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 zEtt ord har ploppat upp väldigt ofta från 
statligt håll på sistone, nämligen bolagisering.  
Jag tänker främst på bolagiseringstankarna 
av statens vägar och ordnandet av vården  
i framtiden. Frågan är om bolagiseringen är 
ett hot eller en möjlighet då vi ser det ur ett 
Vöråperspektiv. 

Vi börjar med vägarna. De statliga vägarnas  
skick, flera också i Vörå kommun, har varit 
under all kritik under också den här våren. 
Listan kan göras väldigt lång, vi har alla 
märkt det då vi färdats längs vägarna. 

Det har länge – mycket länge – talats om 
den växande reparations- och underhålls-
skulden till våra vägar. De statliga budget-
medlen, som riksdagen i slutändan fattar 
beslut om, räcker inte till för underhåll av 
vägar i konkurrensen med andra sektorer till 
exempel vård, omsorg och utbildning. 

Vägdirektören Anders Östergård har länge 
och otaliga gånger tvingats konstatera att  
behovet finns, vägmyndigheten känner väl 
till dem men det finns inga pengar för repara-
tion och underhåll av vägarna. Om det finns 
pengar för underhåll är de alldeles för lite.

Hörde nyligen att Östergård ser bolagise-
ringen av vägarna som en möjlighet eftersom 
finansieringen skulle direkt riktas till under-
hållet och förbättring av de statliga vägarna. 
Finansieringsmodeller som kastats fram – 
men inte långt när är klara – är bland annat 
att bilisterna kan köpa årskort och köra hur 
mycket de vill, köpa kort för ett visst antal 
kilometer till exempel 30 000 kilometer, en-
ligt användning, via att köpa en helhet där bil 
och x antal kilometer ingår.

Vilken modell som är bäst för dig varierar  
säkert beroende på var du bor och hur myck-
et du kör.  

Vad betyder det ur ett Vöråperspektiv? 
Vi på landsbygden kör mycket. Vägavgifter 
kommer förmodligen att slå hårdare mot oss 
som bor på landsbygden än stadsborna. Sam-
tidigt, om vi vänder på slanten, är vägarna 
våra livsnerver som måste vara i skick för 
att vi ska kunna leva och må bra i fram tiden. 
Om nuvarande utveckling – det vill säga för-
sämring – fortsätter med mindre statliga bud-
getmedel kan det vara enda chansen att få  
vägarna i skick genom en bolagisering. 

Det sägs att trafikvolymen är viktig vid 
prio riteringen av underhållet, men det kan 
inte vara det enda som prioriteras. Annars 
finns risken att det inte görs förbättringar på 
vägar som verkligen behöver fixas till, vilka 
inte förbättrats på mycket länge.

Ändå vården? Det kan hända ni börjar vara  
trötta på skriverier om vården i framtiden, 
men faktum är att det kommer att beröra 
oss alla på ett eller annat sätt. Enligt de nu-
varande planerna kan inte kommunen längre 

fungera som upprätthållare av vården utan 
den ska skötas genom ett bolag. Det handlar 
om offentligt styrt bolag i landskapet, av pri-
vata bolag eller av tredje sektorn. Landska-
pen fungerar som beställare. Kommunerna 
däremot vara minoritetsägare i bolag som 
erbjuder vård- och omsorgstjänster. 

Valfriheten kommer att vara viktig led-
stjärna. Vårdens kvalitet och tillgänglighet 
är viktiga faktorer i framtiden. Behovet och 
efterfrågan kommer att styra marknaden där 
tjänsterna produceras, och inte så mycket  
mera på basen av politiska beslut. 
Vi är vana att besluten fattas öppet 
demo kratiskt via nämnder, styrelser 
och fullmäktigen i kommunerna 
men så blir nog inte fallet då vården 
bolagiseras.

Lagförslaget har inte kommit ut 
på remissrunda ännu. Det finns 
många frågetecken och detta är 
naturligtvis spekulation men 
troligen kommer det att 
finnas några producen-
ter på kommunens 
område. I städerna 
kommer utbudet att 
vara större vilket är 
naturligt i och med 
att det finns fler 
invånare. Tanken 
är att de anställda 
kommer att föras 
över till landska-
pets bolag från 
1.1.2019, men om 
deras arbets-
givare fem år 
efteråt är samma 
är svårt att sia. 

Däremot är en 
sak säker – det 
kommer alltid att 
finnas stort behov 
av kunniga vårdare 
som kan svenska  
i vårt landskap.

Det har varit 
många turer kring 
reformerna på sistone 
– så här ser det ut  
i skrivande stund, kan 
hända att situationen 
är en annan då tid-
ningen publiceras.
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Bolagisering  
är ordet

Vörå • Vöyri

” 
Det kommer alltid att finnas 
stort behov av kunniga vårdare 
som kan svenska i vårt land-
skap.

Yhtiöittäminen 
on päivän sana

 zYksi sana on putkahdellut valtion taholta 
esiin viime aikoina, nimittäin yhtiöittämi-
nen. Tarkoitan tässä lähinnä valtion teiden 
yhtiöittämisajatuksia ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämistä tulevaisuudessa. 
Voidaan kysyä, onko yhtiöittäminen Vöyrin 
näkökulmasta tarkasteltuna uhka vai mah-
dollisuus.

Aloitetaan tieverkostosta. Useiden teiden 
kunto, myös Vöyrin kunnassa, on ollut aivan 
ala-arvoinen tänäkin keväänä. Luettelo on 
todella pitkä, sen olemme kaikki voineet ha-
vaita teillä kulkiessamme.

Pitkään – hyvin pitkään – on puhuttu tie-
verkoston kasvavasta korjaus- ja kunnossa-
pitovelasta. Viime kädessä eduskunnan 
jakamista valtion budjettivaroista ei riitä 
teiden kunnossapitoon kilpailussa muiden 

sektoreiden, esimerkiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja koulutuksen 
kanssa.

Liikenne- ja infrastruktuuri-
johtaja Anders Östergård on 
pitkään ja lukemattomia kertoja 
joutunut toteamaan korjaamis-
tarvetta olevan; tarve on hyvin 
viranomaisten tiedossa, mutta 

teiden korjaamiseen ja kunnossa-
pitoon ei ole rahaa. Ja jos ra-

haa onkin, sitä on aivan 
liian vähän.

Kuulin hiljat-
tain, että Öster-
gård pitää teiden 
y h t i ö i t t ä m i s t ä 
mahdollisuutena, 
koska rahoitus 
suunnatta is i in 
suoraan valtion 
tieverkoston kun-
nossapitoon ja 
pa rannuks i in . 
Erilaisia rahoitus-
malleja on esitetty 
– mutta ne eivät 
suinkaan ole vielä 
lopullisia – muun 

muassa sellainen, 
jossa autoilijat 
ostaisivat vuosi-
kortin ja voisivat 
ajaa niin paljon 
kuin haluaisivat 
tai ostaisivat 
kortin tietylle 

kilometrimäär-
älle, esim. 30 000 km, 

käytön mukaan hankki-
malla kokonaisuuden, joka 

sisältää auton ja tietyn kilome-
trimäärän.

Kullekin paras malli vaihte-

lee varmasti sen mukaan, missä asuu ja mi-
ten paljon liikkuu autolla.

Mitä tämä tarkoittaa Vöyrin näkökulmas-
ta? Me maaseudulla asuvat ajamme paljon. 
Tiemaksut kohdistuvat luultavasti kovem-
min maaseudulla asuviin kuin kaupunki-
laisiin. Mutta jos käännämme kolikkoa, tiet 
ovat elinehtomme ja niiden on oltava kun-
nossa, jotta voisimme elää ja voida hyvin 
jatkossakin. Jos nykyinen kehitys – siis hei-
kentyminen – jatkuu valtion budjettivarojen 
huvetessa, yhtiöittäminen saattaa olla ainoa 
mahdollisuus saada tieverkko kuntoon.

Liikennemäärän sanotaan olevan tärkeä 
mittari kunnossapidon priorisoinneissa, 
mutta se ei voi olla ainoa tekijä. Muutoin 
vaarana on, ettei todella korjauksen tarpees-
sa oleville teille tehdä parannuksia, vaikka 
ne olisivat odottaneet vuoroaan hyvinkin 
pitkään.

Entä sosiaali- ja terveydenhuolto? Olette 
ehkä jo väsyneet sosiaali- ja terveydenhuol-
losta kirjoitteluun, mutta siitä ei pääse mihin-
kään, että hoidon tulevat järjestelyt koskevat 
meitä kaikkia tavalla tai toisella. Kunta ei 
nykyisten suunnitelmien mukaan voi enää 
toimia sosiaali- ja terveydenhuollon ylläpi-
täjänä, vaan se on hoidettava yhtiön kautta. 
Vaihtoehtoina on julkisesti ohjattu maakun-
nallinen yhtiö, yksityinen yhtiö tai kolmas 
sektori. Maakunta toimii tilaajana. Kunnat 
voivat sitä vastoin olla vähemmistöomista-
jina sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja 
tarjoavassa yhtiössä.

Valinnaisuus toimii tärkeänä johtotäh-
tenä. Hoidon laatu ja saatavuus ovat tärkeitä 
tekijöitä tulevaisuudessa. Tarve ja kysyntä 
ohjaavat palveluita tuottavia markkinoita, 
poliittiset päätökset eivät enää yhtä paljon. 
Olemme tottuneet siihen, että päätökset 
tehdään avoimesti ja demokraattisesti kun-
tien lautakunnissa, hallituksissa ja valtuus-
toissa, mutta tilanne muuttuu yhtiöittämisen 
myötä.

Lakiesitys ei ole vielä lähtenyt lausunto-
kierrokselle. Vielä on paljon kysymysmerk-
kejä ja tämä on tietenkin spekulaatiota, mut-
ta kunnan alueella tulee luultavasti olemaan 
muutamia palveluntuottajia. Tarjonta tulee 
olemaan laajempaa kaupungeissa, mikä on 
luonnollista suuremman väkimäärän takia. 
Suunnitelmissa on työntekijöiden siirto 
maakunnan yhtiöön 1.1.2019 lähtien, mutta 
onko työnantaja sama myös viiden vuoden 
jälkeen, sitä on vaikea ennustaa. Yksi asia on 
kuitenkin varmaa – taitavia, ruotsia osaavia 
hoitajia tarvitaan maakunnassamme aina.

Uudistuksiin on viime aikoina liittynyt 
monenlaisia käänteitä – tältä näyttää tätä 
kirjoittaessani, mutta tilanne saattaa olla toi-
nen lehden ilmestyessä.kommundirektör, kunnanjohtaja

Mikko ollikainen

Känner du någon  
på bilden?

 zPå veckans bild har vi Vörå (Rökiö?) hornorkester från  
år 1923.

Bekanta är från vänster: 1) Edvin Holms, 2) Kattil?, 4) Toivo 
Hagman, 7) Matias Storgård, 10) Kattil, 11) Arvid Nyby. 

Men vilka är de andra?
Känner du igen någon eller har några ledtrådar, så kan du 

som vanligt kontakta Margareta Ehrman på telefonnummer 
050-5426729. Du kan också mejla henne på e-postadressen 
margareta.ehrman@gmail.com.

 zFörra fotot gav bara en identifikation: Flickan framme  
i mitten är Doris Nyberg gift Kulla från Öja.

Foto: priVat 
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Under detta läsår har daghem-
men och förskolorna i Vörå 
kommun haft ”Min närmiljö” 
som tema.  
    Vi har bekantat oss med 
närmiljön på olika sätt, genom 
att gå på promenader, besöka 
servicepunkter som bibliote-
ket och att rita och prata om 
närmiljön. 

 zLiljekonvaljen: Vid daghemmet 
Liljekonvaljen i Vörå centrum finns 
två förskolegrupper och det var en 
stor dag för oss den 5 februari. Då 
gick vi i väg hela raden av barn och 
vuxna genom centrum av Vörå, vårt 
mål var kommungården. 

Innan vårt besök hade barnen 
funderat på olika frågor som de skul
le ställa till kommundirektör Mikko 
Ollikainen och barnomsorgs ledare 
Heidi Holmberg som tog emot oss 
på kommungården. Barnen hade 
också bekantat sig lite med Vörå 
kommun som begrepp, men exakt 
vad det där kommun betyder så var 
nog svårt att veta.

När vi äntligen var framme vid 
kommungården fick vi gå in och 
sätta oss i fullmäktigesalen. Mycket 
spännande var det ju att se hur där 
såg ut och vem de där Heidi och 
Mikko egentligen är. Mikko berät
tade vad en kommun är. Strax före 
vårt besök hade vi målat kommun
vapnet, Mikko berättade också vad 

ett kommunvapen är och vad det 
föreställer.

Barnen fick ställa många frågor 
och fick bland annat reda på hur 
många tänder Mikko och Heidi 
tappat, vad de brukade göra när de 
var små, vad de skulle bestämma 
om de arbetade på dagis och vad det 
fånigaste de någonsin gjort är.

Barnen och de vuxna vid Skogs
violen och Blåklockan tackar så 

mycket för sitt besök till kommun
gården. Nu vet vi vad en kommun 
är och så vet vi också hur kommun
vapnet ser ut och varför det används.

 zTottebo: Redan under hösttermi
nen tog vi promenader i närmiljön, 
både längs gångbanor och skogs
vägar för att bekanta oss med den 
närmaste miljön i Maxmo kyrkoby. 
I februari åkte alla dagis och för

skolebarn med personal iväg på en 
bussutflykt till alla kommundelar. 

Vi besökte först Tottesunds herr
gård där vi fick vandra genom de 
flesta rummen och där spökkam
maren med Vita Frun var mest 
spännande. Därefter körde vi vidare  
mot skärgården, över Öjskata bro, 
förbi daghemmet Rödluvan och 
Särkimo skola. 

På skärgårdsläget Varppi på  
Vesterö intog vi lunch och Jussi 
Mende lin berättade om händelser 
och människor från förr i tiden och 
visade oss gamla telefoner.

Efter lunchen satte vi oss i bussen 
igen och styrde kosan mot Vörå där 
vi körde via centrum och genom 
bussfönstret fick se skolorna samt 
skidcentrum. Sedan gick färden till 
Oravais där vi stannade invid slag
fältet vid Furirbostället och njöt av 
medhavt mellanmål.

Efter mellanmålet tog bussen 
oss tillbaka till Tottebo och alla var 
nöjda med en fin bussrunda i vår 
vintervackra kommun Vörå.

 zKarvsor: På hösten inledde vi 
projektet med att diskutera kring 
barnens allra närmaste närmiljö, 
det vill säga hemmet och familjen.  
Vi pratade och funderade var bar
nen bor och vilka som hör till bar
nets familj. Omkring detta fick 
barnen skapa en tavla med sitt eget 
hem och limma in fotografier på  

familjemedlemmar, formge sig själv 
i trolldeg eller rita och färglägga sitt 
eget hus och limma in detaljer av 
naturmaterial.

Nu på våren har förskolebarnen  
bekantat sig lite närmare med 
näromgivningen med Ipaden som 
arbetsredskap. Vi har använt oss av 
ett kartprogram där vi skrivit in bar
nens adress och sedan kört hem till 
barnen. Det har varit intressant för 
barnen att dels se var de andra bor, 
hur länge det tar att köra respektive 
cykla hem från dagis,dels att se sin 
egen hemväg och tomt från ett annat 
perspektiv som satellitbilder erbjuder. 

Vi bekantar oss också närmare 
med barnens hembyar och tar reda 
på vad som är kännetecknande för 
just deras by, vad finns det att upp
leva och göra där? På Tussilago har 
barnen hittat på en byavisa och 
förstås lyssnar vi på och dansar till 
låtar av KAJ.

 zTrollsländan: Vi har i förskolan 
Trollsländan funderat på vår hem
by. Vi har många kulturer, språk 
och olika utseenden i vår by. Detta 
är bra för vi får lära oss om männis
kor som kommit från andra länder. 
Vi har talat om de olika länderna 
som vi har barn från i vår förskole
grupp.

Vi har lärt oss flaggorna, peng
arna och vilka djur det finns i olika 
länder och vad man äter.

Förskolan Trollsländan frågade vad 
det är som gör att det är bra att bo 
i Oravais – och dessa svar kom det. 
Foto: Birgitta Backman

Daghemmet Tottebo bekantade  
sig bland annat med Tottesunds 
herrgård. Foto: lilian thel-nyBäck

Vörå öppnade sig för barnen

Barnen från daghemmet 
Liljekonvaljen ställde 
många frågor till barn-
omsorgsledare Heidi 
Holmberg när de besökte 
kommungården.  
Foto: christina doktar

• Falsade tak
• Inplåtning av skorstenar
• Rännor och taksäkerheter
• Fönsterbleck och plåtlister
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Jens Norrgård 050-592 4888
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Utvecklingen går snabbt framåt i Vörå
 zHej igen kära läsare!
Ni som läste artikeln ”En projekt-

ledare som vill engagera Vöråbor” 
i det senaste numret av Kommun-
bladet (16 mars) vet att jag lovade 
att informera om vad som händer 
på projektfronten under hela året. 
I detta nummer vill jag berätta om 
IKT-projektet (informations- och 
kommunikationsteknik i förskolan 
och skolan). Jag har mycket att rap-
portera och vill främst upplysa er 
med hjälp av bilder. 

Vi kan börja med en bild (1) som är 
tagen vid ett skolningstillfälle för 
personal på Solbackens daghem.

Det är främst ekonomen i mig 
som vaknar till liv när jag tänker 
på hur mycket tid och engagemang 
daghemspersonalen satsar för att 
lära sig mer om IKT i förskoleunder-
visningen. Dels för att efterfrågan på 
IT-kunnig personal troligen kom-
mer att vara hög även i framtiden, 
dels för att ny teknologi gör vårt 
arbete effektivare om vi har kun-
skapen att använda den på rätt sätt. 
Med andra ord skapar kommunen 
bra förutsättningar för dagens barn 
att få jobb som vuxna människor 
(oberoende av kön) och dessutom 
ger kommunen utbildningsperso-
nalen möjlighet att arbeta effekti-
vare med hjälp av IKT-projekt.

Nästa bild (2) är tagen vid ett skol-
ningstillfälle i Office 365 i Centrum-
skolans matsal.

När jag ser på bilden vill jag lyfta 
fram skolsidans insatser. Alla våra 
skolor har egna så kallade IKT-
pedagoger eller lärare som fungerar 
som pedagogiska IKT-stödpersoner 
på skolorna. Men det betyder inte 
att det bara är ett fåtal lärare som 
berörs av digitaliseringen, i stället 
har varje lärare tagit på sig ansva-
ret att se över sin undervisning och 
utveckla den. Det innebär att varje 
elev får en modern utbildning, inte 
bara de elever som har en IKT-pe-
dagog som klasslärare. 

Det är viktigt att samarbete mel-
lan lärare och IKT-avdelning fung-
erar väl om skolorna ska ha en möj-
lighet att kunna använda ny tekno-
logi på ett smidigt sätt.

Följande bilder (3 och 4) är tagna 
vid ett större IKT-evenemang som 
ordnades i samarbete med iTronic 
Education och med inspiratören 
Joe Moretti som kom ända från 
Storbritannien för att undervisa 
Vöråborna.

Moretti poängterade om och om 
igen att det är vi som ska kontrol-
lera datorn och inte tvärtom. Vi får 
med andra ord inte låta barnen sitta 
framför pekplattan hela dagen utan 
någon sorts vuxen övervakning, 
oavsett om det är hemma i soffan el-
ler i klassrummet. De nya teknolo-
giska apparaterna ska fungera som 
ett hjälpmedel och de apparaterna 
får absolut inte ta över vårt ansvar 
som vuxna i barnens närhet! 

Till sist (5, 6, 7, och 8) vill jag visa 
hur IKT i undervisningen kan 
skapa glädje bland vår personal. 
Här vill även ekonomen i mig stiga 
fram – det är glada och engagerade 
arbetstagare som skapar mer klirr i 
kassan. För kommunens del inne-
bär det att glada och engagerade 
lärare ger ännu bättre undervisning 
till våra barn och det tror jag att vi 
alla uppskattar.

Det var allt för denna gång! Ha det 
bra tills vi hörs igen och hör gärna 
av er om ni har tips eller önskemål 
som berör projekten.

Soliga hälsningar,
CeCilia Raunio

8) Åsa Sjöberg är förskolornas ”iKT-guru” och är så motiverad att hon 
snart spricker.

7) Daghemspersonal diskuterar glädje i undervisningen utomhus. Med 
hjälp av ny teknologi är det lättare att undervisa på andra ställen än i 
klassrummet och tänk vad mycket bättre vi mår när vi får jobba utomhus 
emellanåt.

6) Carina Backman och Daniela Häggman lyssnar ivrigt på vad de andra 
har att säga via Skype. Skype möjliggör till exempel ett samarbete mellan 
olika daghem utan att alla barnen ska skjutsas någonstans.

5) annika Åkers (och hela Kimo skolas undervisningspersonal) testar på 
olika applikationsprogram tillsammans med Siv-Britt Häggman.

4) Siv-Britt Häggman och lilian Thel-nybäck tränar på att programmera en 
drönare.

3) inspiratören Joe Moretti från Storbritannien ger en workshop i att under-
visa barn med speciella behov.

2) Den som har ett skarpt öga ser att även personal från iKT-avdelningen 
(Kenneth nickull) deltar. 1) Petra andersson och Daniela Tunkkari testar på Skype.
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Vattentjänstverket har 
med tekniska nämndens 
beslut § 19/2016 beslutat 
att avbryta leveransen  
av vatten för de kunder 
som inte betalar sina 
fakturor.

Vattentjänstverkets ekonomi 
baserar sig på de avgifter som 
tas ut i form av grund- och 
förbrukningsavgifter. Trots 
att indrivningen av obetalda 
fakturor utförs av OK Indriv-
ning finns stora utestående 
fordringar och i många fall är 
det samma kunder som fort-
gående försummar sin betal-
ningsskyldighet. En rättvis 
behandling av kunder moti-
verar ett hårdare agerande än 
vad som tidigare gjorts. 

Enligt punkt 3.10 i allmän-
na leveransvillkoren för vat-
tentjänstverket, kan verket 
avbryta leveransen av vatten 
om kunden försummar sin 

betalningsskyldighet, ifall 
kundens obetalda avgifter 

uppgår till minst 170 euro el-
ler minst 3 månader förflutit 

efter att den äldsta fakturan 
förfallit till betalning. Vidare 

stipuleras i leveransavtalet 
att avstängning kan ske tidi-
gast 5 veckor efter att kunden 
första gången underrättats 
om hot om avstängning.

I fall där minderåriga barn 
drabbas av avstängningen 
av vatten, kontaktas social-
kansliet, om det finns djur-
hushållning på fastigheten, 
kontaktas veterinären.

Eftersom avstängning av 
vattentjänster medför ex-
tra kostnader för vatten-
tjänstverket, har en särskild 
påkopplingsavgift om 100 
euro plus gällande moms 
fastställts. Fastigheter som 
saknar avstängningsventil, 
bekostar anläggandet av en 
sådan.

Öppnandet av vattentjäns-
ten sker tidigast följande 
arbetsdag efter att obetalda 
fakturor och påkopplings-
avgiften betalts.

Trots indrivningsbrev har flera fakturor inte betalats. Nu har vattentjänstverket beslutat att 
stänga av vattnet för de som inte betalar. Foto: arkiv/Eva-stina kjEllman

Kom ihåg att betala vattenräkningen

Muista maksaa vesilaskusi
OK Perintä hoitaa mak
samattomien laskujen 
perinnän vesipalvelu
laitoksen puolesta, mutta 
laitokselle on siitä huoli
matta kertynyt suuria, 
erääntyneitä saatavia. 
Monesti samat asiakkaat 
laiminlyövät toistuvasti 
maksuvelvoitettaan.
Vesipalvelulaitoksen talous 
perustuu maksuihin, joita se 

kerää perus- ja käyttömaksu-
ina. Asiakkaiden oikeuden-
mukaisen käsittelyn vuoksi 
on syytä puuttua voimak-
kaammin, esim. vesipalvelu-
jen sulkemisella, vesilaskun-
sa maksamatta jättäneiden 
asiakkaiden toimintaan.

Vesipalvelulaitoksen yleis-
ten toimitusehtojen kohdan 
3.10. mukaan laitos voi kes-
keyttää veden toimittamisen, 
jos asiakas laiminlyö maksu-

velvoitteensa, jos asiakkaan 
erääntyneet maksut ovat 
vähintään 170 euroa tai van-
himman laskun eräpäivästä 
on kulunut vähintään kolme 
kuukautta. Lisäksi toimitus-
sopimuksessa säädetään, 
että vesi voidaan sulkea ai-
kaisintaan viisi viikkoa sen 
jälkeen, kun asiakkaalle on 
ensimmäisen kerran ilmoi-
tettu sulkemisuhasta.

Mikäli vesipalvelujen sul-

keminen koskee alaikäisiä 
lapsia, otetaan yhteyttä sosi-
aalitoimistoon; jos kiinteis-
tössä pidetään tuotantoeläi-
miä, otetaan yhteyttä eläin-
lääkäriin.

Koska vesipalvelun sulke-
minen aiheuttaa ylimääräisiä 
kustannuksia vesipalvelu-
laitokselle, tulee niille asiak-
kaille, joilta vesipalvelulai-
tos on joutunut sulkemaan 

vedentulon, vahvistaa erilli-
nen kytkentämaksu (100 eu-
roa plus kulloinkin voimassa 
oleva alv  %). Kiinteistöt, 
joista sulkuventtiili puuttuu, 
maksavat venttiilin asennu-
ksen.

Vesipalvelu avataan uudel-
leen aikaisintaan seuraavana 
työpäivänä sen jälkeen, kun 
lasku ja kytkentämaksu on 
maksettu.

Ny vattenpost  
i Oravais

 zVattenposter finns i Max-
mo på följande ställen:, 
Brudsund, Timmerholmen, 
Vilkmo, Särkimo, Österö, 
Teugmo och Nabben.

Ny vattenpost för i år finns 
i Oravais längs med Öjvägen, 
där man viker in till gravgår-
den.

Ta kontakt med Viola 
Gunnar vid tekniska verket i 
Vörå så får ni en nyckel som 
kostar 34 euro + moms per 
år.

Nyckeln lämnas tillbaka 
då man inte längre vill ha 
vatten.

Uusi vesiposti  
Oravaisissa

 zVesipostit löytyvät Maksa-
maalla seuraavista paikoista: 
Brudsund, Timmerholmen, 
Vilkmo, Särkimo, Österö, 
Teugmo och Nabben.

Tänä vuonna löytyy uusi 
vesiposti Oravaisissa Öijin-
tieltä hautausmaan läheltä.

Ota yhteyttä Vöyrin kun-
nan tekniselle osastolle, 
Viola Gunnar, niin saat avai-
men, vuosimaksu 34 euroa + 
alv. Avain palautetaan kun ei 
enää ole tarvetta vedelle.

Tipsa KBL!
Skicka e-post till  

kommunbladet@hssmedia.fi  
eller ring 050-3130 762! 

Nästa nummer utkommer  
den 15 juni 2016.

REJÄL
Anvia Bredband

Tjänsten förutsätter en gällande kabel-tv- eller fiberanslutning. Till kabel-tv-anslutningar är tjänsten tillgänglig endast i vissa områden, tillgången ska kontrolleras skilt. Rejäl S eller M 3 mån.  
9,90 €/mån. varefter abonnemanget fortsätter att gälla 21 mån. enligt avtalspris; Rejäl L första månaden 0 €, följande 3 mån. 9,90 €/mån. varefter abonnemanget fortsätter att gälla 20 mån.  
enligt avtalspris (Rejäl S 50 Mbit/s 29,90 €/mån., Rejäl M 100 Mbit/s 34,90 €/mån., Rejäl L 250 Mbit/s 39,90 €/mån.). Efter avtalsperioden fortsätter abonnemanget gälla till normalpris (Rejäl S 
29,90 €/mån., Rejäl M 39,90 €/mån., Rejäl L 49,90 €/mån.). Öppning 0 €. Förmånen förutsätter ett 24 mån. visstidsavtal och elektronisk faktura. Totalkostnad för avtalsperioden 657,60–827,70 €.  
Förmånen gäller inte dem som under de senaste 6 månaderna använt en introduktionskampanj, abonnemang som sagts upp under de senaste 6 månaderna och beställs på nytt av samma 
kund/hushåll eller visstidsavtal. Förmånerna kan inte kombineras med andra kampanjförmåner eller rabatter. Hastighetsintervall för Anvia Bredband Rejäl: Rejäl S (50/10) 30–50/4–10 Mbit/s, 
Rejäl M (100/20) 70–100/8–20 Mbit/s, Rejäl L (250/20) 180–250/8–20 Mbit/s. Vi rekommenderar att du skyddar dina enheter med Anvia Datasäkerhet. Kampanjtid: 1.4–31.5.2016.

Med Anvia Bredband Rejäl 
kan hela familjen smidigt 
surfa, spela och använda 

sociala medier.

0 €
FÖRSTA 

MÅNADENL
250 M

BESTÄLL GENAST FRÅN DIN LOKALA 
ÅTERFÖRSÄLJARE VEIKON KONE VÖRÅ 

ELLER: anvia.fi/packeriet  
Kampanjkod REJÄL2016

Anvia | Vasa: Storalånggatan 37 | må–fr 10–18, lö 10–14
Kundtjänst: må–fr 9–19, lö 10–15  06 411 3300 | anvia.fi

Återförsäljare: 
Veikon Kone Vörå
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För Mårten Helsing var steget  
till att bli egenföretagare 
egentligen inte stort. Visser-
ligen hade han funderat på 
saken länge, men tvekade ändå 
aldrig då han startade Vörå 
Elservice.

– Det var utmaningen som fick mig 
att börja. Jag ville helt enkelt pröva 
på om jag klarar det och inte ångra 
mig senare i livet att jag inte tog 
chansen, säger Helsing.

I juni har det gått två år sedan  
företagsverksamheten inleddes. Att 
grunda eget inom en bransch där 
det finns ett stort antal aktörer kan 
vara utmanande. Men för Helsing, 
som redan vid det skedet hade en  
15 år lång karriär vid ett annat 
elinstallationsföretag bakom sig, 
gick det ändå relativt smidigt.

– Folk kände ju till mig och vad 
jag kan göra, vilket automatiskt 
medförde en kundkrets. Jag tror att 
om jag skulle ha startat ett företag 
utan den här fördelen så skulle nog 
starten ha varit lite kämpigare, säger  
Helsing.

Företaget utför i huvudsak instal
lationsarbeten på egnahemshus 
och fritidsbostäder, oberoende om 
det handlar om renovering eller 
nybyggen. Eftersom verksamheten 
finns i en jordbruksstark region blir 
det också en del utryckningar till 
bland annat fähus för att reparera 
utrustning som gått sönder.

Trots den korta tid som företaget 
varit aktivt har det också blivit en 
del större projekt.

– De som nu sticker ut ur mäng
den var bygget av en spannmålstork 
i Kimo och Lantbrukscentralens ut
vidgning. I båda projekten kom det 
nog stunder som man funderade om  
man tagit sig vatten över huvudet, 
men båda blev rodda iland och 
båda står fortfarande kvar, säger 
Helsing med glimten i ögat.

Sedan starten har arbetsmängden 
bara ökat, vilket lett till att Helsing 
anställt en person till företaget. Ur
sprungligen var tanken att klara sig 
ensam, vilket inte höll i längden. 
Helsing ser ändå det som ett posi
tivt problem att anställa folk och 
den ökade personalstyrkan har nog 
sina fördelar.

– Det här innebär att vi kan vara 

och jobba på två ställen samtidigt, 
säger han.

Som egenföretagare har Helsing 
också fått nya synvinklar på arbetet 
med elinstallationer. Som anställd 
så fick han varje dag en arbetsorder 
på var han skulle jobba. Nu ställs 
det högre krav på logistikplane
ringen, i synnerhet då flera projekt 
pågår samtidigt.

– Speciellt med husbyggen vill 
det vara så att jobbet sker i snabba 
knyckar och då många byggen ofta 
är i samma skede samtidigt krävs 
det en struktur på var man ska vara 
och när för att saker ska gå framåt, 
säger Helsing.

Som egenföretagare går en del ar
betstid också åt till pappersarbete. 

För att underlätta den biten och 
också hinna med installationsarbe
ten har Helsing utlokaliserat bok
föringen till en bokföringsbyrå.

– Skulle jag sköta allt kontors
jobb själv, skulle jag knappast hinna 
med praktiskt arbete hos kunderna, 
säger Helsing.

Christer Johansson

En egenföretagare full av energi

Mårten helsing har tillgång till ett modernt materiallager. Det är i direkt kontakt till leverantören, vilket innebär att då han kvitterar ut något ser leveran-
tören det och skickar automatiskt påfyllnad då något börjar ta slut. Foto: Christer Johansson

Byråkrati är en del av företaga-
rens vardag. i nuläget är mängden 

lagom, men skulle den öka äter den 
upp allt för mycket tid från  

kunderna, anser Mårten helsing.  
Foto: Christer Johansson

Fixar nästan allt
• Fastighetsskötsel

• Sommarstugsservice
• Renoveringar

• Hemhjälp
Hushållsavdragsgiltigt!

 

 
 

Dan Rintamäki
Tfn 044-317 0030

Skolvägen 17, 66800 Oravais
www.dr-fix.fi

Su-Pi trähallar 
och bilgarage

Kostnadsfri offert.

SandbläString
& Måleriarbeten
MetallkonStruktioner -
Släpvagnar - Fälgar - 
bilar M.M.
tFn: 050 3226594

SebaStian HelSing, vörå

LASTBILAR - BILAR M.M.

SandbläString
& Måleriarbeten
MetallkonStruktioner -
Släpvagnar - Fälgar - 
bilar M.M.
tFn: 050 3226594

SebaStian HelSing, vörå

LASTBILAR - BILAR M.M.

- LastbiLar & 
sLäpvagnar

- påbyggnader 
- MetaLL-

konstruktioner 
- biLar M.M.

ÖPPET:
vard. 9–18

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå  050-554 9171

BYGGARE OCH 
RENOVERARE!

Från Vörå 
Snickeritjänst 

erhålles kvalitets-
produkter såsom:

• Kök i gammal stil 
(helträskåp)

• Innertrappor
• m.m., m.m.

Ta kontakt:  
tel. 0500-362 274

vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

Elinstallationer
Tel.050-5385756
stenbackel@gmail.com

BEGRAVNINGSBYRÅ

TOPELIUSESPLANADEN 11 | MÅ–FRE 10–16
TEL 0500 722 688 | 24H/DYGN 

GRAVSTENAR - GRAVERINGAR

NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

VINTERRABATT PÅ GRAVSTENAR SOM BESTÄLLS FÖRE 28 MARSVINTERRABATT PÅ GRAVSTENAR SOM BESTÄLLS FÖRE 28 MARS

Skolvägen 19. Må-fre 10-15. 0500 722 688/24H.  
lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.com

BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

GrävninGsarbeten
utföres med 5 tons maskin på gummibälten.
- tomtplaneringar
- dräneringar
- kabelarbeten
- 15 års erfarenhet
- även kvällar och helger

sigrids 050-561 6870
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Työringin nuoret  
odottavat tehtäviä

 zKevät saapuu harppauksin eikä aurinko 
tunne armoa paljastaessaan likaiset ikkunat, 
nurmikkokin kaipaa huomiota ja auto ehkä 
pesua.

Liki 30 nuorta eri puolilla kuntaa odottaa 
innolla työtehtäviä. Jos sinusta tuntuu, että 
avulle voisi olla käyttöä, ota yhteyttä Työrin-
kiin, joka toimii 14–18-vuotiaiden nuorten 
työnvälittäjänä yksityistalouksien suuntaan 
Vöyrillä. Työtehtävä saa viedä enintään 3 
tuntia, ja nuoret saavat palkaksi 20 euroa suo-
raan työn tilaajalta, kun työ on tehty.

Soita 3821 671 tai tee varaus kunnan kotisi-
vuilla www.vora.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
tyorinki.

Arbetspoolens unga 
väntar på uppdrag

 zVåren kommer med stormsteg och solen 
avslöjar obönhörligt smutsiga fönster, gräs-
mattan pockar på uppmärksamhet och bilen 
behöver kanske tvättas.

Närmare 30 ungdomarna runtom i kom-
munen väntar ivrigt på nya arbetsuppgifter. 
Känner du att du behöver hjälp så kontakta 
Arbetspoolen som förmedlar arbetshjälp av 
ungdomar i 14–18-årsåldern till privata hus-
håll i Vörå.

Uppdraget får ta högst 3 timmar och ung-
domarna får en lön på 20 euro direkt av arbets-
beställaren när uppdraget är slutfört.

Ring 3821671 eller boka via www.vora.fi/
kultur-och-fritid/arbetspoolen.

… Kommunbladet jaetaan Vöyrin kunnan 
kaikkiin kotitalouksiin?

Lehti jaetaan kaikille, vaikka postilaati-
kossa lukisikin ”Ei mainoksia”. Jos sinulle ei 
kuitenkaan tule Kommunbladetia, voit soit-
taa kunnan vaihteeseen, puh. 06-382 1111 tai 
lähettää sähköpostia osoitteeseen , niin selvi-
tämme asian. 

Muualla Suomessa kuin Vöyrillä asuvat  
voivat tilata Kommunbladetin hintaan 50 eu-
roa vuodessa. Ulkomaille hinta on 59,99 euroa  
vuodessa. Hyvä vinkki esimerkiksi niille, 
joilla on muualla lapsia tai sukulaisia, jotka 
haluavat seurata, mitä vanhalla kotiseudulla 
tapahtuu.

Jos haluat tilata Kommunbladetin, lähetä 
sähköpostia osoitteeseen kundservice@vasa-
bladet.fi tai soita asiakas palveluun puh. 06-
784 8201 ma–pe klo 8–12.

Lehti on luettavissa myös kunnan kotisi-
vuilla, sähköisessä muodossa, Kunta-väliot-
sikon alla.

… Kommunbladet delas ut till alla hushåll i 
Vörå kommun?

Den delas ut till alla, trots att man har ”Ing-
en reklam” på postlådan. Om du ändå inte 
får Kommunbladet kan du kontakta kommu-
nens växel, telefon 382 1111, eller meddela per 
e-post till adressen vora@vora.fi, så reder vi 
ut vad orsaken kan vara. 

Den som bor på annat håll kan prenume-
rera på Kommunbladet och en prenumera-
tion inom Finland kostar 50 euro per år. Till 
utlandet är priset 59,99 per år. Ett bra tips till 
exempel för de som har barn eller släktingar 
utanför Vörå men vill att de ska hänga med 
vad som händer på hemorten. Vill du prenu-
merera är det bara att skicka e-post till pre-
numerationsavdelningen på kundservice@
vasabladet.fi eller kontakta kundservice per 
telefon (06) 784 8201, mån kl. 8-12, tis-fre kl. 
8-12. 

Tidningen kan också läsas på kommunens 
webbplats i elektroniskt format, under rubri-
ken Kommunen.

Amerikansk barbershop 
på gymnasiet i Vörå

 zOnsdagen den 4 maj bjuds en fin möjlighet 
att avnjuta högklassig sång då den amerikan-
ska barbershopkvartetten Sterling uppträder 
på gymnasiet (gamla gymnasiet) i Vörå. Kon-
serten är inledningen på Vasa körfestival.

Gruppen har framgångsrikt hållit på ända 
sedan 1994 och är kända för sin humor, men 
framför allt för sin fylliga och slipade fyrstäm-
miga harmoni. Även om det är frågan om en 
skolkonsert är alla daglediga, pensionärer med 
flera hjärtligt välkomna. Inträdet är gratis.

Mera info: www.vora.fi/evenemang.
Den amerikanska barbershopkvartetten 
Sterling har uppträtt i mer än 20 år.

Tottesund-projektet fick grönt ljus

Tottesund-hankkeelle vihreää valoa

 zDen 8 april 2016 godkändes 
kartläggningsprojektet av 
NTM-centralen och vi jobbar 
vidare med olika åtgärdstest-
ningar och utredningar.

Vi informerar per e-post 
och brev till dem som tidi-
gare meddelat intresse av att 
delta på olika sätt.

Om det finns ytterligare 
personer eller aktörer som är 
intresserade av att delta och 
få direkt information om vad 
som är på gång, tveka inte att 
anmäla ditt intresse till pro-
jektledare Anita Bäck, tele-
fon 050-346 4430 eller e-post 
anita.back@klemets.fi.  

Du kan också besöka 
Anita Bäck på kansliet mån-
dag–torsdag mellan klockan 
9 och 15.

Ring helst på förhand så att 
hon säkrast är anträffbar och 
inte är upptagen på möte el-
ler på ärenden någon annan-
stans.

Projektet med att kartlägga Tottesunds herrgård och närmiljö har godkänts i laglighets-
granskningen. Foto: inger nyqvist

 zELY-keskus hyväksyi kar-
toitushankkeen 8. huhti-
kuuta 2016, ja jatkamme nyt 
erilaisten toimenpiteiden 
testaamista ja selvittelytyötä.

Tiedotamme sähköpostit-
se ja kirjeitse niille, jotka 
ovat jo aiemmin ilmaisseet 
kiinnostuksensa osallistua 
hankkeeseen. Jos vielä on 

osallistumisesta kiinnostun-
eita henkilöitä tai toimijoita, 
jotka haluavat saada suoraan 
tietoa ajankohtaisista suun-
nitelmista, ilmoittautukaa 
rohkeasti hankevastaava 
Anita Bäckille puhelimitse 
numeroon 050-346 4430 tai 
sähköpostitse osoitteeseen 
anita.back@klemets.fi.

Voitte myös käydä toimis-
tossa Anitan puheilla henki-
lökohtaisesti, maanantaista 
torstaihin klo 9–15.

Mutta soittakaa mieluiten 
etukäteen, jotta Anita on var-
miten tavattavissa eikä ole 
juuri kokouksessa tai hoita-
massa asioita muualla.

 z Visste du att …  z Tiesitkö että …

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 020-786 1541 el. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi

GRAVSTENAR AV 
ERKÄND KVALITET

Hämta redan idag  
en kostnadsfri  

katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

från

Vörå Begravningsbyrå Vörå , Oravais, 
Maxmo

GRATIS HJÄLTESKOLA OCH SLÄCKAR-
GRANSKNING FÖR VÅRA KUNDER 
VID ORAVAIS BRANDSTATION 6.5 KL. 9-16.30

Vasabladet är 
Österbotten i ett nötskal
Med de viktigaste regionala nyheterna.
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”En utomordenligt bra 
kommun”. Så beskriver 
Gun Nickull Vörå. Här 
kan hon leva ut sin aktiva 
vardag till max.

Säg den idrottsaktivitet som 
Gun Nickull i Vörå inte har 
testat på under sitt liv. Den 
existerar förmodligen inte.  
I år fyller hon 70 år och dagar
na fylls med gym, skidåkning, 
golf och simning. 

– Att bo i Vörå är verkligen  
idealiskt för en person som 
vill ha mycket aktivitet i sitt 
liv. Få småkommuner här
omkring kan erbjuda ett så 
här mångsidigt utbud som 
Vörå. Tänk på allt vi har här 
– simhall, golfbana, bowling
hall, skidspår!

Gun är nyligen hemkom
men från fyra veckor i Thai
land. Där blev det turvis både 
gym och vattenlöpning. Hem
ma i Vörå fortsätter takten. 
Före resan hann hon skrapa 
ihop hela 500 kilometer i 
skidspåret. Medlemskortet 
till konstsnöspåret fick Gun 
av sin man i present.

– Det är som man brukar 
säga på finska ”nälkä kasvaa 
syödessä”. Ibland säger folk 
att de blir alldeles utmattade 
av att höra hur jag håller på, 
men att träna är verkligen 
ingen stressfaktor för mig. 
Jag behöver min träning för 
att må bra.

Under en normal vecka 
brukar Gun köra tre pass 
vattenlöpning. Däremellan 
lika många gympass på det 
relativt nyöppnade gymmet i 
centrum. Men just nu är det 

ändå golfsäsongen hon ser 
mest fram emot.

– Är det bra väder under 
sommaren skulle jag nog 
säga att vi golfar en gång per 
dag. En niohålsbana går ju så 
snabbt, kanske på två timmar.

Via gymmandet och gol
fandet får Gun utlopp för det 
sociala behovet. Samtidigt 
som hon tränar umgås hon 
ibland med vänner. 

– Att golfa med vänner tar 

förstås lite längre än ensam, 
skrattar Gun.

Och däremellan tar hon 
långa promenader med sina 
stavar. 

– Bäst just nu är mina Bungy
Pumpstavar. Med dem kan 
jag lätt gå 10 km runt i Vörå. 

Att bara ha fem kilometer 
till simhallen är något Gun 
uppskattar i sin vardag.

– Det enda som är knepigt 
med mitt simmande är den 

månaden under sommaren 
som simhallen är stängd. 
Men det problemet har jag 
redan löst. Fick tips om ett 
sandtag med riktigt klart vat
ten där jag kan vattenlöpa 
under tiden.

Att variera sin träning efter  
säsong är det som gör att 
Gun aldrig tröttnar. 

– Jag tycker om att idrotta 
mångsidigt. Att skida, simma, 
gymma, promenera. Så har 

jag alltid fungerat. I hela mitt 
liv har jag varit fysiskt aktiv 
på något vis. Ibland har det 
varit tennis, någon annan 
gång har det varit ridning. 

Tidigare i vintras skidade 
Gun Nickull Botniavasan 
efter en paus på fem år. Före 
det skidade hon alla år. 

– Jag skidade tillsammans 
med en ungdom som ville 
hänga på. Han kände sig lite 
osäker på huruvida han skul

le orka ändå in i mål, men jag 
pratade på för att han inte 
skulle tänka på hur trött han 
var – och sju timmar senare 
skidade vi i mål!

I år skidade hon för att hon 
vill uppmärksamma jämna 
70 år.

– Nu siktar jag på en trip
pel: Botniavasan 52 km, 
Botniacyklingen 106 km och 
Botniaruset 30 km.

Linn Jung

Här kan hon träna allt hon vill

gun nickull i Vörå älskar 
att träna och röra på sig. 
”Jag behöver min träning 
för att må bra”, säger hon. 
Foto: Maria Frände

 z Boosta ditt välmående på hemmaplan
 • Samtidigt som snön smälter vaknar 

lusten att röra på sig och öka sitt 
välmående. Har du tänkt på att det 
finns massor att göra inom den egna 
kommunen?
 • Sitt inte inne och vänta på bättre 

tider – ute finns nya aktiviteter och 
nya platser att upptäcka.

 zMiNiGolf
 • Sommartid är minigolfbanan öppen 

kl 9–21.
 • Känner du till Norrvalla Minigolf 

NMG? Föreningen bildades 2005 
för att öka intresset för minigolfen 
i nejden. Föreningen verkar vid 
Norrvallas minigolfbana sommartid 
och vintertid. Den har också en egen 
niohålsbana inomhus i Lotlax gamla 
skola.
 • Intresserad? Kontakta ordförande 

Carina Smeds på 044-3831000.

 zSiMHallEN
 • Visste du att Vörå kommun står för 

simhallsavgiften åt alla under 18 år, 
arbetslösa och pensionärer som är 
bosatta och skrivna i Vörå?
 • Simhallens öppettider: må 15–20,  

ti–fre 15–21, lö 12–16, sö 18–21.

 zGolfBaNaN
 • Vörå golfbana sträcker sig runt 

Baggberget invid Vörå skidcentrum. 
För spel på banan krävs green card 
och medlemskap i en golfförening. 
Vörå Golf siktar på att öppna niohåls-
banan till valborg.
 •Mera information kommer på  

Vörå Golfs hemsida och på Facebook 
när det finns ett exakt datum.

 zVörå BowliNGHall
 • Om du vill bowla kan du göra  

din banbokning på telefonnumret 
06-3832231.
 • Bowlinghallens öppettider: må 

12–16, ti 16–21, to 17–20, fre 15–19.
 • Obs, bowlinghallen kan vara stängd 

om inga förhandsbokningar är gjorda.

 zVaNdriNGSlEdEr
Kimo vandringsleder:
 • Start från Kimo Bruk. Rutter från  

1,5 km och uppåt. Lederna är tre  
till antalet. 
Mickelsörarnas naturstig:
 •Mickelsörarnas naturstig på 

Kummel skär i Maxmo är 2 km lång. 
På stigen kan man bekanta sig med 
öns växter, naturtyper och forn-

lämningar. Mickelsörarnas natur-
station är ledens startpunkt.
Vitmossens vandringsleder:
 • Här kan du njuta av vacker natur 

med rekonstruerade sten- och 
bronsåldershus. Missa inte brons-
åldersleden där du hittar boplatsen 
med gravrösen. Detta är den äldsta 
bevarade boplatsen i Finland och 
tillhör äldre bronsåldern.
Västerö vandringsleder:
 • Vandringsledernas längd varierar 

mellan 3 och 12 km. Startpunkterna 
är Söderskatavägens och Equity-
vägens parkeringsplatser. Längs 
stigen finns en öppen stuga där man 
kan koka kaffe och övernatta. I Söder-
skatan, på uddens sydliga strand, 
finns även Forststyrelsens brygga.
Andkil vandringsled:
 • Spana efter skyltar från Torrkull-

vägen. Två rutter finns, en på 1,7 km 
och 9 km.
Rökiö vandringsled:
 • Följ skyltar från Norrvalla. Det finns  

två rutter på 3 respektive 7 km.
Lotlax vandringsled:
 • Till vandringsleden hittar du med 

hjälp av skyltning från Lotlaxvägen. 
Den 3,5 km långa leden är utmärkt 

med band och pilar. Leden går ställ-
vis genom svår terräng, men till rast-
platsen kommer du utan problem.

 zVöråNEjdENS ridkluBB 
 • Vörånejdens Ridklubb bedriver sin 

verksamhet på Rasmusbacken i Vörå. 
Regelbundet ordnas ridlektioner och 
olika kurser på ridplanen och i mane-
gen. Du når ridklubbens ordförande 
Kristina Hagroos på 050 5575171.

 zjuMppa MEd Gf BalaNS
 •Mellan 7 juni och 9 augusti ordnas 

den populära sommarjumppan  
med GF Balans tio gånger utomhus 
vid Rökiö skola. Jumppan ordnas  
kl 19–20.
 • Läs mer på gfbalans.idrott.fi. 

 zMEr iNfo
 • På Vörå kommuns webbsida 

hittar du mera info om till exem-
pel sommarteatrar, museum och 
kulturevenemang. Missa inte heller 
”Vörå kultur och fritid / Kulttuuri ja 
vapaa-aika” på Facebook! Där finns 
goda tips på lokala evenemang. Du 
hittar den på www.facebook.com/
vorakulturochfritid
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Karate – en träningsform som passar alla
I januari fick motionsutbudet  
i Vörå ett tillskott då karate
föreningen Koskeby KDS 
inledde sin verksamhet. 

Bakom den nästan pinfärska fören
ingen står Emma Wester och Niklas 
Öster.

– Vi hade pratat om att starta en 
klubb i Vörå en tid och tyckte att det 
var dags att försöka, säger Öster.

Någon brist på intresse fanns 
inte. Vid första tillfället den 18 ja
nuari dök åtta personer upp. Sedan 
dess har det kommit med ytterligare 
några intresserade och i dagsläget 
har klubben 14 medlemmar. Av 
dem är det ungefär tio på varje trä
ning. Målet är givetvis att flera ska 
få upp ögonen för verksamheten.

– I nuläget har vi möjlighet att ha 
upp till 30 personer med, men efter 
det behövs det flera tränare. För 
tillfället är det i huvudsak jag och 
Emma som turas om att sköta den 
biten, säger Öster.

En annan begränsning är ålders
gränserna. Klubben har inga juni
orträningar, så för att börja träna 
måste man vara 14 år gammal. Den 
övre gränsen för nybörjare är 70 
år, men på det stora hela finns det 
ingen övre åldersgräns för de som 
är intresserade.

– Han som utvecklat den här ka
ratestilen fyller 88 år i november 
och tränar fortfarande aktivt, säger 
Öster.

Trots att verksamheten riktar 
sig till de flesta åldrar så är det inte 
fråga om någon lätt motionsform. 
Tvärtom lovas intensiva träningar 
som lockar fram svetten hos delta
garna. Att det är fråga om en kamp
sport medför visserligen en viss 
skaderisk, men enligt Öster handlar 
det främst om försträckningar och 
blåmärken. Skador som deltagarna 
orsakat varandra är sällsynta.

– Visst, det kan hända, men vi 
övar i par och en viktig del av hel
heten är kommunikationen sins
emellan deltagarna och det bidrar 
till att minimera risken för skador, 
säger Niklas Öster.

Christer Johansson

också uppvärmningen kräver koncentration i karate. På bilden simon Björkman och annika stenmark på en av Koskeby KDs träningar.  
Foto: Christer Johansson

 z KDS
 • Är en förkortning av Karate-Do 

Shotokai – en stilinriktning inom 
kampsporten karate och har 
utvecklats av japanen Mitsusuke 
Harada.

 • KDS är inriktad på traditionella 
metoder och är inte en stil man 
tävlar i.
 • Det viktiga är bland annat teknik, 

avslappning och rörelse.

 • Karate-Do Shotokai utövas i Vörå 
av den nygrundade föreningen  
Koskeby KDS, som tränar i Tegen-
grenskolan på måndagar och 
onsdagar.

De vill göra ungdomens röst hörd i Vörå
Precis som i många andra kom
muner finns det också i Vörå ett 
ungdomsråd. Rådet består av 
åtta personer i högstadie och 
gymnasieålder och syftet är 
att de ska fungera som ungdo
mens språkrör till beslutsfat
tarna.

Enligt tre av rådets medlemmar, 
Emilia Nygård, Jenna Hirviniemi 
och Jenny Granfors, fungerar kon
takten bra.

– Då det ska behandlas ärenden 
som berör ungdomen får vi alltid en 
förfrågan om att ge ett utlåtande i 
ärendet. Dessutom sitter ungdoms
rådets medlemmar med som repre
sentanter i de olika nämnderna, 
säger Nygård.

Hon upplever att ungdomsrådets 
ställningstaganden också beaktas 
då besluten fattas. Den åsikten de
las av Jenna Hirviniemi som sitter 
med som ungdomsrådets represen
tant i tekniska nämnden.

– Klart, där är det sällan som det 
behandlas ärenden som berör oss, 
men då sådana ärenden dyker upp 
så lyssnar nämnden nog på vad jag 
har att säga.

För att få en bild av vad kommu
nens ungdomar vill så brukar ung
domsrådet göra undersökningar i 
skolorna, bland annat för att få pejl 
på önskemål kring fritidssysselsätt
ning.

Såväl Granfors, Hirviniemi och 
Nygård tycker att det är intressant 
att vara medlemmar i ungdomsrå
det. Av de tre är det Nygård som har 
suttit längst med i rådet, redan ett 

par år, medan Granfors och Hirvi
niemi kom med i rådet förra hösten 
via ett informationstillfälle på hög
stadiet.

– Jag tyckte det lät intressant och 
fastän man inte visste så mycket, 
så har fritidssekreteraren Alf Wik
lund hjälpt oss att komma in i ar
betet. Han fungerar ju också som 

sekreterare på våra möten och är 
ett jättebra stöd åt oss, säger Emilia 
Nygård.

Någon bild av hur länge de tänker 

sitta med i rådet har de inte, utan 
konstaterar att det naturliga är att 
man slutar då man flyttar bort från 
orten, till exempel på grund av stu

dier. Om aktiviteten i ungdomsrådet  
i framtiden innebär kandidatur i 
eventuella kommunalval tycker de 
tre att är för tidigt att säga.

– I och med att vi går i högstadiet 
så känns det, åtminstone i nuläget, 
väldigt avlägset. Men vem vet, säger 
Jenny Granfors.

Christer Johansson

en lärorik upplevelse. emilia nygård, Jenna hirviniemi och Jenny Granfors trivs i ungdomsrådet och uppmanar intresserade att komma med.  
Foto: Christer Johansson

” 
Jag tyckte det lät intressant och fastän man inte visste 
så mycket, så har fritidssekreteraren Alf Wiklund hjälpt 
oss att komma in i arbetet.  Emilia Nygård 
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Den stora synden 
eller den stora 
förlåtelsen

 zDet tycks finnas en viss rangordning i de tio budorden. 
De allra viktigaste buden handlar om människans för
hållande till Gud. Sedan kommer alla de bud som har  
att göra med mänskliga relationer. Hur vi ska leva med 
varandra, vad vi inte får göra mot andra.

Denna rangordning gör att vissa saker är större synder 
än andra. Att resa sig mot Gud måste vara en större sak än 
att resa sig mot en annan människa. Att dyrka andra gudar, 
pengar, ära, makt, mer än Gud själv, toppar listan. Att 
använda Guds namn i onödan – ”Herre Gud, Herre Jesus” 
som man så ofta får höra användas lättvindigt – kommer  
därnäst. Men också detta moderna sätt att vanhelga sön
dagen genom alla helt profana aktiviteter går mot Guds 
vilja och blir till synd den dagen då människan måste göra 
räkenskap för sitt jordelivs handlingar efter döden.

Men sedan har vi haft Breivik i rubrikerna igen, mass
mördaren i Norge. ”Du ska icke mörda.” Att ta livet av en 
annan människa hör till de största brotten som kan begås 
mot andra. Vilken skuld inför Gud! Många pustar ut och är 
tacksamma för att de inte har gjort sig skyldiga till en så stor 
synd – men men … Är man faktiskt utan skuld? Jesus säger: 
”Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, 
och Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger 
er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför dom
stolen, och den som säger ’idiot’ till sin broder är skyldig 
inför Rådet, och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms 
till det brinnande Gehenna.” Tydligen kan stora synder 
begås också genom vad man säger till varandra.

Men också andra stora synder varnas människan för  
i de tio budorden. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du 
skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt mot din nästa. 
Stora synder är alla de handlingar som strider mot dessa 
centrala livsprinciper. Vad är ditt saldo hitintills? Guds lag 
är obarmhärtig. Syndare som hela sitt liv levt i dessa synder 
får inte komma till himlen. I Bibelns sista bok läser vi om 
denna slutgiltiga dom. ”Men de fega, de otroende och de 
skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultis
terna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del 
i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra 
döden.” 

Den stora synden får sin lön i slutändan.
Mot bakgrund av hela detta lagsystem som Guds ord 

ger oss vetskap om är det av stor betydelse att Jesus i förra 
söndagens evangelietext definierar den stora synden, den 
största av synderna, på ett helt annat sätt. När den Helige  
Ande kommer ska han överbevisa världen om synd, om 
den stora synden som människor gör sig skyldiga till. 
Denna stora synd är att ”de tror inte på mig”. Människan 
vägrar att vända sig till Jesus.

Förkastelsen av Jesus blir den stora synden till sist. 
Många svarta handlingar, ord och tankar finns i männi
skans liv, men syndernas förlåtelse genom Jesus erbjuds 
ändå. Att likgiltigt gå förbi denna möjlighet att bli förlåten 
blir då till den stora synd som utestänger människan från 
himmelriket.

I kyrkoåret har vi just nu en festlig tid. Påskhelgen har 
firats. Kristi himmelfärdsdag närmar sig. På pingstdagen  
utgjuts den Helige Ande enligt Jesu löfte. Jesus står i centrum  
av allt. ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer 
till Fadern utom genom mig.”

Vad betyder Jesus för dig? Böjer du knä för honom eller 
går du förbi? Svaret på denna enkla fråga avgör om du 
fälls för den stora synden eller om du blir förlåten. Om en 
människa blir förtappad i evigheten är det enbart på grund 
av att hon inte brydde sig om Jesus. Det är kontentan av 
Bibelns stora frälsningsbudskap.

Syndernas förlåtelse finns för dig än i dag – i Jesus.
Jouni SiniSalo

tf kaplan i Vörå församling

 z Betraktelsen  z Nyfödda

 z Boktips • Lukuvinkkejä

Sofia och Jim Sirén fick en 
dotter den 14.12.2015. Vid 
födseln var ines Seline Merie 
Sirén 51 cm lång och vägde 
3 860 g. Familjen är bosatt  
i oravais.

Tove Miemois från oravais 
och Johnny Glasberg från 
Maxmo fick en son den 
19.2.2016. Sigge var 50 cm 
lång och vägde 3 335 g då 
han föddes. Familjen bor  
i Pargas.

Harry Jarl Daniel nordmyr 
föddes 3.11.2015. Vid födseln 
var han 49,5 cm och vägde 
3 115 g. Föräldrar är Karin 
och Daniel nordmyr. Famil-
jen bor i Djupsund.

Malin Helsing och niklas 
Eurs i oravais fick en dotter 
den 22.6.2015. Meja Vera 
niklasdotter Eurs var 51 
cm lång och vägde 3 600 g 
vid födseln. Till familjen hör 
också storasyster Selma, 2. 

niklas Knuts och linda  
Malinen i Maxmo fick en 
pojke den 13.12.2015. Vid 
födseln var Vincent Eric 
Knuts 49,5 cm lång och 
vägde 3 140 g.

Annica och Niklas Ehrström i Vörå fick en poj-
ke den 16.9.2015. Isac Tor Mikael Ehrström 
var 51 cm lång och vägde 3 780 g vid födseln. 
Med på bilden är storasystrarna Agnes och 
Alicia, båda 4 år.

Emil Brors och Martina Vith  
fick en dotter den 24.12.2015. 
alva Brors var 50,5 cm lång 
och vägde 3 720 g då hon 
föddes. Storasyster heter 
ada, 2,5 år. Familjen bor  
i Kärklax.

andreas och annika Backlund i Maxmo  
fick sitt tredje barn den 17.9.2015. adelina 
aina Viktoria vägde 3 845 g och mätte 51,5 
cm vid födseln. Storasyskonen är ada, 9,  
och adrian, 6.

Presentera din nyfödda! Maila oss på kommunbladet@hssmedia.fi

Här får du tips på littera tur 
som finns i något av kom-
munens bibliotek. Titta ock-
så på utbudet av e-böcker 
och ljudböcker på www.
fredrikabiblioteken.fi!

 zSandra Boart
Barnkalas: 50 bakverk,  
10 kalasteman
Boken innehåller 10 olika te
man, till exempel babyshower, 
cirkuskalas, piratparty. Varje 
tema innehåller passande re
cept i olika svårighetsgrader. 
Stegförsteg bilder finns till 
en del av momenten. Inspire
rande bok för barnkalaset.

 zLouise Scott-Smith
Jag kan sy dockkläder
Bok med enkla mönster till 
en Barbiedocka på cirka 30 
cm. Mönstren är i rätt storlek 
och tydliga instruktioner och 
bilder gör dem lätta att följa.

 zRamona Fransson
Dödlig avundsjuka
En bok med grund i verklig
heten. En ung kvinna hittas 
mördad och utredningen 
som kommer att bli Greger 
Thulins sista fall som spa
ningschef på Grova brotts

roteln i Göteborg. Utred
ningsteamet får huvudbry 
när historien om vad som 
hände kvinnan under hennes 
sista tid i livet visar sig ovan
ligt svår att fastställa.

 zNiklas Kämpargård
Lev som en bonde – 100 sätt 
att klara sig själv
I den här boken får man ta 
del av gammal kunskap på 
ett nytt sätt. Här finns till ex
empel tips på hur man bygger 
sin egen fågelholk, kokar saft 
som på mormors tid, stoppar 
korv, får egen el från solen, 
bygger ett enkelt hönshus 
och viktigast av allt: hur man 
slipper myggen.

 zKalle Kniivilä
Sovjets barnbarn: Ryssarna  
i Baltikum
Boken är ett reportage om 
hur storpolitiken präglar  
lokalsamhällena i en region 
där vi ännu inte kan veta hur 
Putins planer ser ut. Kalle  
Kniivilä har rest genom Balti
kum och träffat rysk talande 
som är en av de största mino
ritetsbefolkningarna i EU,  
han har träffat såväl ryska  
nationalister som reformister, 

äldre människor som minns 
Sovjettiden med värme  
och en ung generation som 
längtar till Europa.

 zBo Söderström
Hur tänker din katt
Här får läsaren på ett under
hållande sätt veta mer om 
vad som rör sig i huvudet 
på katter. Boken ger tips på 
hur kattägare kan rädda fin
möblerna undan klösande 
men också vilken kattlåda som 
är mest populär bland katter.

 zPeter Conradin teos Hitle
rin uskottu, Rooseveltin av
ustaja: Ernst Hanfstaenglin 
uskomaton elämä on tarina 
miehestä, joka työskenteli 
läheisesti sekä Adolf Hitlerin 
että Franklin D. Rooseveltin 
kanssa. Ernst oli mukana 
luomassa natsismiksi kutsu
ttua hirviötä, mutta myös 
auttamassa liittoutuneita 
sen tuhoamisessa. Teos on 
trillerimäinen kertomus vas
takkaisten lojaliteettien repi
mästä miehestä.

 z Ihon alla  on Miikko Oik-
kosen ja Tiina Raevaaran 
kirjoittama teos. Lääkärikisi 

opiskeleva Sofia alkaa epäil
lä, että hänen ylilääkäriisän
sä työssä on jotain hämärää. 
Hän ryhtyy tutkimaan isän 
toimia tutkimussairaalassa. 
Pian selviää, että salaisuus on 
jotain Sofian pelkoja pahem
paa, ja hän itse sen keskiössä. 
Ihon alla on biotieteen maail
maan sijoittuva lääketieteel
linen jännitystarina ja tarkka 
kuvaus biotekniikan vaa
roista ja mahdollisuuksista. 
Niiden toteutuminen on lä
hempänä kuin arvaamekaan.

 zSyö itsesi terveeksi – 100 
kotimaista puutarhakasvia 
ruokana ja rohtona on Ulla 
Lehtosen tekemä kirja. Opas 
on selkeä ja monipuolinen 
ja sisältää maistuvia resep
tejä ja vinkkejä kotiviljelyyn. 
Mukana on myös vanhan 
kansan tietoa kasvisten 
parantavasta vaikutuksesta. 
Tiedätkö esimerkiksi miten 
voikukkaa voi hyödyntää 
turvotuksen laskemiseen?

Jos haluat lainata, soita:  
Vöyrin pääkirjasto 3821 686, 
Oravaisten kirjasto 3821 689 
tai Maksamaan kirjasto 
3821 688.

Dan-Ove Ollil 045-846 7037
Nu även i Oravais

Nyt myös Oravaisissa
1+6+Inva

För kundens bästa - Asiakkaan parhaaksi

på mattläggning och badrums-
renoveringar. 
VTT-certifikat

Specialisten

Fredrik Engman 
050-527 9331 ELINSTALLATION & ELPLANERINGELINSTALLATION & ELPLANERING
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 zDå sommaren är på antågande 
börjar man igen ta del av tips  
och skriverier om ”strandformen 
2016”, ibland nästan på gränsen  
till hysteriskt. Men faktum är att 
hälsan är viktig.

För att orka i vardagen så måste 
man komma ihåg att värna om sitt 
välmående, inte minst då det kom
mer till motion. I det här numret av 
Kommunbladet har vi valt att lyfta 

fram de olika möjligheter som er
bjuds i kommunen då det kommer 
till hälsa och välmående.

Utgångsläget för oss Vöråbor är  
bra då det gäller förutsättningarna.  
Vi har flertalet aktiva idrotts
föreningar och dessutom gym  
i varje kommundel. Men det finns 
så mycket mer. I kommunen har vi 
dessutom tillgång till bland annat 
simhall och vandringsleder vilket 

presenteras i tidningen. I år har 
också motionsutbudet  
i kommunen fått ett nytt 
inslag i form av en ny
grundad karateklubb.

I väntan på att  
sommarvärmen ska  
infinna sig.

Viktigt att man mår bra

Med ett intresse för trädgården
 z– Jag brukar nog sträva efter  

att fylla i tävlingskupongen 
varje gång, säger Kommun
bladets läsartävlingsvinnare 
Georg Höijer.

Men i och för sig så är det 
inget nytt för honom att bli 
dragen som vinnare i läsar
tävlingen. Både Georg Höijer  
och hans fru Brita har vunnit 
tidigare.

– Men det börjar nog vara 
länge sedan för oss båda.

För Höijer som är pensio
när är just tidningsläsning ett 
sätt att spendera tiden. Vasa
bladet läser han dagligen och 
Kommunbladet varje gång 
ett nummer dimper ner i 
postlådan. Enligt egen utsago 
har han inget annat att göra 
på dagarna, men det stäm

mer inte riktigt. Att jobba 
med trädgårdsodlingen bru
kar sysselsätta på sommaren. 
Samma dag som intervjun 
hålls har Höijer redan hunnit 
vara till Helsingby efter sätt
potatis. En specifik sort som 
inte gick att få tag i på orten.

– Tidigare har jag också 
haft druvrankor, en art som 
inte är köldtålig och måste 

täckas in till vintern, berättar 
Höijer.

Också motionen sysselsät
ter honom. En gång i veckan 
brukar Höijer åka till simhal
len i Vörå för att simma.

– Några långa sträckor blir 
det inte, men ett par varv bru
kar jag dra i bassängen, säger 
han.

Christer Johansson

Georg höijer är en flitig tidningsläsare med gröna fingrar. Foto: Christer Johansson

Läsartävling

Var finns bilden?
 z I läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner  

de rätta svaren, din adress och ditt telefonnummer och 
skicka in svaret till Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa. 
Märk kuvertet ”Läsartävling”.

Svaren behöver vi ha senast den 9 juni.
Bland alla korrekta svar utlottas ett presentkort  

värt 20 euro. Lycka till!

Namn:  _______________________________________________

Adress:  ______________________________________________

Telefon:  ______________________________________________

 zRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna 
på sidorna 14, 6, 3 och 9.

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

Lä
sartävlingen

Kommunbladet

VINNARE

Tel. 050 462 6620
n.elinstallation@gmail.com

Värme, vatten-, avlopps-
och ventilationsanläggningar.

Bergs- och jordvärmeanläggningar

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

HEIKIUS RÖR ABHEIKIUS RÖR AB

Nybyggen och
renoveringar

Johan Bertils 
tfn 050-590 1861

 

• Markvibratorer • Pikmaskiner 
• Jordfräs • Borrhammare 

• Betongslipmaskiner 
• Weideman minilastare 

• Stubbfräsning • Dino Skylift, m.m.
tfn: +358 44 5530882    e-post: �rma.jfrantz@gmail.com

Måleri�rma      Johan Frantz

målning inom- och utomhus     tapetsering
ulko ja sisämaalaus     tapetointi

J Frantzmålerifirma
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Målning inom- och utomhus • tapetsering

tfn: 044 5530882 
e-post: firma.jfrantz@gmail.com

Låt oss 
förverkliga

Era 
drömmar....

Ab BYGGTJÄNST 
H-E STORLUND Oy

66600 Vörå
tfn 0500-264 811, 050-345 2656

Byahjälp / Kyläavustaja
Antero Högander

050-410 9905Behöver du hjälp? Ring!
Tarvitsetko apua? Soita!

Lötvägen 19 
66640 MAXMO
hogander@gmail.com
Y/FO: 1751639-6
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– Man kan nog lugnt säga att vi har 
en hel del på gång just nu, säger för-
eningens ordförande Göran Back-
man.

Det uttalandet är ingen överdrift. 
Inför den kommande sommaren 
planerar föreningen flertalet eve-
nemang, givetvis med koppling till 
historiska händelser. Närmast till 
hands ligger tidsresor riktade till 
skolorna. Målet med tidsresorna 
är att förmedla händelserna kring 
Oravais slagfält för över 200 år se-
dan, givetvis så att deltagarna själv 
är delaktiga.

– Vi har flera historiska teman 
och innehållet går att anpassa enligt 
barnens ålder, säger projektledare 
Lilian Petterson-Smeds.

Delaktigheten är också central i de 
familjedagar som kommer att hållas 
under sommaren.

Under fyra tillfällen har allmän-
heten möjlighet att besöka Furir-
bostället i Oravais och göra histo-
riska nedslag i olika epoker med 
start år 1733 den 6 juli och avlutan-
des år 1905 den 27 juli.

För ändamålets skull har fören-
ingen införskaffat tidsenlig klädsel 
som deltagarna kan ha på sig om de 
vill.

– Tanken är just att de som kom-
mer hit inte bara ska gå omkring 
och titta på, utan också ta del av var-

dagliga sysslor, allt från att kärna 
smör till att baka bröd, säger Göran 
Backman.

Brödet kommer också att vara i 
fokus vid Furirbostället under som-
maren, inte minst på grund av att 
det kommer att bakas en hel del där 
framöver. Enligt Kenny Sundqvist, 
som driver Restaurang Ädelbragd, 
handlar det om att svara på efter-
frågan.

– Förr bakades det mycket bröd 
här och gjordes ännu då jag tog 
över restaurangverksamheten. Men 
eftersom många av de kvinnor som 
bakade var äldre redan då avtog 
verksamheten efter hand som de 
inte orkade, säger han.

Men med åren har Sundqvist fått 
förfrågningar om brödbaket och 
därför ska man i år återuppta den 
traditionen. Eftersom det är svårt 
att få tag på tidsenliga recept kom-
mer brödet nog att vara modernt, 
men samtidigt återspegla epoken.

Den som kommer att ansvara för 
bakningen är Alexandra Sundfors.

– Det som kommer att vara mest 
intressant är att baka i den gamla 
vedeldade ugnen som finns här på 
stället. Jag har aldrig bakat i en så-
dan förr, så det blir en ny upplevelse 
också för mig, säger Alexandra 
Sundfors.

Tanken är att hon också ska ut-

veckla historiskt inspirerade bak-
verk som ska kunna säljas på det 
sommarcafé som kommer att vara 
verksamt vid Furirbostället med 
start den 28 juni. I matväg utlovas 
också morsdagslunch på restau-
rangen.

Men det är inte bara nyheter vid 
Furirbostället utan också utveck-
ling av befintlig verksamhet.

Oravais historiska förenings 
främsta syfte är att sprida informa-
tion om det som hände i Oravais i 
samband med kriget 1808–1809. 
För det ändamålet har föreningen 
redan förra året satt upp informa-
tionsskyltar på vissa viktiga punk-
ter runt om det gamla slagfältet. 
Totalt elva skyltar finns uppsatta 
runt om i området där slaget stod 
år 1808. Skyltarna fungerar som 
mobila guider. Med hjälp av en QR-
kod på skylten får besökare upp en 
informationsvideo på en smarttele-
fon.

– I videorna får man höra någon 
av oss berätta om till exempel vil-
ken betydelse artilleriet hade för 
slaget och var alla stupade är be-
gravda, säger Göran Backman.

text: Christer Johansson
foto: maria frände

Här är det många järn i elden
Tidsresor, sommarcafé och ett steg bakåt 
till 1700-talet. Oravais historiska förening 
ligger inte på latsidan då det gäller att 
hitta på verksamhet.

Viktigt med det autentiska. På restaurang ädelbragd har servicen kom-
pletterats med nya glas som tillverkats enligt gammal modell.

Göran Backman, alexandra sundfors, Kenny sundqvist och Lilian Petterson-smeds ser fram emot många besökare på furirbostället i sommar.

en gammal trotjänare. i sommar kommer det igen att eldas i den gamla 
bakugnen på furirbostället i oravais.

” 
Det som kommer att 
vara mest intressant 
är att baka i den gamla 
vedeldade ugnen som 
finns här på stället.  
Jag har aldrig bakat  
i en sådan förr. 
Alexandra Sundfors
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 z Inomhusklimatgruppen 
i Vörå kommun har verkat 
sedan hösten 2014. Målet är 
att trygga en hälsosam inom-
husmiljö i kommunens bygg-
nader.

Finland är 338 145 kvadrat-
kilometer stort. Utspridda 
över denna för oss dyrbara 
bit av världen finns cirka 
1,45 miljoner byggnader eller 
cirka 434 miljoner kvadrat-
meter av olika slag. Av dessa 
är cirka 63 procent eller 274 
miljoner kvadratmeter bo-
stadshus. Resten är produk-
tionsbyggnader, skolor, dag-
hem och så vidare. I dessa 
hus lever vi finländare våra 
liv. De flesta av oss är ju på 
ett eller flera sätt beroende av 
tak över huvudet.

Staten och kommunerna 
är de största enskilda fastig-
hetsägarna i Finland. Alla in-
vånare har någon gång under 
sitt liv tillbringat mer eller 
mindre tid i en kommunalt 
ägd byggnad. Vissa tillbringar  
i stort sett all sin tid i en så-
dan.

En stor del av våra kommu-
nala fastigheter härstammar 
från 1950-, 1960- och 1970- 
talen. Även under 1980-talet  
byggdes stora mängder  
offentliga byggnader, till ex-
empel skolor och daghem. 
Dessa har i många fall under 
årens lopp fallit offer för den 
ständigt närvarande krassa 
offentliga ekonomin och 
därigenom inte underhållits 
i den utsträckning som kan-
ske hade varit nödvändig. Att 
byggnadskulturen för 40–50 
år sedan till på köpet var en 
helt annan inverkar inte säl-
lan negativt. Kunskapen om 
till exempel fukt och ventile-
ring av utrymmen är en helt 
annan i dag. 

Följden av detta är att 
cirka 800 000 finländare 
verkar i fastigheter som på 
ett eller annat sätt inte är 
hälsosamma att vistas i. Det 
uppskattas att av våra skolor 
och daghem är 12–18 procent 
allvarligt fukt- och mögel-
skadade. I dessa byggnader 
jobbar dagligen runt 200 000 
människor.

Situationen på vårdinrätt-
ningarna är ännu sämre. Av 
dessa är 20–26 procent ska-
dade. Upp till 50 000 personer  
utsätts dagligen för ohälso-
samt inomhusklimat på våra 
sjukhus, hälsovårdscentraler 
och äldreboenden. Mikrob-
skadade byggnader åsamkar 
samhället åtskilliga miljoner 
euro i form av vårdkostnader 
och sjukskrivningar, enligt 
vissa beräkningar upp till 
så mycket som 900 miljoner 
euro på årsnivå. Om vi åter-
igen relaterar till national-
förmögenheten så kan bygg-
nader till ett värde av upp 
mot 60 miljarder euro vara 
hälsovådliga att vistas i. 

Det verkar som det finns 
en hel del pengar att spara 
genom att underhålla våra 
fastigheter på ett tillräckligt 
sätt i god tid innan skador 
uppstår.

Vad är det då i praktiken som 
gör att vissa av våra byggna-
der är hälso vådliga att vistas 
i? Det är i första hand när 
konstruktioner blir våta och 
det därigenom börjar växa 
olika former mikroorganis-

mer (mikrober) som olägen-
heterna uppstår. 

De vanligaste orsakerna 
till att fukt tränger in kon-
struktioner där den inte hör 
hemma är dåligt uttorkad 
byggfukt, felaktiga material 
och konstruktioner, felaktigt  
utfört arbete, försummat 
under håll under en längre 
tid och naturligtvis normalt 
slitage och tidens tand.

Fukt kommer, i de fall det 
inte är fråga om byggfukt,  
antingen ur marken, ur luften  
eller från rördragningar inne 
i byggnaden. Byggnadens 
mest sårbara delar är dess 
grund och dess klimatskydd, 
det vill säga vattentak och 
väggar. Äldre byggnader är 
allt som oftast för lågt pla-
cerade så att ytvatten rinner 
mot byggnaden i stället för 
bort från den. Dräneringen 
har inte sällan varit felaktigt  
placerad och utförd och regn-
vattensystem tycks i mångt 
och mycket ha varit ett okänt 
begrepp. Dessa riskfaktorer 
sammantaget gör att bygg-
nader ofta utsätts för mark-
fukt som kapillärt lyfts upp 
genom grundkonstruktionen 
och in i ytterväggar och golv. 

Alla tak har som all an-
nan materia en begränsad 
livslängd. Alla tak börjar förr 
eller senare läcka. Bättre att 
byta ut locket än att spara 
och sedan få byta både det 

och en stor del av det som 
finns under.

Inte heller ytterväggarna 
är befriade från läckage. 
Sprickor och andra otätheter 
i fasaden kan leda in stora 
mängder vatten in i kon-
struktionerna vid slagregn. 
Detsamma gäller gamla och 
ruttnande fönster.

Detta är bara några exem-
pel på de faktorer som förser 
oss med förutsättningar för 
fuktproblem och inomhus-
klimatproblem.

Utvecklingen av material, 
konstruktioner och arbets-
sätt ger oss i dag helt andra 
förutsättningar för produk-
tion av hälsosamma byggna-
der. Trots det envisas vi fort-
sättningsvis till exempel med 
att forcera våra byggprojekt, 
förkorta tidtabellerna och på 
detta vis försvåra torkning av 
till exempel betongkonstruk-
tioner. Resultatet blir allt för 
ofta att byggfukt byggs in för 
att sedan ställa till med elän-
de för de personer som tror 
att de flyttar in i en ny och 
hälsosam byggnad.

Tekniska avdelningen i 
Vörå kommun ställer nume-
ra hårda krav på dokumen-
tation av byggprocesserna 
och fuktmätningsvärden vid 
nyproduktion av byggnader. 
Ingen part mår särskilt bra av 
att man tvingas riva ut golv-

beläggningen i en byggnad 
efter ett års användning. Det 
brukar leda till rättsproces-
ser och utpekande av synda-
bockar.

Inomhusklimatgruppen i 
Vörå kommun har fungerat 
sedan hösten 2014. Gruppen 
är sammansatt av en expert-
panel från olika aktörer som 
på ett eller annat sätt jobbar 
med frågor kring byggnader, 
personal och hälsa. Tanken 
är att få en bred kunskapsbas  
i kampen mot inomhusklimat-
problemen. 

Då det uppstår misstan-
kar om problem med inom-
husklimatet ska man alltid 
ta kontakt med sin förman 
på jobbet. Om det är fråga 
om elevers hälsa kontaktas 
rektorn och föreståndaren 
vid respektive verksamhets-
punkt. Sedan rådgörs alltid 
med hälsovårdspersonal hur 
man ska gå vidare. Ibland 
kan det konstateras att pro-
blemet går att åtgärda med 
en snabb insats från fastig-
hetsskötarna. Detta gäller till 
exempel tillfälliga störningar 
i ventilationen, drag från 
fönster och dörrar, felaktigt 
inställda värmeelement och 
så vidare. 

Om problemen inte kan 
avhjälpas lämnas sedan i 
samråd med förmannen och 
hälsovården en anmälan om 
dåligt inomhusklimat in till 
inomhusklimatgruppen.

Inomhusklimatgruppen 
har en stadigvarande sam-
mansättning av represen-
tanter från fastighetsägaren, 
arbetarskyddsfullmäktige, 
kommunens arbetarskydds-
chef, hälsoinspektören och 
företagshälsovården. Utöver 
dessa kompletteras gruppen 
sedan med representanter 
från den aktuella arbetsplat-
sen, både från arbetsgivarens 
och från arbetstagarnas sida. 

Oftast tillkallas även en utom-
stående fuktexpert in redan  
från början av processen. 

Gruppen gör sedan en be-
dömning av hur processen 
ska gå vidare, vilka utred-
ningar och kartläggningar 
som behövs samt utformar 
ett åtgärdsprogram.

Gruppen är sedan navet 
kring vilket processen snur-
rar. Gruppen koordinerar 
samarbetet mellan beslutsfat-
tare och nämnder, fastighets-
användarna, utomstående  
konsulter och entreprenörer 
samt myndigheter och me-
dia. 

Gruppen samlar in alla 
data och tolkar tillsammans 
med expertisen alla mät- och 
provtagningsresultat. I slutet 
av processen gör gruppen en 
utvärdering av de utförda åt-
gärderna.

Nyckelordet i hela denna 
process är dialog. Om kom-
munikationen mellan par-
terna inte fungerar finns alla 
ingredienser för en riktig 
soppa. Folk har en tendens 
att reagera kraftigt när deras  
hälsa sätts på spel och det 
med all rätt. Öppenhet och 
en ärlig vilja till dialog är 

det enda sättet att motverka 
konflikter. Brist på kommu-
nikation leder i princip alltid 
till rykten, spekulationer och 
överdrifter vilka oftast stjäl-
per snarare än hjälper.

Agendan är att vi till-
sammans ska se till att våra 
skolor, daghem, vårdinrätt-
ningar och övriga verksam-
hetspunkter är hälsosamma 
vistelseplatser där arbets-
tagare, barn, studerande och 
patienter kan verka och bo 
utan att behöva vara rädda 
för att deras liv och välfärd 
ska hotas.

För att detta ska lyckas  
behövs mycket vilja till sam-
arbete, mycket kunskap och 
sist men inte minst medel att 
underhålla våra byggnader i 
god tid innan alla dessa pro-
blem uppstår. Det är förutom 
ren medmänsklighet helt 
enkelt fråga om smart eko-
nomisk planering. Vi har inte 
råd att låta våra byggnader 
förfalla lika lite som vi kan ha 
en stor del av vår arbetskraft 
sjukskriven bara för att vi 
inte förstår bättre än att för-
söka spara på fel ställe.

Johan Strand
fastighetschef i Vörå kommun

Vi jobbar för hälsosamt inomhusklimat

det finns en hel del pengar att spara genom att underhålla våra fastigheter i god tid innan skador uppstår. Foto: Vörå kommun

Fuktmätaren är ett viktigt verktyg i kampen för ett bra inom-
husklimat.

SLUTFÖRSÄLJNING
AV BÅTAR OCH 

FRITIDS- 
UTRUSTNING.

Tel. 040
034 0093

Nilapulkan
för fritid & arbete

VINTER

REA!
Mångsidig

och högklassig 
för olika

transporter.

www.exellent.fi

Importörens lagertömning!Öppet: Vardagar kl. 11–17

Kom och bjud!

Öppet vard. 9–17, lörd. 9–13.
Vöråv. 34, 66600 Vörå. Tfn 383 0941

Till sommarens 
fester från oss!

Välkommen!
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 zHudläkare Jaana 
Mattila undersöker 
födelsemärken och 
hudförändringar på 
Vörå hälsostation 
måndagen den 9 maj 
kl 16.30–19.30. Un-
dersökningen kos-
tar 15 euro om du är 
medlem i Österbot-
tens Cancerförening, 
är du inte medlem kostar 
den 20 euro. Tidsbeställning 
vardagar kl 17–19 på telefon 
0500-361769 /Gunne Man-
tere.

”Må bra-dag” ordnas för 
cancerpatienter och anhö-
riga på Norrvalla onsdagen 

den 11 maj kl 9.00–15.00. 
Välkommen med på ett 
trevligt program, som 
innehåller lättare grupp-

aktiviteter, samt lunch och 
kaffe. Deltagaravgiften är 10 
euro/person. Anmälan om 

deltagande och even-
tuella dieter senast 
söndagen den 8 maj 

på telefon 050-5438104 /
Britta Bagge. 

Österbottens Cancerför-
ening fyller 60 år och ord-
nar en jubileumsinsamling 
kallad ”Stop Cancer” under 
2016. Vörå-Oravais-Maxmo 
Cancerklubb hjälper till 
med insamlingen inom vårt 

verksamhetsområde från 
och med den 1 maj genom att 
dela ut bankgiro till alla hus-
håll. Genom att delta hjälper 
du dem som i vårt närområde 
kämpar för ett bättre liv trots 
cancer.

Cancerklubben håller 
även i år på att planera en 
sommarutfärd för våra med-
lemmar. Vi informerar om 
den då allt är klart.

Kom också ihåg att ansöka 
till vår ”Må bra-vecka” för 
cancerpatienter och anhöri-
ga på Härmän Kuntokeskus 
den 23–28 oktober. Veckan 
ordnas i samarbete med 
Svenska Semesterförbundet. 

För att kunna ansöka ska du 
vara medlem i cancerklub-
ben. Behöver du hjälp med 
att fylla i ansökan eller har 
frågor, ring på telefon 050-
4048904/Siv Säll.

Styrelsen för Vörå-Oravais-
Maxmo Cancerklubb har  
följande sammansättning år  
2016: Siv Säll ordförande, Gus-
tav Rauma vice ordförande, 
Marita Wester sekreterare, 
Gunne Mantere kassör, Brit-
ta Bagge, Birgitta Hautala,  
Lisbeth Hellqvist, Paul Hel-
sing, Ulla-Britt Holmqvist och  
Ulla Holmström.

Siv Säll
ordförande

 zMedborgarinstitutet börjar 
i sakta mak avsluta vårtermi-
nen och tankarna börjar gå till 
planeringen av kursprogram-
met för nästa läsår. 

Fortsättningsvis tar vi 
emot kursönskemål, så ifall 
du har en idé på kurser som 
vi kan ordna eller om du är 

intresserad av att hålla en 
specifik kurs så kan du göra 
din kursanmälan via nätet 
på www.vora.fi/kursanma-
lan. Du är naturligtvis också 
välkommen att besöka oss på 
kansliet och diskutera dina 
kursplaner!

Din åsikt och värdering av 

våra kurser är viktig för oss 
på MI-kansliet. Det är det 
sätt som MI kan mäta hur 
vi lyckats, samt hur vi kan 
förbättra och utveckla vårt 
kursutbud och kursinnehåll. 
Därför vill vi att Du som del-
tar och deltagit i våra kurser, 
gör en kursutvärdering. Ut-
värderingen kan du göra på 
nätet www.vora.fi/kursut-
vardering eller genom besök 
på vårt kansli.

Ännu hinner vi! Rekotrender 
är inne och nu har du som vill 
lära dig att väva möjligheten 
att komma med på vävkurs 
där vi gör våra personliga 
sommarmattor. Vi återan-
vänder gamla kläder, lakan 
och gardiner med mera. Allt 
från uppsättning av väv, pla-
nering av matta, klippning av 
kläder och tyg till inslag ingår 
i kursen. Kursen är riktad till 
ungdomar och nybörjare, 
både flickor och pojkar. Kur-

sen kräver att du har möjlig-
heter att jobba utanför kurs-
tillfällena. Blir det tillräckligt 
många så startar vi den 9 maj 
klockan 18 på Karlsborg i 
Vörå.

Från MI:s sida vill vi rikta 
ett stort tack till alla lärare, 
elever och samarbetspart-
ners för det gånga läsåret! Vi 
har haft ett aktivt läsår med 
många flitiga kursdeltagare 
och duktiga lärare.

Vi hoppas naturligtvis att 
Ni vill fortsätta kursa i vårt 
institut även nästa läsår. Vår 
nya kurskatalog börjar vi pla-
nera i maj. Innan den nya ka-
talogen kommer ut i augusti, 
har vi förhoppningsvis haft 
en skön och avkopplande 
sommar!

Tack för denna termin och 
trevlig sommar!

önskar
Mikael, eliSabeth, Maria, 

eMilia och Marie-louiSe

Full rulle på Rasmusbacken
 zMusmammans vårdag för 

barnfamiljer ordnas sönda-
gen den 22 maj klockan 14.00.

Kom och träffa djuren på 
backen, besök sagohuset, ät 
husmors goda plättar och var 
med i skattjakten.

Inträde 5 euro, familjepris 
20 euro. Kaffe eller saft och 
bulle ingår. 

 zSagopicknick fortsätter 
också i år och startar torsda-
gen den 9 juni. Picknickarna 
ordnas därefter varje torsdag 
i juni och juli klockan 10.00. 
Varannan gång på svenska 
och varannan gång på finska.

Gratis inträde. Ta med egen 
picknickkorg. Musmammor-
na berättar sagor och djuren 
finns på backen från maj till 
mitten av juli. 

 zDramaläger ordnas 6–10 
juni klockan 9–17 för barn i 
åldern 7–10. Pris 10 euro/dag.

Dramaledare Sandra Sund-
vik sköter programmet på 
lägret. Anmälningar görs till 

Ulrika Rasmus, telefon 040-
965 1561. Sista dagen ordnas 

teaterföreställning för alla 
intresserade.

Musmammorna berättar sagor för barnen. Foto: Maria Helsing-JoHansson

 z Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb

 z Vörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut

Kustens 
måleri 
& KaKel

Simon Ingman 0500-969 460 
Valde Östman 0500-107 307
kustens.maleri@gmail.com

Fråga 
oFFert!

STUDIESTIPENDIUM
Studerande vid universitet, högskolor och yrkes-
högskolor kan söka kommunens studiestipendium. 
Sökanden ska studera på heltid och hemorten ska 
vara Vörå kommun 31.12.2015. Stipendium kan fås 
för maximalt fyra år.
Ansökan med studieintyg som bilaga ska vara inläm-
nad senast 13.5.2016 kl. 16.00 genom elektronisk 
ansökan på www.vora.fi/studiestipendium eller till 
adress Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ. 
Blankett finns på kommunens webbplats www.vora.
fi/blanketter eller kan fås från kommungården i Vörå 
och förvaltningshuset i Oravais. 

www.vora.fi

OPINTOSTIPENDI
Yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakou-
luissa opiskelevat voivat hakea kunnan opiskelusti-
pendiä.  Hakijan pitää opiskella kokoaikatoimisesti ja 
kotikunnan pitää 31.12.2015 olla Vöyri. Stipendin voi 
saada korkeintaan neljänä vuotena.
Hakemus sekä sen liitteenä opiskelutodistus tu-
lee olla toimitettuna viimeistään 13.5.2016 klo 
16.00 joko sähköisenä hakemuksena osoitteessa
www.voyri.fi/opintostipendi tai postitse osoitteessa 
Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI. Lomake on 
saatavilla kunnan verkkosivuilta www.voyri.fi/lomak-
keet tai paperiversiona Vöyrin kunnantalolta ja Ora-
vaisten hallintotalolta.

www.voyri.fi

BYARÅDENS KAFFEPENGAR
I Vörå kommun kan ett byaråd, eller en byaförening 
som sköter om byarådsverksamhet, ansöka om s.k. 
kaffepengar om 84 euro/år. Till ansökan ska verk-
samhetsberättelse från föregående år och verksam-
hetsplan för innevarande år bifogas.
Ansökan kan göras under hela året, men senast vara 
inlämnad 15.12.2016 kl. 16.00, genom elektronisk 
ansökan på www.vora.fi/kaffepengar eller till adress 
Vörå kommun, Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18, 
66600 Vörå.
Blankett finns på kommunens webbplats www.vora.
fi/blanketter eller kan fås från kommungården i Vörå 
och förvaltningshuset i Oravais. www.vora.fi

KYLÄTOIMIKUNTIEN KAHVIRAHAT
Vöyrin kunnassa toimiva kylätoimikunta tai sen 
tehtäviä hoitava kyläyhdistys voi hakea niin sanottua 
kahvirahaa 84 euroa/vuodessa. Hakemukseen on lii-
tettävä viime vuoden toimintakertomus ja toiminta-
vuoden toimintasuunnitelma.
Avustusta voi hakea koko vuoden, viimeistään 
15.12.2016 klo 16.00, joko sähköisenä hakemukse-
na osoitteessa www.voyri.fi/kahvirahat tai postitse 
osoitteessa Vöyrin kunta, kunnanhallitus, Vöyrintie 
18, 66600 VÖYRI. Lomake on saatavilla kunnan verk-
kosivuilta www.voyri.fi/lomakkeet tai paperiversiona 
Vöyrin kunnantalolta ja Oravaisten
hallintotalolta. www.voyri.fi

SLAM-
BRUNNS- 
TÖMNING

LIKAKAIVON 
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT
✆ 0400 482 783Oravais

0500-361 771

Planering och

elinstallationer

EL-EK

ÅRETS KULTURPRISTAGARE 
/ÅRETS TALKOARBETARE
Kultur- och fritidsnämnden söker nomineringar till 
”Årets kulturpristagare”. Kulturpriset ges till en per-
son/grupp som under en längre tid visat konstnärlig 
kvalitet eller som utfört en kulturell gärning.
Kultur- och fritidsnämnden söker även nomineringar 
till ”Årets talkoarbetare”. Nämnden vill på detta sätt 
uppmärksamma duktiga talkoarbetare och fören-
ingsmänniskor i kommunen.
Bägge premieras vid Vörådagarnas huvudfest sön-
dag 10.7.2016
Nomineringar på adressen Kultur- och fritidsnämn-
den, Öurvägen 31 66800 Oravais eller till fritid(at)
vora.fi, senast 3.6.2016. www.vora.fi

VUODEN KULTTUURIPALKINTO/
VUODEN TALKOOTYÖNTEKIJÄ
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta etsii ehdokkaita 
”Vuoden kulttuuripalkinnon saajaksi”.  Kulttuuri-
palkinto annetaan henkilölle/ryhmälle, joka on pi-
demmän ajan osoittanut taiteellista laatua tai tehnyt 
kulttuurillisen teon.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta etsii myös eh-
dokkaita ”Vuoden talkootyöntekijäksi”.  Lautakunta 
haluaa tällä tavalla huomioida kunnan tarmokkaat 
talkootyöntekijät ja yhdistyksissä toimivat.
Molempia palkitaan Vöyrinpäivien pääjuhlassa sun-
nuntaina 10.7.2016.  
Ehdotuksia osoitteeseen Kulttuuri- j a vapaa-aikalau-
takunta, Öurintie 31, 66800 Oravainen tai sähkö-
postitse fritid(at)vora.fi, viimeistään 3.6.2016.

www.voyri.fi
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 z DiktKärklax historia mellan två pärmar
Den 1 maj kommer alla 
intresserade att ha möjlighet 
att köpa ett pinfärskt exemplar  
av den nya historiken över 
Kärklax.

– Den kommer att komma från 
tryckeriet under veckan och pre-
miären för försäljningen blir i sam-
band med marknaden på Klemets-
gårdarna, säger May-Britt Audas 
som varit med och skrivit histori-
ken.

Det handlar om en bok på cirka 
400 sidor som täcker 2 000 år av 
Kärklax historia ända fram till 
1970-talet. Ursprungligen var det 
tänkt att bokens sidantal skulle vara 
mindre, men den digra material-
mängden fick sidantalet att svälla 
ut samtidigt som arbetsgruppen fick 
fatta beslutet att dra gränsen för hur 
långt boken skulle sträcka sig.

– Det finns kvar en stor mängd 
material både från de årtionden 
som finns med i boken och i synner-
het för den period som inte kom 
med. Dessutom skapas det ju nytt 

material i och med att det handlar 
om en levande ort, säger Håkan 
Nylund, en annan av arbetsgrup-
pens medlemmar.

Arbetet med boken har varit 
omfattande och innehållet består 
bland annat av personintervjuer 
och arkivmaterial ur protokoll och 
kyrkoböcker. I arbetsgruppen är 
man nöjd med intervjuerna. 

– Många intervjuer gjordes redan 
i slutet av 1990-talet då arbetet med 
historiken ursprungligen inleddes. 
Vissa av personerna som intervju-
ats har gått ur tiden sedan dess, så 
det är unik och viktig dokumenta-
tion av samtidshistoria, säger Ny-
lund.

Christer Johansson

Många av bilderna i boken är unika 
såtillvida att gamla fotografier  

där det aktivt görs något är  
sällsynta. Det vanligaste var  

porträtt och gruppbilder. 
Foto: Christer Johansson

Musik och dans på Vörådagsmarknaden
 z I år firas Vörådagarna firas den 

4–10 juli. Langradin tågar tradi-
tionsenligt genom Vörå centrum 
lördagen den 9 juli. Anmälningar 
till festparaden görs smidigast via 
formuläret på hemsidan: www.
vora.fi/kultur-och-fritid/fritids-
kansli/kultur/langradin. Det är 
också möjligt att anmäla per e-post 
till fritid@vora.fi eller per telefon till 
382 1671.

I år vill arrangörerna utmana alla 
som har en traktor som är minst 50 
år gammal, alltså tillverkad tidigare 
än 1966, att delta.  

Även i år kommer det mest ”bril-
janta” ekipaget att belönas med en 
firmamiddag. Priset utdelas i både 
företags- och föreningsklassen.

Deltagarantalet i langradin har 
hållits stabilt i många år men utrym-
me för fler deltagare finns. Langra-
din är unik i Österbotten och lockar 
efter 36 år fortfarande stora mäng-
der åskådare. Det är ett utmärkt till-
fälle för både föreningar och företag 
att göra reklam för sin verksamhet 
eller sina produkter. 

Marknaden erbjuder dessutom ett 
bra tillfälle att sälja eller ge ytter-
ligare information om sin verk-
samhet. Marknaden har hittat sin 
plats vid kommungården och när 
bakluckeloppiset flyttade närmare 
Astra gården blev det ett fungerande 
koncept. Program utlovas också i 
år. Det bjuds både på dansuppvis-
ning och musik samt hoppborg för 
barnen.

Deltagandet i både langradin 
och på marknaden är gratis. Kul-
tur- och fritidsnämnden står för 
marknadsavgiften. Platsbokningar 
till marknaden görs till tfn nummer 
040-965 1561.

Årets huvudfest hålls i Vörå uf:s 
lokal klockan 13.00. Festtalare är 
Rökiöflickan och företagaren Anna 

Häggblom. Före huvudfesten firas 
festgudstjänst och kransnedlägg-
ning vid krigargravarna vid Vörå 
kyrka. 

Föreningar och andra arrangörer 
av evenemang under Vörådagarna 
(vecka 27) kan meddela Kultur-  
och fritidsavdelningen genast ni  

bestämt datum för ert evenemang, 
telefon 382 1671 eller e-post fritid@
vora.fi.

Sommarevenemang som man 

önskar få med i Kommunbladets 
sommarguide bör vara kultur- och 
fritidsavdelningen tillhanda senast 
den 30 juni.

Festparaden Langradin och marknaden är två lika givna som uppskattade inslag under folkfesten Vörådagarna. Foto: arkiv

Morgonljusning
Morgonen har ljusnat
den är rosig och fager
björkarna står kala,
naturen är mager
blott granen står grön,
den bär kottar, fyllda med frön,
som skall falla i fruktbar jord
när värmen kommer till vår Nord
och livet vaknar på nytt
då allt blir i grönska förbytt.
Nu fåglarna återvänder
och ett vårligt budskap oss sänder,
det är romans i tonerna
när de kommer från de södra 
zonerna
tillbaka till vår och prakten
till den väl kända trakten,
där vill de  på nytt bygga och bo,
leva i kärlek, hopp och tro,
verka för en familj de får
när sommaren framåt går.
Vi uppmanas att se på dem
ta det lungt och räkna till fem
innan någon oro får rum
nu då framtiden snart står i blom.
Kommer dag, kommer råd
Himmelens Herre får applåd!

Erik Liljeström

Langradin-kulkueeseen kaivataan veteraanitraktoreita
 zVöyrinpäiviä vietetään tänä 

vuonna 4.–10. heinäkuuta. Langra-
din-kulkue kiertää perinteiseen ta-
paan Vöyrin keskustassa lauantaina  
9. heinäkuuta. Ilmoittautuminen 
juhlakulkueeseen sujuu parhaiten 
kotisivuilla olevalla lomakkeella: 
www.vora.fi/langradin. Ilmoittau-
tumisen voi hoitaa myös sähkö-
postitse osoitteeseen fritid(at)vora.
fi tai puhelimitse numeroon 06-
382 1671.

Järjestäjät haastavat tänä vuonna 
osallistumaan kaikki, joilla on väh-
intään 50 vuotta vanha traktori, siis 
valmistettu ennen vuotta 1966.

”Loistavin” ajoneuvo palkitaan 
tälläkin kertaa päivällisellä. Palkin-

to jaetaan sekä yritys- että yhdistys-
luokassa.

Langradin-kulkueen osallistuja-
määrä on ollut vakaa jo useita vuo-
sia, mutta useammillekin on tilaa. 
Langradin on Pohjanmaalla ainoa 
laatuaan ja houkuttelee edelleen 
30 vuoden jälkeenkin paljon katso-
jia. Tämä on erinomainen tilaisuus 
niin yhdistyksille kuin yrityksillekin 
mainostaa toimintaansa tai tuottei-
taan.

Myös markkinat tarjoavat hyvän 
tilaisuuden myyntiin tai toimin-
nasta tiedottamiseen. Markkinat 
ovat asettuneet aloilleen kunnan-

talon maisemiin, ja kun peräkont-
tikirppis muutti lähemmäs Astra-
taloa, järjestelyt tuntuvat osuneen 
kohdalleen. Tänäkin vuonna on 
luvassa monenlaista ohjelmaa: 
tanssiesityksiä ja musiikkia sekä 
pomppulinna lapsille. Langradin-
kulkueeseen ja markkinoille osal-
listuminen on ilmaista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta maksaa markkinamaksun. 
Markkinoiden paikkavaraukset 
tehdään puhelimitse numeroon 
040-965 1561.

Tämän vuoden pääjuhla pidetään 
Vöyrin nuorisoseuratalolla. Juhla-
puhujana on lotlaxilaislähtöinen 

yrittäjä Anna Häggblom. Vöy rin 
kirkossa pidetään juhlajumalan-
palvelus ja seppeleiden lasku san-
karihaudoille ennen pääjuhlaa.

Yhdistykset ja muut tahot, jotka 
järjestävät tapahtumia Vöyrinpäivien 
aikana (viikolla 27), voivat ilmoittaa 
tapahtumastaan heti päätettyään  
sen järjestämispäivästä kulttuuri- ja 
vapaa-aikaosastolle puhelimitse 
06-382 1671 tai sähköpostitse fri-
tid@vora.fi.

Jos haluat mainostaa kesätapah-
tumaasi Kommunbladet-lehden 
kesäoppaassa, siitä on ilmoitettava 
kulttuuri-  ja vapaa-aikaosastolle 
viimeistään 30. kesäkuuta.

050 525 7216

www.

.nu

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

Däckförsäljning • Vindrutebyten 
• Reparation av bilar, båtar och snö-

skotrar • Service på Minkomatic 
• Effektboxar till dieselfordon
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Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

AB Håbeco OY

Byggmaskin- 
uthyrning

Några småstugor  
för direktleverans

050 572 1214        050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM

www.kmroofing.fi

• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak 
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetspro-
dukter • Inplåtning av skorstenar • Skräd-
darsydda lösningar enligt kundens behov
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Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta per-olof.sten@hssmedia.fi.
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199,-

1195

1295

6990

5 säckar

4 säckar

Lakka
gårdsstenar

från oss!

Rikligt med 
kestopuu 
i lager!

Även Stiga och MCCULLOCH 
GRÄSKLIPPARE SAMT 

GARDENA ROBOTKLIPPARE!

TRÄDGÅRDSMYLLA
Biolan 40 L

HÖGTRYCKSTVÄTT
Kärcher K3 Car&Home

TRÄDGÅRDSMYLLA
Cello 50 L

Makita GRÄSKLIPPARE
PLM 4628N

GASOLGRILL 
Lucifer Breksia 3

med plussakort, norm.pris 369,-

SÄTTPOTATIS I LAGER:
5, 10 och 25 kg
Cello Wintex
HUSFÄRG
9 L

+nyansering

299.-
199.-

399.-

SpecialiSerad på in & ut- 
vändig renovering Samt  
nybyggen & utbyggnation
Tag kontakt för översyn och kostnadsförslag!

rSW byggtjänst Sixten Wester 0400-357 931
rsw.byggtjanst@hotmail.com

www.ot-resor.fi 
Tel. 06- 318 4000

Sommaren med OT
Nu bokas sommarens resor!

KKV  3603/00/MjMv, SMAL 21495

Med Öland och två heldagsturer i 
Skåne och Österlen.  

Resa 11-17.6.

SkåNe

Innehållsrik sommarresa till vackra 
Riga. Bekväma restider. 

Resa 11-15.7.

RIga

Resan med Norges kanske mest 
kända naturupplevelser! 

Resa 17-23.7. 

geIRaNgeR – TROllSTIgeN

en riktig lofotenresa, med tre nätter i 
rorbu. Resa 30.7-5.8. 

lOfOTeN – ÖRIkeT

Tre nätter i rosornas och ruinernas 
stad Visby, Utflykter söderut och 

norrut med besök på fårö. 
Resa 25-30.7. 

gOTlaNd I SOMMaRSkRUd 

Två hela dagar i Stockholm med 
gröna lund, Junibacken, allsång på 

Skansen, shopping. 
Resor 11-14.7 och 25-28.7.

SOMMaR I STOckhOlM

en skön och avkopplande kryssning 
på göta kanal.  

Resor: 8-10.7, 22-24.7, 5-7.8.

gÖTa kaNal

Två hela dagar i Sveriges trevligaste 
storstad med liseberg, Universeum 

och alfons åberg.  
Resor 10-15.7 och 31.7-5.8.

hela faMIlJeNS gÖTeBORg

en heldag i djurparken med Safaripar-
ken, Marine World, Bamses Värld m.m.   

Resor: 8-10.7, 11-14.7, 22-24.7, 
25-28.7, 5-7.8.

kOlMåRdeN

Tre nätter och två heldagsturer på 
Bornholm och en natt i köpenhamn. 

Resa 3-9.7.

BORNhOlM Med kÖpeNhaMN 

Välj mellan tre hotell. Utflykten 
konstrasternas Tallinn.  
Resa 10-12.6, 15-17.7.

SOMMaRReSOR TIll TallINN

Insjöfinland med Nya Valamo kloster 
och kuopio samt båtresa på pielinen.  

Resa 28-30.6.

ÖSTRa fINlaNd

Bohusläns smultronställen och 
Sveriges trevligaste storstad göteborg.  

Resor 10-15.7 och 31.7-5.8.

SVeNSka VäSTkUSTeN

AVFALLSSERVICE

Ab Nordqvist-Trans Oy.
Kleidersvägen 106, Vörå 06-383 7568

AUKTORISERAD
STENA-MOTTAGNINGSPUNKT

Utbytesflak
Byggbaracker,  
förråd och 
bajamajor

●

●

Skrotningsintyg●Tömning av 
slambrunnar
Torravfall
Spannmåls och 
kalktransporter

●

●

●

Vöråvägen 5, Vörå • Tel. 06-383 7333
karitanoptiikka@fennooptiikka.fi • Öppet: må–fr 10–17

Karitas Optik
www.fennooptiikka.fi

Njut av 
soleN!

vid köp av normalprissatta 
glasögon får du solglasögon 

med styrka på köpet

Efterfrågan har 

varit så stor att vi 

förlänger kampanjen 

ännu två veckor

VAD ÄR DIN DRÖM?

Tidsbokning tfn 0800 0 2470, www.aktia.fi
Aktia Bank Vörå, Vöråvägen 7, 66600 Vörå

Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais

Begär låneoffert från oss!

Ny bil... Ny bostad... Ny båt...

Myntti tfn 010 247 4504
Grind tfn 010 247 4509
Gunnar tfn 010 247 5222

Välkommen till  
Fjärdens kaffestuga 
och fira första maj!

Öppet: 
må-to kl. 9–19 • fr-lö kl. 9–22

sö kl. 9–19

Där kan ni äta 1:a maj lunch-
buffé, grillmat, á la carte och 

njuta av italiensk glass.
Vi delar ut ballonger åt  
barnen och på plats har  

vi ett hoppslott.

Vi öppnar 1.5

13€

1.00€

6.50€

5.90€ Välkommen!

Biolan
MUSTA MULTA
45 L

PENSÉ, st

eller 8 st

PENSÉ- 
AMPEL, från

4 säckar

4 säckar 10€

Suvi
TRÄDGÅRDS-
JORD 40 L

KULLA
J Ä R N – R A U T A

Oravais, tfn 357 5800

8,50€ 8,50€

TRÄDGÅRDSREDSKAP

LÖVKRATTSBLAD L BYTESSKAFT

TRÄDGÅRDSSTENAR

allt för
trädgården
• Jord och torv
• Gödningar
• Täckdukar
• Frön
• Verktyg m.m.

Sättpotatis inkommit!
• Lady Felicia och Matilda

AB

VÖRÅ Tfn (06) 383 2890 

Välkommen!

DAMMSUGARE
AEROPERFORMER

HUAWEI
HONOR
5X

VIVOFIT 2
AKTIVITETS-
ARMBAND

GO PRO HERO
ACTION CAM

ZTE 7”
4G TABLET

ROBOTDAMM-
SUGARE RX 1

W CLASSIC WHITE

129,-129,-
299,-299,-

629,-629,-

249,-249,-

59,-59,-
32” LED-TV

99,-99,-

99,-99,-

129,-129,-

Utbildning Ab

   

Utbildning Ab

   

30.4 kl. 19-21 Wappenbuffé    
Pris: 35 euro
Efteråt dansar du till tonerna av  
Thor Görans och Tommys

1.5 Elsas Kök fyller ett år!
Traditionell Första maj brunch kl. 11-14.30
Pris: 25 euro, barn under 12år 10 euro,  
under 4 år gratis

Boka bord: tfn 06-3831012
Elsas Kök, Vöråvägen 305 Vörå

Norrvalla och Elsas Kök dukar upp:

Välkommen
till  

Norrvalla!


	VBT2-20160427-1
	VBT2-20160427-2
	VBT2-20160427-3
	VBT2-20160427-4
	VBT2-20160427-5
	VBT2-20160427-6
	VBT2-20160427-7
	VBT2-20160427-8
	VBT2-20160427-9
	VBT2-20160427-10
	VBT2-20160427-11
	VBT2-20160427-12
	VBT2-20160427-13
	VBT2-20160427-14
	VBT2-20160427-15
	VBT2-20160427-16

