 
solskydd: rullgardiner med olika tygalternativ, 
screengardiner som behåller utsikten inifrån,  
lamellgardiner för en modern känsla, populära 
pliségardiner samt vanliga persienner. Kom in  
till oss på Terminalvägen 5 i Närpes eller ring  
på nummer 010 292 5700 för mera information. 

TJÄNSTER 
FÖR HEM & 

FÖRETAG

- Städtjänster
- Trädgårdstjänster
- Fastighetstjänster

- Uthyrning av mobil 
vedmaskin

Hushållsavdraget -50%

Kontakta oss, vi 
berättar gärna mera!

NÄRSERVICE 
Vasavägen 10, Närpes

Tel. 050-4393 411
www.narservice.fi

Tex-center

NYA HÖST- 
GARDINER
• inredningstyger 
• kuddar • dukar 

REFLEXGARN - nytt hos oss  
samt många andra garner.

Fynda på REABORDET

-50%

Corner, Krs tel. 06-2211922
Må, on-fr 10-17, lö 10-14

SYSERVICE!

BEMA  
LYFT-DÖRRAR

www.bemasystem.fi
Tel: 06-225 8230

• Industridörrar
• Garagedörrar

• Automatik
• Service

Vintern närmar sig... 
Fortfarande utan dörr? 

Vi har lösningen

Algotsvägen 9, 64200 Närpes

Edsbacks Plåt Ab
- maskinfalsade tak
- rännor, stegar, m.m 
- profilplåt
- övriga plåtarbeten

050-355 7742
041-445 5493

Behöver du hjälp 
med något i 

ditt hem? 

Vi sköter om ditt hus och trädgård 
- gräsklippning

- vedarbete
- renovering, byggen

- städning inomhus och utomhus
- handla m.m.

- inredning och målar valfria 
motiv på en fondvägg. 

- flyttservice och flyttstädning
- försäljning av dödsbo el. likn. 

Ring F:ma A Ekström 
050 589 9741.

Malax
www.enhjalpandehand.fi

en

hjälpande

hand

050-5899741

Fastighetsservice

Fondväggsmålning

Flyt
tser

vice

Fö
rs
äl
jn
in
g

F
:m
a
 A
 E
K
S
T
R
Ö
M

Behöver du hjälp 
med något 
i ditt hem?

Vi sköter om ditt hus 
och din trädgård

- gräsklippning - vedarbete
- renovering, byggen

- städning inom- och utomhus
- handla m.m. - inredning

- målning av valfritt 
motiv på fondvägg

- flyttservice och flyttstädning
- försäljning av dödsbon 

eller liknande

Ring F:ma A Ekström
050 589 9741

Malax
www.enhjalpandehand.fi

Behöver du hjälp 
med något i 

ditt hem? 

Vi sköter om ditt hus och trädgård 
- gräsklippning

- vedarbete
- renovering, byggen

- städning inomhus och utomhus
- handla m.m.

- inredning och målar valfria 
motiv på en fondvägg. 

- flyttservice och flyttstädning
- försäljning av dödsbo el. likn. 

Ring F:ma A Ekström 
050 589 9741.

Malax
www.enhjalpandehand.fi

en

hjälpande

hand

050-5899741

Fastighetsservice

Fondväggsmålning

Flyttservice

Förs
äljn

in
g

F:m
a A

 EKSTR
Ö
M

Joentaustantie 34, 64370 Myrkky, puh. (06) 268 3256  www.amarillokeittiot.com

• Keittiökalusteet
• Komerot
• WC-/kylpyhuonekalusteet
• Asennus- ja suunnittelupalvelu

Joentaustantie 34, 64370 Myrkky, puh. (06) 268 3256  www.amarillokeittiot.com

• Keittiökalusteet
• Komerot
• WC-/kylpyhuonekalusteet
• Asennus- ja suunnittelupalvelu

•Köksinredningar •Garderober
•WC-/badrumsinredningar
•Montering och planering

Joentaustantie 34, 64370 Myrkky, tel (06) 268 3256 
www.amarillokeittiot.com

- Skylift Dino 12–18 m
- Minigrävare 1600 kg
- Markvibrator 90 kg

Maskinuthyrning

045-1229073, 040-5131402

www.emp-combine.com
Gamla Vasavägen 14, Lappfjärd

- Saxlyft 8 m
- Minilastare 900 kg
- Aggregat

Saxlift diesel 4x4, 10 m
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När det brann i spisen började      det kännas som ett hem

Det är nästan två år sedan SÖ senast 
besökte Mari Lönnqvist och Jonas 
Lillgäls i Perus by i Kristinestad, pa-
ret som åtagit sig ett minst sagt re-
jält renoveringsobjekt. De flyttade en 
150 år gammal bondstuga från Vik-
bäck till Perus. 500 stockar plocka-
des ner och monterades på nytt på 
plats.

De är på gott humör och arbetet 
framskrider i god takt. I sommar har 
huset fått röda panelbräder med vita 
knutar. Fönsterkarmarna har kom-
mit på plats och till vintern ska själ-
va fönstren vara insatta, om det går 
enligt planen. 

– Det största projektet på senare tid 
har varit lillstugan med bastu, gara-
ge och pannrum, säger Jonas.

Byggt bastu och garage 
Det var i fjol somras som arbetet 
med lillstugan inleddes. I mitten av 
sommaren, i juli månad, började bo-
stadshuset spantras upp och golvet 
göts första veckan i september. 

– Därefter isolerade vi och fick upp 
innerväggarna och nu övar vi oss att 
sätta upp panel och lister, tills vi ska 
göra samma sak inne i huset, berät-
tar paret. 

Även om lillstugan tagit en del tid, 
så har det hänt saker i bostadsbygg-
naden också. Förutom arbete med 
mellantaket och golvbjälkar har den 
öppna spisen i vardagsrummet kom-
mit på plats. 

Ser ut som originalet
– Vi hade en bild av den spis som 
funnits i huset ursprungligen och 
vi kontaktade muraren Tapani Pit-
käkoski och frågade om han kun-
de laga något liknande, säger Mari 
Lönnqvist. 

– Tapani svarade direkt ja, inga pro-
blem, säger Jonas Lillgäls. 

Så i maj, mitt i vårbruket, satte 
Tapani igång med arbetet. Och Jo-
nas fick ett par svettiga veckor med 
dubbla arbetsskift, dels som mur-
mästardräng som blandade mur-
bruk och bar in tegelstenar och dels 
att få ner potatisen i jorden. 

– Nu på villaavslutningen eldade 
vi i spisen för första gången. Det var 
spännande och vi hade faktiskt en 
brandsläckare i beredskap ifall nå-
got mot förmodan skulle gå fel. Men 
det gick bra och det var så fint när 
värmen började sprida sig i huset för 
första gången. Då började det kännas 
att vi faktiskt ska flytta in hit, säger 
Mari Lönnqvist. 

Lätt komma in på sidospår
Samtidigt som den öppna spisen 
murades gjordes också grunden för 
Högforsspisen i köket. 

– Högforsen kommer från vinden 
i farmor och farfars hus. De i sin tur 
har fått tag på den från ett gammalt 
apotek. Nu i sommar har jag iallafall 
plockat sönder spisen, blästrat och 
svärtat upp den. Jag ska svärta den 
en gång till, innan den lyfts på plats, 
säger Jonas.

Paret erkänner att det är lätt att 
komma in på sidospår från de sto-
ra projekten när man bygger mes-

tadels själv. Som när Jonas började 
handhyvla takpanel till bastun, nå-
got som inte var planerat.

– Anlitar man byggare så bygger de 
som du säger. När du håller i trådar-
na själv blir det mycket mer funde-
rande och ändrande, säger Jonas.

– Och så tycker vi ju det är roligt 
att få användning för vad som redan 
finns, säger Mari. 

Golvet tar längre tid
Några missöden har inte skett. 

– Just nu tar det lite längre än för-
väntat för golvet i lillstugan att torka. 
När det är klart ska vi försöka priori-
tera bastun, vi vill gärna inviga den 
till lillajul eller senast till jul, säger 
Mari Lönnqvist. 

– Hittills har de större sakerna man 
gruvat sig för, till exempel murandet 
av spisen, gått smidigt och bra. Å an-
dra sidan kan ganska små saker, som 
nu golvet i bastun, ta längre tid än 
man trott, säger Jonas Lillgäls.  

Paret fortsätter att arbeta framåt 
med små delmål. På det sättet ska 
orken räcka hela vägen. De har nu 
arbetat i snart tre år. 

– Klart det finns dagar när vi är tröt-
ta. Men när något litet projekt blir 
färdigt får man ny energi.

På gång i höst 
I höst och framöver står en hel del 
uppskrivet på planeringslistan. 

– Vi skulle vilja få upp brokvisten. 
Och så borde vi dränera runt huset, 
så vi kan fylla på med jord. Fönstren 
måste sättas in före vintern. Vi ska 
knacka in lindrev från insidan och 
så småningom börja isolera allting 
invändigt, räknar paret upp. 

– Men nu måste vi först ta upp po-
tatisen, det är nog viktigast just nu.

text och foto: Sofia Mickelsson
sofia.mickelsson@sydin.fi
06-7848 623

��Nu har det timrade huset i perus fått 
nya röda panelbräder med vita knutar 
och blänkande plåttak. Inne i vardags-
rummet står den öppna spisen färdig.

Hittills har de större sakerna man gruvat 
sig för, till exempel murandet av spisen, 
gått smidigt och bra. Å andra sidan kan 
ganska små saker, som nu golvet i bas-
tun, ta längre tid än man trott.
JonaS LiLLGäLS

Den vedeldade ugnen i bastun är 
på plats och i taket syns bräderna 
som Jonas Lillgäls handhyvlat. Här-
näst ska bastun få träpanel, golv-
kakel och inredning. Bastupremiä-
ren sker förhoppningsvis till jul.

Husflyttarna

• Mari Lönnqvist, arbetar som 
växtodlingsrådgivare på Pro Agria/
Svenska Österbottens lantbruks-
sällskap.
• Jonas Lillgäls, tar över familjejord-
bruket genom generationsväxling 
vid årsskiftet. I jordbruket odlas 
potatis. 
• Paret bor i Perus by i Kristinestad.
• På bloggen attflyttaetthem.
blogspot.fi kan man följa parets 
egen berättelse om huset.

Jonas Lillgäls visar hur mycket jord som ska fyllas på runt huset. 

www.sydin.fi
Tidigare artiklar om husflyttarna 
har publicerats i SÖ 17.3.2016 och 
1.11.2016. Som prenumerant kan du 
läsa artiklarna gratis på webben.
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När det brann i spisen började      det kännas som ett hem

Mari Lönnqvist visar den gamla dörren som de tagit tillvara ur huset och 
som nu fått en ny plats i omklädningsrummet till bastun. I bakgrunden 
syns ett par platsbyggda förvaringsskåp.

Att första gången trycka på knappen och se lamporna lysa i garaget var 
också en milstolpe. Nu finns det elektricitet på gården, om än inte i huset 
ännu.

Två vintrar har de hållit på att putsa, restaurera och göra i ordning fönst-
ren till stugan. Det är ännu ett fåtal som inte är färdiga.

Jonas Lillgäls och Mari Lönnqvist utanför sitt hus, den gamla stockstugan som de plockade ner i Vikbäck i Lapp-
fjärd och upp i Perus by. Katten heter Velsa och har nu börjat bo in sig i huset och på tomten.

Detta har hänt

• Oktober 2015: Jonas Lillgäls och 
Mari Lönnqvist hittar en gammal 
bondstuga i Vikbäck i Lappfjärd 
som de köper. 
• Maj 2016: Stugan plockas ner och 
fraktas, ett traktorlass i taget, till 
nya tomten i Perus by.
• Augusti 2016: Stugan timras upp. 
Arbetet tar åtta veckor.
• Oktober 2016: Taket kommer på 
plats. Arbetet med att knacka in lin-
drev mellan stockarna på utsidan, 
påbörjas.  
• Januari 2017: Arbete med fönster 

pågår. 33 karmar, 160 bågar och 
328 glas ska slipas, spacklas, glasas, 
kittas, målas och monteras. Plus 
fönster till brokvisten som kommer 
att bestå av en massa små fönster-
rutor.
• Juli 2017: Arbetet med lillstugan 
påbörjas.
• November 2017: Lillstugan har 
fått elektricitet. Bastun tar form.
• Mars 2018: Omklädningsrummet 
till bastun får panel och lister.
• Juni 2018: Öppna spisen i var-
dagsrummet står klar.

Den öppna spisen i vardags-
rummet är nu på plats och på 
villaavslutningen proveldade 
Jonas Lillgäls och Mari Lönn-
qvist i huset första gången.
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Alla motorsängar nu
till specialpriser!

MÖBEL MIKAEL
Ringvägen 3, 64100 Kristinestad 
Tfn 06-2211 5000
Må-to 9-17,  fr 9-18, lö 10-14

Köp nu och betala i 
rater med Aktiiviraha

hemåt

Alla utställningsträdgårdsmöbler 
under Stemmas nettopriser!

Elina bäddsoffa

60x115 cm 
29,- (39,-)
80x150 cm
45,- (59,-)
140x200 cm 
99,- (139,-)
160x230 cm
139,- (179,-)

Erbjudandet ikraft 
end. t.o.m. lö 15.9

Hilding Original motorsäng

Kaisla/Puro matgrupp
Kaisla bord 170x90 och 6 st Puro stolar
Puro stol 95,-/st

819,-

1990,-

Elina 2 p. bäddsoffa
Två olika bäddmekanismer. 
Bredd 160 cm, bäddstorlek 140x192 cm.

2 st 80x200 cm (2898,-)

Hilding sänggavel 120 cm 169,- (219,-) 160 cm 189,- (239,-) 

209,-

Stemma Plus
täcke och dyna

998,-

25,-

80x200 cm 995,- (1449,-)
90x200 cm 995,- (1459,-)

120x200 cm 1259,- (1809,-)
2 st 90x200 cm 1990,- (2918,-)

180 cm (269,-) 

Fr. 29,-

Naavo matta

LAPPFJÄRD

7X19
BASTUDÖRR 
grå

999€

ROSENBACK
Hallvägen 1, 64300 Lappfjärd. Tel. 040-711 2060.  
Vard. 9-17, lö  9-14. www.k-rauta.fi

CELLO 
KÖKSVECKOR

t.o.m. 7.10.2018
LUFTVÄRMEPUMP PANASONIC 
QZ9SKE CS-CU

100 € 
K-Presentkort 
för varje 1000€ 
köksinköp

10 MÅNADER
räntefri 
betalning

59€

Boka in vår
INREDNINGSKVÄLL

to 27.9 kl. 17-20

Allt inom nybyggen och renoveringar

Jonas Bondfolk Petri Kaivooja

0503592595 0405932284

EGEN INHEMSK TILLVERKNING

Tel. 06 231 1090

89%  
av våra kunder ger oss 
utmärkt vitsord för vår 

betjäning.

Välj ett försäkringbolag, 
som även andra

gillar. 
Folksam är ett trevligt och smidigt försäkringsbolag 

som har exceptionellt nöjda kunder.
Vi erbjuder ett brett sortiment av försäkringar till både 

privat- och företagskunder. Vi betjänar dig på nätet, 
per telefon eller på våra kontor. 

folksam.fi
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