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Vörå i bild genom tiderna

zzHägglunds fotomuseum öppnar dörrarna på Föreningshusens dag. För att fira Finlands som
fyller 100 år har Rökiö biblioteksförening r.f. valt att visa hur Vörå har utvecklats genom en fotoutställning. Sidan 8

TEKNIK. Wörå FBK är först inom Österbottens räddningsverk med att skaffa en drönare. Den ska underlätta
deras arbete genom att ge en överblick uppifrån. Sidan 5

FÖRETAG. Ahmad Roohani sliter för att hålla restaurangen Apachino vid liv. Han hoppas att de nya utrymmena ska locka Vöråborna. Sidan 6

MAT. Mattias Åhman från Pensala öppnar en pop-up
restaurang i Vasa. Gästerna ska få via maten ta del av
hans resa till att vinna tävlingen Årets kock. Sidan 4
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Vörå • Vöyri

Pohjoismaisuuden
arvo

Värdet i det
nordiska
zzVörå är full av sanna nordister. Jag har
länge haft den känslan men i samband med
vänortsträffen den andra helgen i augusti då
kommunen gästades av norrmän och danskar fick jag det bekräftat för mig. Vänskapen
är genuin och den har byggts upp i årtionden.
Det gemensamma språket och kulturen
hjälper naturligtvis till för att vi ska kunna
ha ett fungerande vänortssamarbete. Vörå
har många vänorter, delvis tack vare kommunsammanslagningar. I Sverige är vänorterna Mora och Ånge, i Norge är det Gausdal
och Malvik, i Danmark Vejen och i Estland
Torma.
Vänortssamarbetet varierar kraftigt från
kommun till kommun. I årets träff deltog
knappt 40 personer från Gausdal och Vejen.
Med andra ord är intresset inte så stort från
alla kommuner, vilket jag personligen tycker
är synd.
De flesta av gästerna var inkvarterade
hos värdfamiljer runt om i kommunen. Det
handlade ofta on gamla bekanta, i många fall
riktigt varma relationer. Jag lyfter på hatten
för de som erbjöd sina hem för de nordiska
gästerna.
Lokala Pohjola-Norden föreningen var
huvudarrangör för träffen i samarbete med
kommunen och församlingen. Programmet
var mångsidigt, ja till och med intensivt. Kurt
Söderberg var primus motor och han är verkligen en sann ambassadör för Vörå kommun.
Kommunen stod bland annat som värd på
fredagskvällen.
Det kommunala samarbetet har dessvärre
minskat under årens lopp även om vi skulle
ha mycket av att lära av varandra. Framtidens kommun i Finland, som Sipiläs regering
tänkt det, är mycket lik kommunerna i Norden. Därför skulle det ha varit skoj att utbyta
tankar och erfarenheter med dem. Dessutom
ser vi att det skulle gå att utveckla samarbetet
kring till exempel näringslivet.
Förutom vänorterna pågår det i olika sammanhang regionalt samarbete över Kvarken.
Den nya Kvarkenfärjan och världsarvet, då
med Höga kusten, är exempel på sådant. I
juni besökte undertecknad och en del andra

”

zzVöyri on täynnä todellisia pohjoismaisuuden ystäviä, nordisteja. Olen jo
pitkään ollut tätä mieltä, mutta se sai lopullisen vahvistuksensa elokuun toisena
viikonloppuna vietetyssä ystäväkuntatapaamisessa, jolloin kunta sai
vieraita Norjasta ja Tanskasta.
Ystävyys on aitoa, ja sitä on
rakennettu vuosikymmenien
ajan.
Yhteinen kieli ja kulttuuri
tjänstemän Robertsfors som är untietenkin auttavat toimivan
gefär lika stor kommun som Vörå
ystäväkuntayhteistyön
aikaoch ligger mitt emellan Umeå och
ansaamisessa. Vöyrillä on useita
Skellefteå. Det visade sig att vi har
ystäväkuntia, osin kuntaliimycket gemensamt och redan nu
tostenkin ansiosta. Vöhar de första kontakterna
yrillä on Ruotsissa
tagits inom utbildningsystäväkuntina
sektorn. Vi kunde dra
Mora ja Ånge,
nytta av varandra
Norjassa Gausinom många projekt
dal ja Malvik,
inom till exempel
Tanskassa Vejen
utbildningssektorn
ja Virossa Tormen också inom
ma.
kommuninvånarYs t ä v ä k u n nas välmående.
tayhteistyö vaihBudgetarbetet
telee paljon kunär en del av hösnasta
toiseen.
tens arbete komTämän vuoden
munalt. En ny sak
tapaamiseen
i den nya budgeosallistui
vaten är den tidijaat 40 henkilöä
gare
godkända
Gausdalista ja Veårliga
snöplogjenistä.
ningsavgiften på
Kiinnostus
ei
100 euro på privata
toisin sanoen ole
vägar som är längre
kaikissa kunnisän 100 meter. En del
sa kovin suurta,
privatvägsägare har
mikä minusta
meddelat, då vi fråhenkilökohgade i augusti, att de
taisesti
on
inte vill ha kommusääli.
nal plogning i vinter.
Useimmat vieraat
För de övriga sköter
majoittuivat
isäntäperkommunen plogningheisiin eri puolille kuntaa.
en mot den årliga avMonet olivat vanhoja tuttuja,
giften.
Mikko Ollikainen
useissa tapauksissa todella
Får se sen hurudan
kommundirektör, kunnanjohtaja
hyviä ystäviä. Nostan hattua
vinter som väntar.

Vi kunde dra nytta av varandra
inom många projekt inom till
exempel utbildningssektorn
men också inom kommuninvånarnas välmående.

niille, jotka tarjosivat kotinsa pohjoismaisten vieraiden käyttöön.
Tapaamisen pääjärjestäjänä toimi Pohjola-Nordenin paikallisyhdistys yhdessä
kunnan ja seurakunnan kanssa. Ohjelma
oli monipuolinen, voisi sanoa jopa tiivis.
Kurt Söderberg oli tapahtuman primus motor, ja hän on kyllä Vöyrin kunnan todellinen suurlähettiläs. Kunta isännöi tapahtumaa mm. perjantai-iltana.
Kuntien yhteistyö on valitettavasti vähentynyt vuosien saatossa, vaikka meillä
olisi paljon opittavaa toisiltamme. Tulevaisuuden kunta – sellaisena kuin Sipilän
hallitus sitä suunnittelee – muistuttaa hyvin paljon muiden Pohjoismaiden kuntia.
Siksi niiden kanssa olisi ollut kiva vaihtaa
ajatuksia ja kokemuksia. Sitä paitsi uskomme, että esimerkiksi elinkeinoelämän
yhteistyötä voisi kehittää.
Merenkurkun yli harjoitetaan alueellista
yhteistyötä monissa yhteyksissä ystäväkuntatoiminnan lisäksi.
Merenkurkun uusi laiva ja yhteinen
maailmanperintö
Korkean
rannikon
kanssa ovat siitä esimerkkejä. Allekirjoittanut ja joukko muita virkamiehiä vieraili
kesäkuussa Ruotsin Robertsforsissa, joka
on suunnilleen Vöyrin kokoinen kunta ja
sijaitsee Uumajan ja Skellefteån puolivälissä.
Meillä osoittautui olevan paljon yhteistä,
ja opetussektorilla on jo toteutettu ensimmäiset yhteydenotot. Voisimme hyötyä
toisistamme monissa esim. opetussektorin
hankkeissa mutta myös kuntalaisten hyvinvoinnin eteen tehtävässä työssä.
Talousarvion laadinta kuuluu kunnissa
syksyn töihin. Tämän vuoden talousarviossa on uutena asiana aiemmin hyväksytty
100 euron vuosittainen lumenaurausmaksu
yli 100 metriä pitkillä yksityisteillä. Osa
yksityisteiden omistajista ilmoitti elokuun
kyselyssämme, etteivät he halua kunnan
aurauspalvelua.
Muiden osalta kunta hoitaa aurauksen
vuosimaksua vastaan. Saa sitten nähdä,
millainen talvi meitä odottaa.

Vörå Sparbanks Aktiastiftelse beviljade bidrag
zzDen 18 maj höll Vörå Sparbanks Aktiastiftelse sin tredje
utdelningsfest. Utdelningsfesten hölls denna gång i Uf
Kustens ungdomslokal på
Österö i en fullsatt lokal med
120 gäster. Stiftelsens ordförande Annika Grannas hälsade välkommen . Magnus
Levón, som är ordförande för
Österö-Vesterö byaförening,
presenterade byaföreningens
verksamhet. Byaföreningen
ansvarar för UF-lokalen och
övriga byggnader vid UFlokalen, har talkoarbete vid
lokalen, Stråkaviken och
Sandskatan samt ansvarar
för serveringen vid olika tillställningar. Marianne Sjöberg berättade om Österös
och Vesterös skärgårdshistoria de senaste 100 åren. Hon
berättade i versform, vilket
uppskattades av den talrika
publiken.
Maximuskören
under ledning av Peter Sjöblom förgyllde festen med fin

KBL

Borden var dukade och stolarna fyllda på festen.

Foto: Göran

Holms

körsång.
Vörå Sparbanks Aktiastiftelses delegationsordförande
är Johan Wikar och styrelsens ordförande är Annika
Grannas. Stiftelsens ändamål är att främja sparandet
och stöda hembygden, i första hand i gamla Vörå kommun och skärgårdsdelen i

KOMMUNBLADET
utdelas till alla hushåll i Vörå, Oravais och Maxmo.
Adress: PB 52, 65101 Vasa, telefon 7848 200. Utgivare:
HSS Media, fo-nummer 1460613-4. ISSN 1796-6868.

Maxmo samt vårda Vörå
Sparbanks traditioner. Bidrag och understöd beviljas
för verksamhet som gynnar
barn, ungdom, studier, forskning och kultur samt annan
samhällsnyttig verksamhet
inom sitt geografiska område.
Detta år beviljades 292.670

Maximuskören under ledning av Peter Sjöblom förgyllde
festen med fin körsång.
Foto: Göran Holms

euro till 128 bidragstagare.
Sedan starten har antalet
ansökningar och beviljade
bidrag ökat varje år. Till
skolorna beviljas bidrag för
stipendier och skolresor och
detta år beviljades 11.650
euro. Till idrottsföreningar
och idrottare beviljades
94.600 euro. Största bidrag

Ansvarig redaktör: Felix Rantschukoff.
Redaktör: Felix Rantschukoff,
telefon 050-3130 762.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi
Annonser: Per-Olof Sten, telefon 7848 398,

erhöll Vörå Idrottsförening
23.500 euro, Norrvalla IF
20.000 euro, rullskidbanan
vid Vörå skidcentrum 20.000
euro och David Söderberg
7.000 euro. Barn och ungdomar erhöll 24.270 euro.
Till utbildningssektorn och
studerande beviljades 28.200
euro. Största bidrag om 6.000

fax 7848 880. Obs! Märk annonsmaterialet
med ”Kommunbladet” om du faxar.
E-post: per-olof.sten@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: material@ot.fi.
Distribution: Barbro Enholm, telefon 7848 246.
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.

euro erhöll höstlägerskolan
för årskurs 6. Till kulturen
beviljades 28.900 euro. Vörå
Museiförening erhöll 6.000
euro och Stiftelsen Rasmusgården 5.000 euro. Till övriga
sökanden beviljades 95.100
euro. Största bidraget bland
dessa erhöll Vörå UF 17.000
euro samt Rökiö jaktklubb,
Wörå FBK och Bertby Ungdoms- och hembygdsförening vardera 5.000 euro. För
att pensionärer, ungdomar
under 18 år och arbetslösa
ska få fritt inträde till simhallen under 2017 beviljades
7.000 euro. Tidigare har 7.000
euro beviljats för detta ändamål. Dessutom har Aktiastiftelserna i Österbotten gemensamt beviljat 20.000 euro
för drogförebyggande verksamhet bland barn och ungdomar samt till Skolmusik
2017. Vörå Sparbanks andel
i detta projekt är 2.950 euro.

Göran Holms

Nästa nummer utkommer
11.10.2017
Sista inlämningsdag för texter och bilder
27.09.2017
Sista inlämningsdag för köpta annonser
6.10.2017
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Sunt förnuft viktigt vid
hantering av kemikalier
Det kan vara svårt som
lantbrukare att veta vad
man måste sätta upp för
varningsskyltar och vad
man ska göra för att förbereda sig om en olycka
händer.
Helmer Södergård, kemikalieinspektör vid Österbottens
räddningsverk, säger att det
är svårt att ge uttömmande
svar när det kommer till kemikalier. Det är mycket man
behöver veta. Med kemikalier menar man närmast
kemikalier som bränslen,
fyrverkerier,
sprängmedel
och kemikalier som används
inom industrier och jordbruk.
Södergård har jobbat sex
år på räddningsverket, hans
uppgift är att övervaka och
informera så många han kan
i hela Österbotten.
Han besöker olika företag och lantbruk, eller objekt som han kallar det, och
försöker se till att objekten
följer lagstiftningen om kemikalier.
– Lagstiftningen är hård.
Alla har vi gått grundskolan,
men tyvärr räcker inte den
kunskapen till. Man borde
läsa på som lantbrukare, följa
med lagstiftningen och myndigheter och organisationer
borde ha mera tid att ge den
information som behövs åt
medborgarna. Det ingår i
mitt arbete att jag ska ställa
upp och ge information så
mycket jag kan.
Ovanför räddningsverket i
ansvarshierarkin står Säkerhets- och kemikalieverket
(Tukes) som har hand om
större objekt. Räddningsverket är som företag ganska
ungt påpekar Södergård.
Det grundades år 2004, men
egentliga lagstiftningen kan
spåras tiotals år tillbaka.
– Som jag ser det är mycket
ogjort och på hälft i skolningen av medborgare och
företag.
Det mest grundläggande
man behöver tänka på är
att om det händer en olycka
så ska en människa som är
obekant med lantbruket förstå var kemikalier förvaras.
– Om man tänker sig att

Helmer Södergård ger gärna svar på tal angående kemikaliehantering.

Foto: Felix Rantschukoff

zzSå här förbereder du dig
••Ha gasskyltar på dörrar där
det förvaras gasflaskor.
••Kom ihåg gatunummerskylt
på fastigheten och se till att
utryckningsfordon kan ta sig
till den.
••Lägg ut staket på ställen
där det finns risk att man
faller i.

••Gå inte in i en pellet- eller
flistank, gasen som bildas
kan leda till syrebrist.
••Var inte ensam vid till
exempel AIV-trampning.
••Lägg på korkar på tunnor,
cisterner, flaskor och tuber.
••Följ instruktioner i informationsblad eller etiketter.

••Införskaffa ett kemikalieskåp.
••Se till att ventilationen är
i skick.
••Markera nödutgångar med
skyltning och ha en brandsläckare till hands.

det händer en olycka och
räddningsverket far ut efter
larmet, då är principen att
stället ska va funtat så att en

okänd räddningsman kan
agera på rätt sätt på stället.
Skyltning är viktig, om gasflaskor förvaras i ett hus ska

brandmannen kunna förvänta sig att det kan explodera bakom dörren.
Det Södergård ser som en

nyckel i informeringen är att
jordbrukarnas intresseorganisationer borde bistå med
det som beskrivs i de säkerhetsguider som räddningsverket har sammanställt.
Principerna går att beskriva
som sunt bondförnuft. Om
det finns risk att man faller
ner i en brunn så markerar
man det vanligtvis med ett
staket. Södergård säger att
det är ganska logiska saker
men man måste bli påmind
om det.
– Det finns mycket missförstånd över hur det ska
vara, fast det står tydligt i la-

gen. En del tror att man kan
strunta i vissa regler och lita
på att räddningsverket reder
upp det sedan. Men den allra bästa förberedelsen är att
ha ordning på sin verksamhet. I räddningslagen kallas
det egen beredskap.
Södergård lyfter fram att
om man känner att man
inte har koll eller har frågor så kan man ta kontakt
med räddningsverket. Guider finns också att hämtas
på Österbottens räddningsverks och Tukes hemsidor.
Felix Rantschukoff
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Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten
J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

Begär offert, det lönar sig!

050-554 9171

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 020-786 1541 el. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi
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Mattias Åhman, årets kock, kommer att öppna en pop up-restaurang i Vasa.

Foto: Felix Rantschukoff

Resan till Årets kock på tallriken
Pensalabördiga Mattias
Åhman vann tävlingen
Årets kock i våras. I september kommer han att
öppna en pop-up restaurang i Vasa. Menyn kommer att spegla hans resa
från hemmet i Pensala till
Årets kock.
Åhman har svårt att sätta
fingret på när exakt han fann
sitt intresse för matlagning.
Redan i hemmet var att sitta
tillsammans och äta en viktig
del av vardagen. Han valde
huslig ekonomi som tillvalsämne när han gick i högstadiet.

– Jag märkte att jag tyckte
att det var jättekul. Jag visste
ganska snabbt efter det att jag
ville bli kock, säger Åhman.
Från lektionerna i huslig
ekonomi bar det av till Yrkesskolan Optima för att studera
matlagning. Det första året
får de studerande lära sig om
storkök, restaurangkök och
att vara servitör. Det andra
året valde Åhman inriktningen restaurangkock.
Åhman har sedan han
blev utexaminerad arbetat i
flera olika kök i olika städer.
Den 20 september öppnar
han en pop up-restaurang
i Vasa ända fram till 7 ok-

tober. Vid sin sida har han
sambon Anna Lundberg som
är hembördig från Maxmo.
Hon är utbildad sommelier
och restaurangadministratör. De har tidigare arbetat
tillsammans på Åland och i
Göteborg. Tillsammans med
Åhman och Lundberg kommer studiekompisen Simon
Salin och Maria Lundström,
som äger caféet Raawka, jobba på restaurangen. Det är i
Raawka i Vasa centrum som
restaurangen kommer att slå
upp dörrarna på kvällstid.
Tanken med restaurangen
är att gästerna ska få ta del av
Åhmans resa till att bli Årets

kock och att få lära känna
honom via maträtterna. På
menyn finns rätter som inspirerats av Vasa, Pensala,
Åland och Göteborg. Bland
annat kommer rätten som är
inspirerad av Pensala att bestå mest av potatis.
– Den rätten var given eftersom vi älskar potatis i Pensala, säger Åhman.
Som varmrätt kommer
Åhman att servera en variant
av vinnarrätten i Årets kock
vars
huvudkomponenter
bland annat är finsk rapsgris,
jordärtskocka och granskott.
Han säger att det är väldigt
viktigt att det finns en tanke

bakom en meny. Menyn behöver inte nödvändigtvis
vara personlig men det måste
alltid finnas en tanke.
– Det är roligt att förklara
vad man har tänkt. På samma gång kan man utbilda
gästen. Det kan vara lättare
för en gäst som inte vanligtvis
äter sådan mat att förstå och
uppskatta den. Gästen har
mera kunskap att gå på då,
säger Åhman.
Bokningarna rasade in
snabbt och på under tio dagar var majoriteten av kvällarna bokade.
– Det känns fantastiskt att
intresset är så stort.

Han tillägger att pop-up
restaurangen kan vara början på något mera permanent i Österbotten. Eftersom
restaurangen endast är öppen under en viss tid ger det
Åhman chansen att ta pulsen
på vad österbottningarna
uppskattar.
– Jag har inte tillagat mat i
Vasa på fem år. Det blir jättekul att komma tillbaka
och göra riktigt bra mat och
se vad som uppskattas. Det
har alltid varit en dröm att få
öppna en restaurang i Österbotten, säger Åhman.
Felix Rantschukoff

Fjärdsändan i Oravais får unikt innehåll
zzProjektet med besökscentret vid Fjärdsändan i Oravais
går mot en bråd höst. Under
sommaren har Oravais och
Kimo Byars skifteslag bestämt
att jobba vidare tillsammans
med arkitektbyrån Aitoaho &
Viljanen i Vasa.
Under slutet av augusti må-

nad väntas de första skisserna
på både områdets och huvudbyggnadens utformning.
Fästpunkter i planeringen
är bland annat att byggnaden
ska hålla en lokal förankring,
men samtidigt inte vara ännu
ett “vanligt” fik längs vägen.
Känslan av havsmiljö och

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

natur ska bevaras och centret
ska kunna erbjuda flexibel
service.
Tidigt under hösten kommer även ett par seminarier
att ordnas, vilka utgör startskottet för det kulturella
innehållet i centret. Den
preliminära planen är att

man i centret vill visa upp
en för många okänd del av
det Österbottniska finlandssvenska kulturarvet och vår
lokala fornhistoria. Genom
att lyfta fram lokala arkeologiska fynd och intressanta
berättelser från trakten kan
en mångfacetterad bild av

ett Österbotten rikt på kultur
visas på ett intressant och interaktivt sätt.
Om just du känner till någon intressant berättelse eller
sägen från Oravais med omnejd får man gärna dela historien med oss! Ta kontakt med
projektledaren.

Planeringsprojektet pågår
till slutet av november och tillsammans med alla kommuninvånare hoppas vi kunna
skapa ett besökscenter som
både blir ett populärt pausställe för resenärer och en
naturlig del av lokalsamhället.
Roger Norrgård

HÖSTSTÄDNING
Boka din höststädning nu
så får du njuta av höststämningen i lugn och ro!

Ring 050 587 5306

CHRISTINAS
STÄDTJÄNST

BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun
Skolvägen 19. Må-fre 10-15. 0500 722 688/24H.
lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.com
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Mottagning av
rivningsvirke

EL-EK

Lava på gården
Alltid öppet

Byggmaskinuthyrning

Planering och

Ring på förhand!

elinstallationer

AB

Oravais
0500-361 771

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

Välkommen till en modern Bilverkstad!
•
•
•
•
•
•
•
•
Joakim Glasberg, viceordförande och Jens Granholm, ordförande för Wörå FBK visar upp drönaren som är lätt att flyga. 

Bilreparationer o. service, alla märken
Besiktningsreparationer
Erfarenheter: VW, AUDI, SEAT, SKODA
Eberspächer service
Ac Service (specialitet)
Reservdelsförsäljning / Snabb leverans!
Avgastest: Diesel, Bensin och Obd
Har du suddiga körljus?
Vi polerar dom, blir som nya!
• Uthyrning: Minilastare, Markvibrator 120kg, Jordfräs
Foto:

ÖPPET VARD. 8-17
VÄLKOMMEN!

Felix Rantschukoff

Wörå FBK når nya höjder
För några år sedan uppstod en skogsbrand och
Wörå FBK letade efter
branden i timtal på grund
av terrängen. Då uppstod
en tanke; de behövde en
drönare. Nu har de införskaffat en sådan, och den
är den första inom hela
Österbottens räddningsverk.
För de som inte vet vad en
drönare är kan de lättast beskrivas som en helikopter
med fyra rotorer som kan
upprätthålla balansen genom
olika mätare. De kommer i
många former och pris och
funktionerna kan skilja sig
markant.
Wörå FBK kunde tack
vare understöd från Vörå
Sparbanks Aktiastiftelse införskaffa en drönare med
kamera och till viss del även
inbyggd autopilot.
– Vi håller som bäst på att
lära våra medlemmar hur

man ska flyga den. Det krävs
en del inlärning innan man
kan hantera den till fullo.
Men vi valde en sådan modell
som ska vara så säker som
möjligt, säger Jens Granholm,
ordförande för Wörå FBK.
Till exempel så återvänder
drönaren till platsen den lyfte
från om batterierna riskerar
att ta slut. Den kan även undvika trädtoppar eller väggar
ifall den är nära att krocka
med dem.
– Vi testade att köra mot en
vägg men den stannade tre
meter ifrån den. Vi valde den
eftersom den är väldigt lätt att
lära sig att flyga, säger Joakim
Glasberg, viceordförande i
Wörå FBK.
Drönaren kommer att
främst användas vid skogsbränder. Om tiden finns kan
den även komma att användas för att se var en brand
börjat i ett hus. Dessutom kan
den komma till användning
om en olycka händer ute i ett

skidspår och det är svårt att
veta exakt var det har hänt.
– Om någon faller genom isen kan det ta väldigt
lång tid att hitta dem med
skotrar. Men om en helikopter kommer hittar de oftast
den olycksdrabbade på bara
några minuter. Det kan dröja
länge innan helikoptern är
framme, nu har vi den i en
ryggsäck med oss, säger Glasberg.
Genom att flyga 85 meter
ovanför marken kan piloten
få en stor överblick över ett
område. I handkontrollen
finns det en inbyggd skärm
som kan visa koordinater och
var drönaren är belägen på en
karta.
– Vi kan exempelvis skicka
en bild till den som har ledningscentral i Vasa. På det
sättet kan både vi och de få en
bättre helhetsbild av situationen, säger Granholm.
Tanken är att drönaren
ska förvaras i den så kal�-

lade första släckningsbilen. I
ryggsäcken som den förvaras
i finns tre batterier som ger
tillsammans ungefär 1,5 timmar flygtid. Meningen är att
alla i Wörå FBK ska kunna få
den att lyfta från marken om
uppdraget så kräver.
Hur kommer det sig att ni
är först ut med att använda
en drönare?
– Fram för allt har vi att
tacka Vörå Sparbanks Aktiastiftelse för att vi ens kunde
skaffa den. När vi meddelade
ledningen i Vasa att vi skaffat
en började de nog överväga
att skaffa en. Huvudsaken är
att det finns en åtminstone
inom hela organisationen.
Trots att Wörå FBK är relativt
litet vill vi se till att själva kunna investera och förnya oss.
Jämfört med Sverige ligger vi
klart efter. Men vi klarar oss
bra på den teknik vi har, säger
Granholm.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

Cederbergs Verkstad
Tottesund 444, 66640 Maxmo
Tel. 050 572 8233

Kom ihåg vår

PENSIONÄRSRABATT

på Fjärdens Kaffestuga, alla
pensionärer (med pensionskort) är
välkomna att avnjuta vår buffetlunch vardagar kl. 13-15

7€

Salladsbuffé, två alternativa
varmrätter, dryck, kaffe
och dessert. Pris per pers.:.....

Passa på!
Erbjud.
gäller i
september

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

Mimosel – en träffpunkt för dig
zzHej! Sitter du ensam
hemma och tycker att dagen
känns lång? Skulle det vara
trevligt att prata med någon
annan som minns hur det var
förr? Skulle det vara trevligt att höra något nytt eller
sjunga en sång tillsammans
med andra? Skulle det vara
roligt att ha sällskap när du
dricker eftermiddagskaffe?
Svarade du ja, då ska du
komma med på Mimosel!
Mimosel riktar sig till äldre
och ordnas av Folkhälsan
runt om i Vörå kommun. Här
finns information om var
din närmaste Mimoselgrupp
finns.
Programmet varierar från
gång till gång och kan bestå
av diskussioner om aktuella

Mimoselgruppen i Kvimo spelar bingo.

ämnen, föreläsningar, ordlekar, minnesträning, sittgymnastik, sång och musik.
Du väljer själv hur ofta du
vill vara med och du behöver
inte anmäla dig på förhand.

Foto: Gun Svenlin

Behöver du skjuts ordnas
det taxi till och från träffarna
och du bokar själv taxin och
betalar en självrisk för resan.
Vilken taxi som sköter din
grupp, startdatum och var ni

träffas finns här nedan enligt:
VÖRÅ : Onsdag 13.9. kl.14
-16. i Röda byns samlingslokal. Taxi sköter: C.Toppar
0500- 361516
ORAVAIS : Fredag 8.9. kl.
13 – 15. Hvc:s matsal. Taxi
sköter: Åman 0500-346396
MAXMO: Onsdag 20.9.
kl.14 – 16. På Marielund.
Taxi sköter: Nordling 0505247300, Skärgårdens Taxi
sköter: Holmqvist B. 0500366670.
TÅLAMODS:
Onsdag
20.9. kl.13 – 15. Tålamods
skola . Skjuts ordnas själv.
Välkommen
med
på
Mimosel hälsar Gun 0453520064, Joana 050-3381138,
Kerstin 050-5943151 och Barbro 050-5386281!

AVFALLSSERVICE
AUKTORISERAD
STENA-MOTTAGNINGSPUNKT

●
●
●

●
Tömning av
slambrunnar
●
Torravfall
●
Spannmåls och
kalktransporter

Skrotningsintyg
Utbytesflak
Byggbaracker,
förråd och
bajamajor

Ab Nordqvist-Trans Oy.
Kleidersvägen 106, Vörå 06-383 7568
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Ahmad Roohani tror att de nya utrymmena ska ge gästerna bättre matro. 

Håller hårt fast vid drömmen
Ahmad Roohani har sedan år 2003 bakat pizzor
i Vörå. Konkurrensen har
blivit större med åren
och råvarornas priser har
stigit. Han vill inte vara
tvungen att flytta, för
Vörå har blivit hans hem.
Roohani kom till Vörå år
2002 och började sin karriär
inom restaurangbranschen
på dåvarande pizzerian Dolores. Det slutade med att
han köpte pizzerian och i dag
har pizzerian Apachino flyttat till större utrymmen för
att förhoppningsvis öka trivseln för kunderna.
Flytten var inte stor, efter
att Roohani förklarat svårigheterna med att upprätthålla
verksamheten för ägaren av
lokalen flyttade Apachino till
lokalen bredvid i samma hus
som det varit i på Vöråvägen
i juli.
Roohani har genom åren extraknäckt inom andra branscher för att kunna hålla
Apachino vid liv. Han har
även nyligen fortbildat sig för
att bli ännu bättre på att til�laga mat och han tror starkt
på att satsa på kvaliteten.
– Jag försöker att kunna

Roohani tror att ungdomar kommer att uppskatta det skilda rummet i nya lokalen.


servera även sådana som är
gluten- eller laktosintoleranta. Det var en av orsakerna
varför jag fortbildade mig, säger Roohani.
Det finns en klar paradox
när det kommer till tillagningen av maträtterna. Råvarorna blir ständigt dyrare,
men priserna på rätterna
hålls på nästan samma nivå.
Han berättar att priset på
exempelvis tonfisk har fördubblats sedan han började
i början av 2000-talet. Men
Roohani säger att det inte be-

tyder att han kan låta det påverka priset på pizzorna i allt
för stor utsträckning.
– Det gick bra i början, men
det lämnar mindre i handen
än förr. De flesta inom restaurangbranschen har haft
problem med det här. Eftersom det är mindre lönsamt
har jag blivit mera involverad
i det konkreta arbetet, säger
Roohani.
Han tillägger att det inte
finns några svårigheter med
att sälja tillräckligt med pizzor på helgerna.

Vid Apachino ska alla kunna äta, säger Ahmad Roohani.

– Då är det inget problem.
Men ibland kan det bara
komma ett dussin med kunder på en vardag.
Han skulle gärna sysselsätta andra människor om han
kunde. Då skulle han även ha
mera tid för att planera och
hantera företaget.
– Jag har satsat mycket tid
på det här stället och det är
värt att behålla. Om företaget
skulle må bättre kunde det
även sysselsätta andra. Det är
bättre för Vörå om det finns
mera jobb.

Han tror att de nya, större
och fräschare utrymmena
kommer att passa för de som
vill ha möten och han hoppas
att flera grupper kommer att
äta på Apachino. Han tillägger även att man inte alltid
behöver äta en hel pizza där.
– Till exempel kan ungdomarna komma hit där det
är varmt för att umgås och
äta en sallad eller liknande.
Jag ser alltid till att man får
matro. Om någon kommer
körande från Oravais när vi
ska stänga stannar jag kvar

tills de fått äta klart.
Han påpekar att han inte
är ute efter sympatier, men för
att behålla pizzerian i Vörå
krävs det inte någon stor uppsving av kundkretsen.
– Det känns lite ledset. Jag
försöker ge så bra service som
jag kan. Även fast verksamheten skulle gå runt på annan ort vill jag inte flytta bort.
Fast jag är en invandrare som
kommit till Vörå känns det
som mitt hem.
Text & foto:
Felix Rantschukoff
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LAVIS parantaa kehoa ja muistia

zzKaikki eivät halua tanssia lauantai-iltana muiden
kanssa. Lavatanssi voidaan
yhdistää muuhun liikuntaan.
Sitä kutsutaan LAVIS-lavatanssijumppaksi. Gun Svenlin pitää LAVIS-kurssin 16.
syyskuuta Petterinmäellä.
Svenlin on aina pitänyt
tanssimisesta. Jos on hyvää
musiikkia, on kivaa myös
liikkua sen tahtiin, hän
sanoo. Hän on työskennellyt
kuntohoitajana Norrvallalla
ja tutustui istumajumppaan
television kautta. Se kiehtoi
häntä ja nykyään hän onkin
puheenjohtajana Finlands
Seniorförbund -yhdistyksessä.
Hän sai kuulla LAVIStanssista ystävän kautta.
LAVIS on suomalainen
keksintö, jossa yhdistetään
lavatanssi ja liikunta, ja
siitä hyötyy monella tavalla,
Svenlin kertoo.
– LAVIS antaa hyvän kunnon, ja tasapaino kehittyy.
Monien tutkimusten mukaan tanssiminen tekee yhtä
hyvää muistille, ja jossakin
tapauksissa jopa enemmänkin kuin sanaristikoiden
ratkaiseminen. Sanaristikoissa Suomen pääkaupunki
on aina Helsinki. Mutta tanssissa pitää muistaa liikkeet
ja muodot, jotka vaihtuvat
koko ajan, Svenlin sanoo.
LAVISta kokeiltiin keväällä Petterinmäellä ja Vöyrin keskustassa. Svenlin
huomasi, että kurssilaiset halusivat erilaista musiikkia eri
paikoissa.
– Petterinmäellä soitettiin
enemmän suomalaisten ja
Vöyrin keskustassa ruotsalaisten tanssiyhtyeiden musiikkia. Muuten ei ole väliä,
missä LAVISta järjestetään.
LAVIS-lavatanssijumppaan on tullut jo ilmoittautumisia, mutta kurssille mahtuu
vielä lisää osallistujia. Tapahtumassa ei ole ikärajaa,
ja LAVISta tanssitaan oman

zzKansalaisopisto
zzKurssit alkavat – oletko
valmis?
Syksyn kurssit alkavat täydellä vauhdilla viikoilla 36 ja
37. Kurssitarjonta on laaja,
mukana on vanhoja hyväksi
havaittuja kursseja sekä
koko joukko uusia herkkuja. Kurssit kestävät joko
koko lukuvuoden tai yhden
lukukauden, tai ne ovat lyhytkursseja. Musiikki, käsityöt, kielet sekä liikunta ja
urheilu ovat kautta vuosien
houkutelleet eniten osallistujia. Niitä on tänäkin vuonna
runsaasti tarjolla mutta mukana on myös tietotekniikkaa, tanssia, luontoa, ruoanlaittoa, luentoja ym.
Koko lukuvuoden kestä-

villä kursseilla ilmoittautuminen syyslukukaudelle tarkoittaa automaattisesti myös
ilmoittautumista
kevätlukukaudelle. Jos kurssilainen
jostain syystä päättää olla
osallistumatta kevään opetukseen, paikka on peruttava
viimeistään 5. joulukuuta.
Opiston kaikille kursseille on ilmoittauduttava
etukäteen. Kurssien osallistujamäärälle on määrätty
alaraja. Jos sitä ei saavuteta,
kurssin järjestäminen perutaan viimeistään neljä päivää
ennen kurssin suunniteltua
alkamispäivää. Sen vuoksi
toivomme, että ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin
etukäteen.

kyvyn mukaan.

zz830419 MIESTENJUMPPA, alkaa 12.9.2017, Jukka
Lahtinen
zz111704 LUOVAT KÄDET,
alkaa 13.9.2017, Marie-Louise
Thylin
zz113604 LAVIS-Lavatanssijumppa, alkaa 16.9.2017, Gun

zz100108 PIANO-VIULUKANTELE, alkaa 5.9.2017,
Anne Nurmi
zz830403 NAISTEN BODYTREENIT, alkaa 5.9.2017,
Elisa Heimonen

zzVörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

zzKurserna börjar – är du
redo?
Höstens kurser drar igång
på fullt allvar under veckorna 36 och 37. Kursutbudet
är stort, med såväl gamla
godingar som en hel del nya
delikatesser och består av
läsårs-, termins- och kortkurser. Musik, hantverk, språk
samt motion och idrott är de
områden som genom åren
dragit flest deltagare. Dessa
tar även detta år en stor plats
i kursutbudet men även data,
dans, natur, matlagning, föreläsningar mm finns med.
Den som i läsårskurser
anmäler sig till hösttermin,
anmäls även automatiskt till
vårtermin. Ifall man av någon anledning beslutet att
inte delta på våren, bör platsen avbokas senast 5.12.
Förhandsanmälan gäller
till institutets samtliga kurser. För kursernas deltagarantal finns en undre gräns.
Om gränsen inte uppnås
inhiberas kursen senast fyra
dagar innan planerad kursstart. Därför önskar vi att förhandsanmälan görs i god tid.
Axplock ur höstens program
zz999901 FERMENTERA

MERA
Oravais förvaltningshus
25.9.2017 kl 18.00
Fermentering är en gammal
konserveringsmetod,
som stärker ditt immunförsvar. Att äta fermenterad mat
är bra för din hälsa och tacksamt nog är fermenterade
livsmedel lätta att göra själv
hemma! Cecilia Nordman lär
dig och låter dig provsmaka
och hitta egna favoriter. Material och smakprover ingår i
kurspriset.
zz999902 BLI MEDVETEN
OCH HANTERA DIN
STRESS
Campus Norrvalla, Minna
Canth 5.10.2017 kl 18.30
Ingen vet på förhand var
gränsen till utbrändhet går.
Kroppen och hjärnan svarar
konstant på all belastning
de utsätts för. Lär dig om
obalanser, stressreaktioner,
sömn, vila och avkoppling
samt om hur du genom att
vara medveten om dessa kan
må bättre. Kerstin Brors ger
dig verktyg för självkontroll
och för att undvika stress i
olika situationer.
zz999903 LÄR DIG OM
SPARANDE OCH AKTIER
I FONDER

Campus Norrvalla, Minna
Canth 12.10.2017 kl 18.30
För kvinnor som vill lära
sig grunderna om aktier och
fonder. Päivi Torrkulla berättar om hur du ska komma
igång med ett långsiktigt
sparande i aktier och fonder.
Inga särskilda förkunskaper
krävs och vi vänder oss till
dig som vill eller redan börjat
spara i enskilda aktier eller
fonder.
zz999904
NATURLIGT
GLUTENFRIA BRÖDRECEPT
Campus Norrvalla, Minna
Canth 26.10.2017 kl 18.00
Att äta naturligt glutenfritt
är inte bara hälsosamt utan
det kan bli riktigt gott också!
Malin Båtmästar ger en demo-föreläsning om naturligt
glutenfri kost främst med
inriktning på bröd och salta
tilltugg. Du får tips och hjälp
med recept på glutenfritt
bröd. Malin är kock och för
tillfället aktuell med boken
”Naturligt glutenfritt” som
utkom i maj 2017.
zz100802 VISOR GENOM
FINLAND 100 ÅR
Furirbostället 16.11.2017 kl
18.30
Karin Sandqvist och Jan-

Svenlin
zz112501 HELMITYÖ, alkaa
28.10.2017, Elena Varismäki
zzKurssit Aknuksentie 158,
Pesonen
zz112301
POSLIINIMAALAUS, alkaa 14.9.2017,
Pirkko Pesonen
Kurssit Petterinmäen koululla
zz100108 PIANO-VIULUKANTELE, alkaa 5.9.2017,
Anne Nurmi
zz830403 NAISTEN BODYTREENIT, alkaa 5.9.2017,
Elisa Heimonen
zz830419 MIESTENJUMPPA, alkaa 12.9.2017, Jukka
Lahtinen
zz111704 LUOVAT KÄDET,
alkaa 13.9.2017, Marie-Louise
Thylin
zz113604 LAVIS-Lavatanssijumppa, alkaa 16.9.2017, Gun
Svenlin
zz112501 HELMITYÖ, alkaa
28.10.2017, Elena Varismäki
Kurssit Aknuksentie 158
zz112301
POSLIINIMAALAUS, alkaa 14.9.2017,
Pirkko Pesonen

Erik Elfving presenterar visans historia ur finländskt
perspektiv med sång och
gitarrspel och allsång. Självständighetstankens födelse
och uppvaknande presenteras genom visor av J.L. Runeberg, Z. Topelius m.fl samt
andra visor, som har betytt
mycket för hembygdskänslan. Servering med förhandsbeställning i samband med
anmälan: kaffe och bulle 5
euro, kaffe och smörgås 7
euro eller sk. ”brännvinsbord” (salt plockmat) 20
euro. Betalas på Furirbostället.
zzÖSTERBOTTNISK LOKALHISTORIA
Stundars, Solf 18.11.2017 kl
12.30-16.30
Med anledning av att Finland fyller 100 år vill instituten i regionen bjuda in till
ett gemensamt seminarium
vid Stundars. Under en eftermiddag får du bekanta dig
med olika skeden i Österbottens lokalhistoria. Seminariet innehåller föreläsningar
samt en tidsresa.
Anmälningar till seminariet görs till Vasa Arbis tfn 06325 3501/ 06-325 3504 eller
www.vaasa.fi/sv/arbis.

Byaforskningen
fortsätter i Oravais
zzStrandby byaråd utsåg i fjol
en grupp för att samla in uppgifter om byns historia och
invånare från förr och nutid.
Den grupp som utsågs består
av Barbara Strand-Blomström, Gun-Viol Elenius, Stefan
Gustafsson och Gunborg Jakobsson och eventuellt några
till intresserade kunde delta.
Nu har ett år gått och arbetet är i fullgång. Arbetsgruppen har kallat in flera intresserade. När gruppen samlas
kan det vara upp till femton
deltagare.
Strandbyn har en historia
med många objekt, till och
med från 1500-talet. Nu skall
den samlas och beskrivas i en
bok. Gruppen skall försöka
få med objekt sett ur ett allmänt intresse, men också få
med bemärkta personer, som
har verkat här eller har utgått
från byn. Strandbyn är speciell på det sättet att här finns
gravgården där också första
kyrkan stod, prästgården och
kantorsgården, båthamnen
vid Malmbackan samt Tacksamviken med de 8 kolugnarna och också en hamn med
brygga för båtar som förde
in brännvirke till ugnarna
från mitten av 1800-talet och
framåt.

Båttrafiken från Malmbackan har varit omfattande
redan under bondeseglationens tid och senare när järnmalmen fraktades hit från
gruvor i Stockholms skärgård
och sedan fraktades färdiga
produkter från Kimo Bruk till
marknaden i Stockholm.
Båtar gick också till hamnar längs kusten och in i Finska viken. En båt med namnet
Kiirus gick ända in i Medelhavet. Tjära, virke och hästar
var vanlig last. Båtar gick från
Vasa längs med kusten ända
till Gamlakarleby med både
frakt och passagerare och
hade till och med restaurang
ombord.
Gruppen vill också beskriva bebyggelsen och därför är
vi i behov av hjälp med nya eller gamla foton av byggnader,
personer eller händelser som
timat. Gruppen har också planer på att med hjälp av en drönare fotografera omgivningen
från luften.
Området som berörs har
utvidgats från den egentliga
Strandbyn till att omfatta det
kyrkliga läslagets område
samt också Öurstranden och
Bodholmen. Tag gärna kontakt med någon person som
nämns i texten.

Simhallen är
öppen må-fre
17–20

Höstvandring
i Oravais

zzEtt litet men avgörande fel
hade smugit sig in in MI-kurskatalogen gällande simhallens öppettider. Simhallen
är öppen måndag till fredag
klockan 17–20 och inget annat.

Låt oss
förverkliga
Era
drömmar....
Ab BYGGTJÄNST
H-E STORLUND Oy
66600 Vörå
tfn 0500-264 811, 050-345 2656

zzFolkhälsan i Oravais ordnar höstvandring söndagen
17.9 kl 13.00. Samling och
gemensam uppvärmning vid
Tallkottens daghem. Vandring längs skidspåret, lotteri,
överraskning till alla barn
och grönt tilltugg utlovas.

www.
.nu

050 525 7216

ÄR DU REDO
FÖR VINTERN?

Vi har nya, varma
fönster och dörrar i olika
prisklasser och material!

Gratis mätning och offert!
Nyhet! Dörrar med
kort leveranstid!
Se www.exellent.fi
Ring! 0400 340 093

• Kök i gammal stil
(helträskåp)
• Innertrappor
• Best. arbeten, m.m.
Vörå Snickeritjänst
tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

050 572 1214
050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM
www.kmroofing.fi
• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetsprodukter • Inplåtning av skorstenar • Skräddarsydda lösningar enligt kundens behov
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Josefine Rex, ordförande för Rökiö biblioteksförening r.f., och Tor Nyman, guide på museet ser fram emot Föreningshusens dag. 

Hägglunds fotomuseum firar
Sedan år 2000 har andra
våningen av Kvarnstugan
på Rökiö kvarns område
fyllts med fotografier och
ägodelar av Erik Hägglund. Nu kan besökarna
få ta del av Vörås utveckling genom åren.
Erik Hägglund, hembördig
från Vörå, var målarlärling
med sina bröder i Sverige när
han var yngre. När de var där
målade de vid en fotografi-

ateljé. Hägglund tyckte att det
såg intressant ut så han åkte
hem till Vörå och bestämde
sig för att starta en egen ateljé.
Ateljén fick en unik fönsterlösning. Fönstren byggdes
upp i taket och på utvalda sidor av huset. Fönstren byggdes mot den norra och den
södra sidan. Det var viktigt
att ljuset inte skulle skada de
känsliga fotografierna. Det
första objektivet köpte han
för 35 mark och resten av ka-

merahuset byggde han själv.
I Hägglunds fotomuseum
finns den första porträttbild
han tog, det var en finsktalande skomakare som ville
bli förevigad på bild.
För vissa av kunderna byggdes även attrapper för att inte
de själva skulle kunna reflektera skadligt ljus mot fotografierna.
– De byggde en skärm som
kunde sättas ovanför flint-

skalliga kunder så att inte solen skulle reflekteras via dem,
säger Tor Nyman, guide vid
museet.
Nyman visar upp några fotografier där man kan se de
tidigaste varianterna av retuscheringsverktyg.
– Man brukade säga förr att
ett fotografi aldrig ljuger. Men
man kan se i museet bilder där
man lagt till en familjemedlem
som inte hade möjlighet att
delta i familjeporträttet. De

limmade på personen och tog
ett nytt fotografi, säger Nyman.
Förutom Hägglunds egna
fotografier finns det även bilder tagna av hans son Paul
Hägglund. Paul har även
byggt montrar som består av
gamla fönster för att beakta
den äldre stilen som museet är
inrett i. I montrarna finns dussintals gamla kameror som
kan få den intresserade av fotografi att få svaga knän.
Längs nästan hela övre vå-

ningen går en lång matta. Den
har en speciell historia bakom
sig berättar Nyman.
– Vi hörde att kyrkorna
emellanåt slänger de gamla
mattorna. Så vi började höra
oss för i Vörå men de hade
ingen att undvara. Till sist blev
det så att vi fick en från Nykarleby. När biskop Erik Vikström besökte oss fick höra
om ursprunget sade han; jaså,
då har jag gått på den här när
jag gifte mig.
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Trivselkväll i Virgo
zzOravais Hembygdsförening-Virgosektionen ordnar
Trivselkväll, fredagen den
29.9 2017 kl. 18.00.
Vi äter risgrynsgröt med
skinksmörgås i Virgo. Det
blir också en kort promenad
mellan Virgo och Miniatyren
över Fabriksområdet. Var
starten blir beror på vilken

grupp ni tillhör. Pris 15 euro.
Bindande anmälan senast
den 22.9 2017 med kontaktuppgifter till Marita Holm
tel. 050 511 9390 eller e-post
marit a.holm@netikka.fi.
Platsantalet är begränsat,
av utrymmesskäl, så skynda
med anmälan! Välkommen!
Marita Holm

Rullskidbanan invigs
den 23 september
Erik Hägglund byggde sin första kamera själv, det enda han
köpte var objektivet.

zzMånga breda leenden och
idel lovord hördes då de första
skidåkarna testade rullskidbanan Aktia Roller Ski Center
vid Vörå skidcentrum i början
av veckan. Den officiella invigningen sker lördagen den
23 september kl 13.00.

Banan är öppen för rundvandring mellan kl 11 och
13. Skidåkarna i olika åldrar bereds möjlighet att testa
och skida på banan efter den
officiella biten är avklarad.
Kommunen bjuder på kaffe
med dopp i skidstugan.

Rullhiihtorata vihitään
23.syyskuuta
zzVöyrin uusi rullahiihtorata
Aktia Roller Ski Center vihitään käyttöön 23.syyskuuta. Virallinen osuus alkaa klo
13.00.
Ennen sitä, klo 11.00–13.00

välisenä aikana, rata on avoin
kävelijöille. Virallisen osuuden jälkeen on kaiken-ikäisten hiihtäjien vuoro. Kunta
tarjoaa kahvia ja purtavaa hiihtotalossa.

Sagostund på biblioteket

Den nya sektionen innehåller bilder från Vörånejden och visar
hur samhället utvecklats. 

zzVälkomna barn med förälder eller annan vuxen på
sagostund i höst till Vörå huvudbibliotek, kl.10 följande
tisdagar: 12.9, 10.10 och 14.11.
Ingen förhandsanmälan behövs.
Sagostunden där även någon enkel sång och ramsa

ingår tar cirka 15 minuter.
Sen får barnen leka med
modellera och låna böcker.
En avslutning på sagostunderna blir det onsdagen 13.12
kl.10 med Luciaprogram av
elever från Koskeby skola.
Luciamorgonen är öppen för
alla.

zzBetraktelsen

Ett vänligt
ord kan
göra under

Rökiö Kvarnstuga hyser rum för Hägglunds fotomuseum. Foto:
Karin Sundström

r 100-åriga Finland
Museet blandar kuriosa
med historia. Nyheten för i år
är en sektion som är tillägnad
den historiska utvecklingen i
Vörå, tillsammans med den
stora skaran av porträtt som
pryder museet. Det finns
även en så kallad krigsmonter som visar bilder från Frihetskriget och Vinterkriget.
Det finns även bilder från
den kommunala verksamheten genom tiderna.
– Tyvärr var materialet

ganska magert eftersom det
inte var fotograferat och
samlat. Men vi har bilder på
exempelvis när den nya kommungården byggds och från
fullmäktige, säger Josefine
Rex, ordförande för Rökiö
biblioteksförening r.f., som
sköter om museet.
Det finns även andra bidrag
i museet från privatpersoner
som skänkt allt från fotografier till bioprojektorer till

samlingen. Museet har väckt
stort intresse när det har haft
öppet. Under Vörådagarna
kom det väldigt många besökare, enligt Nyman.
Vanligtvis brukar museet
ha sommaröppet en dag i
veckan under juli månad och
ta emot bokningar från pensionärsföreningar och andra
grupper.
Under Föreningshusens
dag den 9–10 september
kommer museet att vara öp-

pet för besökare.
– Det har varit ett massivt
arbete genom åren för att få
det här till stånd. Men vi har
fått riktigt bra bemötande.
De uppskattar att det inte
bara är bilder på personer,
man har lyckats fånga situationer där det faktiskt händer
något. Vi hoppas många är
intresserade av att besöka oss
under Föreningshusens dag.
Text & foto:
Felix Rantschukoff

zzI en av våra psalmer sjunger vi följande: ”Ett vänligt ord
kan göra under, det läker hjärtats djupa sår. Det är ett ljus
i mörka stunder, en hand som torkar ögats tår. Ett vänligt
ord är änglabud, en hälsning ifrån Herren Gud.” Det är helt
annat än om vi skulle sjunga: ”Ett elakt ord kan göra illa, det
giver hjärtat djupa sår. Det är ett slag mot glädjen lilla, en
mun som ökar ögats tår. Ett elakt ord är här igen, en hälsning
ifrån djävulen.”
Alla mänskor behöver ord som värmer. Det vinner alla på.
Folk tycks i allmänhet vara alltför sparsamma med att ge erkännanden åt varandra. Då jag säger dethär är jag samtidigt
skeptisk till många komplimanger och beröm som ges. Man
kan nämligen sådana gånger ofta ana sig till en beräknande
inställsamhet hos givaren. Sådana gånger är motiven
egoistiska. Ett sådant beteende måste vi för allt i världen ta
avstånd ifrån. En komplimang får alltså inte ges på ärlighetens och sanningens bekostnad.
Hur ska vi då förhålla oss till det som vi kan läsa i 1 Joh.
brevet, där vi kan läsa följande: ”Låt oss älska inte med ord
eller med tungan, utan i gärning och sanning.” Menar brevets
författare Johannes faktiskt att vi inte ska ge beröm och
erkännanden åt varandra? Nej. Istället vänder sig Johannes mot folk som nöjer sig med att tala vackert och ge fagra
löften och som ganska fort glömt de löften som de i tiden
gett. Ord är billiga, men gärningar kostar mera. Det är också
lätt att säga sig älska mänskor i största allmänhet, därför
att mänskligheten är ett så allmänt begrepp. Det är mycket
svårare att göra gott för medmänskorna i vår närhet än att
känna solidaritet med ett folk långt borta i fjärran land. Vår
Bibel har mycket att lära oss. Här ges löften av många slag.
Det bästa med dem är att de också infrias. Bibeln ger stora
och vackra löften som Gud förverkligar. Det största och
bästa löftet heter Jesus Kristus, han den utlovade Messias
och Frälsaren. Han som också lovat vara med oss alla dagar
till tidens slut.

Anders Kronlund
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Här är Vörås nya fullmäktige
Män 18 st, kvinnor 9 st (67 %/33%),
hela landet män 61 % kvinnor 39 %
SFP 26 platser, SDP 1 plats
Medålder 51,5 år, hela landet 50 år

Kjell Heir, 58 år
1. Ordförande i fullmäktige,
gemensamma vårdnämnden
inom vårdsamarbetet med
Korsholm, fullmäktigemedlem i Vasa sjukvårdsdistrikt,
ordförande i sjukvårdsdistriktets revisionsnämnd,
Vasaregionens samarbetsdelegation, ersättare vid representantskapsmötet för Österbottens förbund, styrelsen
för FAB Norrvalla, styrelsen
för FAB Oravais bostäder och
Maxmo bostäder, styrelsen
för Nabbens gästhamn
2. Sträva till att en gemensam
linje angående kommunens
utveckling och strategi för
framtiden uppnås. Kommunen bör utvecklas beträffande
näringsliv och arbetsplatser.
Speciellt borde de ungas sysselsättning beaktas. Trots att
social- och hälsovården kommer att handhas på annan
nivå bör kommunen sträva
till att så mycket service som
möjligt kvarstår. Viktigt är
att skolorna och dagvården
fungerar i hela kommunen.
Olika bostadsalternativ bör
fortsättningsvis finnas för att
bevara antalet invånare och
om möjligt öka antalet.

Göran Westerlund, 67 år
1. 1:a vice ordförande i
fullmäktige, ordförande i
fritidsnämnden, utvecklingsoch planeringssektionen,
valnämnden för proportionella val, ersättare i Vasaregionens samarbetsdelegation,
fullmäktiges representant i
näringslivsrådet
2. Jag vill arbeta med utveck-

ling och förändring och tycker
om utmaningar. I tider när
mycket förändras i de statliga
och kommunala strukturerna
behövs de som ser möjligheter, som kan utvecklar och
förbättra. Jag är med och
förbättrar och effektiviserar
kommunens verksamhet,
med tyngdpunkt på: företag
och arbetsplatser, tomter och
bostäder, daghem, skolan och
gymnasiet, äldreomsorgen.
Utvecklingsprojekt såsom
fjärdsändan, vandringsleder,
Norrvalla och simhallen. För
en stark Vasaregion. Min målsättning: kommunen i skick,
även ekonomin.

Victor, Ohlis, 34 år
1. 2:a vice ordförande i
fullmäktige, vice ordförande
i nämnden för utbildning och
småbarnspedagogik, ordförande i svenska sektionen
(utbildning), ersättare i utvecklings- och planläggningssektionen, planeringskommittén för Koskeby skola
2. Viktigt för mig är kontakten
med invånarna, vilket innehåll
i kommunen skall skapas
just för dem. Frågor framöver
som jag ser som viktiga är de
frågor som berör barn och
unga, d.v.s. utbildningsfrågor.
Framöver vill jag även se
en enad Vasaregion där vi
tillsammans skapar en framtid med en god utbildning,
arbetsplatser och ett Österbotten som även framöver är
bäst i klassen.

Johanna Skarper, 33 år
1. 3:e vice ordförande i full-

mäktige, svenska sektionen
(utbildning),viceordförande
i valnämnden för proportionella val), styrelsen för BAB
Bofinken IV och BAB Lärkan
2. Tre politiska frågor som
jag anser viktiga är socialoch hälsovård, daghem och
skolor samt kommunens
utveckling. SOTE-reformen
är ett högaktuellt ämne. Vi
vet inte vad vi har framför
oss och därför är det viktigt
att trygga en god service i
kommunen, både för ung
och gammal. Vi kan bara
hoppas och arbeta för att
våra boendeenheter inom
äldreomsorgen får vara kvar
i vår kommun även efter
landskapsreformen. Som
småbarnsförälder är småbarnspedagogik, skolfrågor
samt barnens och de ungas
välmående ett viktigt ämne.
Jag vill att våra barn skall ha
de bästa möjligheterna i livet
via bl.a. god utbildning. Vi
skall satsa på småbarnspedagogiken, grundskolan och
andra stadiet. Med daghem
och skolor kan vi locka nya
invånare till vår kommun och
även hålla kvar de som redan bor här. Jag vill fortsätta
utveckla Vörå kommun så
den är en attraktiv kommun
för folk att bosätta sig i. Vi
skall satsa på god närservice
(dagvård, skolor, sjukvård),
billiga och bra tomter, goda
vägförbindelser samt skötsel
av vägarna även utanför
planerade områden.

Harry Backlund, 74 år
1. Fullmäktige, ersättare i
revisionsnämnden, ersättare
i utvecklings- och planläggningssektionen
2. Som SFP:s gruppordförande vill jag arbeta så att
de svåra och obekväma
besluten skall diskuteras på
gruppmötet och besluten tas i
demokratiskt ordning.
Gruppmötena gör att även
de som inte vill stiga upp i
talarstolen i sessionssalen
kan framföra sina åsikter
på gruppmötet. Med väl
förberedda gruppmöten får vi
fram alla saker som inverkar
på ett beslut och då undviker
vi även felaktiga och provo-

Vi ställde följande frågor:
1. Vilka kommunala förtroendeuppdrag har du?
2. Hur har du tänkt arbeta under de kommande
fyra åren, vad är viktigt för dig?
cerande diskussioner i salen
och vi får hög standard på
diskussionen. I övrigt vill jag
arbeta för en rättvis fördelning enligt behov av resurserna i kommunens alla delar.
Om Korsholm och Vasa börjar
diskutera sammanslagning
anser jag att Vörå borde vara
aktivt med på ett hörn och bevaka våra framtida intressen
på sätt eller annat.

Gustav Backman, 61 år
1. Fullmäktige, kommunstyrelsen, ordförande i
flyktingnämden, ersättare i
valnämnden för proportionella val, ersättare i vägsektionen, kommunstyrelsens
representant i byggnads- och
miljönämnden
2. Jag vill arbeta för att bibehålla en så bra service som
möjligt för våra kommuninnevånare.

Ann-Britt Backull, 53
år
1. Fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
representant i omsorgsnämnden, fullmäktige för
Kårkulla samkommun,
ordförande för Ohlsfonden,
planeringskommittén för
Koskeby skola, valnämnden
för proportionella val
2. Att bevara kommunen
fortsättningsvis så självständig som möjligt, så att
vi kan fortsätta få kommunal service nära oss och på
svenska. Hellre samarbete
än sammanslagningar. Viktigt att vi själva får besluta
om våra skattepengar inom

området. Jobba för att
social-och hälsovård även
i framtiden ska finnas
tillgänglig för alla våra kommuninvånare, ha bra kvalitet
och vara jämlik och rättvis.
Bättre vägar och fortsatt bra
skolnät och friska skolor.
Marknadsföring av alla
kommundelar och att vi ska
värna om kommuninvånarnas och företagens intressen så att de vill fortsätta
bo och stanna kvar i vår
kommun, samt jag vill också
jobba för att locka nya invånare, företag, turister och
besökare till kommunen.

Roy Björklund, 71 år
1. Fullmäktige, 1:a viceordförande i kommunstyrelsen,
ordförande i utvecklings- och
planläggningssektionen,
tekniska nämnden, ersättare i valnämnden för
proportionella val, ersättare
i Vasaregionens samarbetsdelegation, näringslivsrådet,
styrelsen för Ab Ekorosk Oy,
styrelsen för FAB Oravais
bostäder och Maxmo bostäder
2. Planeringsfrågor, bostadsområden och industriområden. Bibehållande och
skapande av arbetsplatser.
En trevlig boendemiljö.

Fredrik Bengts, 50 år
1. Fullmäktige, ordförande i
tekniska nämnden
2. Att verka för en positiv
utveckling av närmiljön. En
viktig sak är att satsa på
Vörås attraktionskraft med
bl.a. bra skolor, värdig äldreomsorg och investeringar i
näringslivet.

Ove Bergman, 51 år
1. Fullmäktige, kommunstyrelsen, personalsektionen,
valnämnden för proportionella val, planeringskommittén
för Koskeby skola, Vasaregionens avfallsnämnd, godeman
vid fastighetsförrättningar,
kommunstyrelsens representant i tekniska nämnden,
styrelsen för BAB Bofinken IV
och BAB Lärkan
2. Vörå som en livskraftig
kommun!

Rainer Bystedt, 57 år
1. Fullmäktige, ordförande i
kommunstyrelsen, ordförande i personalsektionen, ordförande i näringslivsrådet,
ordförande i planeringskommittén för Koskeby skola,
styrelsen för Vörå värmeförsörjning Ab, gemensamma
vårdnämnden inom vårdsamarbetet med Korsholm,
representantskapsmöte för
Österbottens förbund, Söfuk,
Vasaregionens samarbetsdelegation, ordförande i
direktionen för syskonen
Fors minnesfond, ersättare i
samkommunfullmäktige för
Vasa sjukvårdsdistrikt
2. Jag kommer att jobba för
hela kommunens intressen
i vård och omsorgsfrågor,
utbildningsfrågor på alla
stadier, näringslivsfrågor
och dess infra. Men kanske
det viktigaste ett allmänt
höjande av invånarnas välbefinnande och framtidstro.
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vägsektionen
2. Viktigt för mig är att vi
arbetar aktivt för att företag
ska etablera sig i kommunen
samt att vi har förmånliga bostadsområden över hela kommunen så att våra ungdomar
och inflyttare kan bosätta sig
här. Viktigt är också att äldreomsorgen har tillräckliga
resurser så att alla äldre kan
bli väl omskötta. Våra ungdomar bör också ha möjlighet
till bra fritidssysselsättningar,
behöver kanske inte bara vara
just sport utan vad som helst.
Karl Eklund, 65 år
1. Fullmäktige, kommunstyrelsen, vice ordföranden
i omsorgsnämnden, kommunstyrelsens representant i
fritidsnämnden
2. Vill arbeta för kommunens
självständighet och för god
ekonomi

Kjell Engström, 48 år
1. Fullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen, nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, ersättare i
svenska sektionen (utbildning), representant i Optima
samkommunstyrelse
2. För en god barndagvård
och grundutbildning. Vi
skall själva forma vår framtid med förnuftiga beslut
så att vi fortsättningsvis
kan vara en attraktiv och
självständig kommun.

Andreas Gammelgård,
53 år
1. Fullmäktige, ersättare
i kommunstyrelsen, vice
ordförande i byggnads- och
miljönämnden, ersättare i
fritidsnämnden, ersättare i
utvecklings- och planläggningssektionen
2. Jag kommer att arbeta för Vörå och regionens
bästa.

Sigfrid Hannus, 57 år
1. Fullmäktige, ordförande i
revisionsnämnden, vice ordförande i tekniska nämnden,
ersättare i direktionen för
Österbottens räddningsverk
2. Bibehålla så mycket som
möjligt av hälsovården och
äldreomsorgen i nuvarande
form, vi kan inte privatisera
bas funktionerna. Behålla
skolsystemet i nuvarande
form. Utreda en samgång
med Vasa samtidigt som
Korsholm, vi får inte komma
på efterkälken!

Hanna Kastus, 37 år
1. Fullmäktige, byggnads- och
miljönämnden, utvecklings
och planläggningssektionen, landsbygdsnämnden,
Västkustens tillsynsnämnd,
ersättare i kommunstyrelsen,
ersättare i tekniska nämnden
2. En levande landsbygd,
skolfrågor, lantbruk och företagande är närmast mig.

Elina Ihamäki, 35 år
1. Fullmäktige, ersättare
i kommunstyrelsen, ordförande i byggnads- och
miljönämnden, ordförande i
vägsektionen, finska sektionen (utbildning), utvecklingsoch planläggningssektionen,
centralvalnämnden, ersättare
i gemensamma vårdnämnden
inom vårdsamarbetet med
Korsholm
2. Jag vill jobba för att Vörå
skulle vara attraktiv kommun
både för invånare och företag.
Jag tycker att Vörå ska vara
självständig kommun så
länge det ekonomiskt är möjligt. Vi måste se kommunen
som en helhet, få bort gamla
byatänkandet och splittringen
mellan kommundelarna.

Anna Käcko-Englund,
32 år
1. Fullmäktige, kommunstyrelsen, personalsektionen,
ersättare i vårdnämnden i
Korsholms kommun, kommunstyrelsens representant
i nämnden för utbildning och
småbarnspedagogik)
2. Viktiga frågor är ärenden
som gäller barn och unga,
personalfrågor och utveckling.

Rune Jåfs, 58 år
1. Fullmäktige, tekniska
nämnden, omsorgsnämnden,
ersättare i valnämnden för
proportionella val, ersättare i

Madelene Lindqvist, 28
år
1. Fullmäktige, byggnads- och
miljövårdsnämnden, landsbygdsnämnden, ersättare i
kommunstyrelsen, ersättare i

Västkustens tillsynsnämnd
2.Som nyinvald i fullmäktige
ska det bli roligt och intressant
att lära sig hur den kommunala politiken fungerar i praktiken. Till mina hjärtefrågor hör
primärnäringarna, offentlig
upphandling och en god service för kommuninvånarna.

nella val, vice ordförande i
vårdnämnden i Korsholms
kommun, nämndeman vid
tingsrätten, ersättare i KeskiPohjanmaan koulutusyhtymä,
ersättare vid representantskapsmöte i Österbottens
förbund
2. Jag vill vara en allmän politiker som arbetar för kommunens och kommun invånarnas
bästa. Vård- och omsorgsfrågor
ligger mej varmt om hjärtat.

Margaretha Nordqvist,
54 år
1. Fullmäktige, fritidsnämnden
2. Jag vill arbeta för att bibehålla servicen i kommunen
och att alla ska ha en trygg
vardag. Jag stöder barndagvård och grundutbildning.
Martin Markén, 71 år
1. Fullmäktige, viceordföranden i revisionsnämnden, Vörå
kommuns representant i
Österbottens Förbundsfullmäktige
2. Jag har tänkt arbeta för barn
och ungdomar, vår framtid!
Samt för de
äldre som byggt upp vår tillvaro. Även att det finns bostäder
för inflyttare och andra och att
näringslivet har möjlighet att
utvecklas i kommunen. Anser
att kommunen bör slå vakt om
sig som
en självständig kommun så
länge som det går. Vem skulle
hjälpa oss att få det bättre?

Leena Nikkari-Östman,
42 år
1. Fullmäktige 2:a viceordförande i kommunstyrelsen, ordförande i nämnden för utbildning
och småbarnspedagogik,
ordförande för finska sektionen
(utbildning), planeringskommittén för Koskeby skola, ersättare
i styrelsen för FAB Oravais
bostäder och Maxmo bostäder,
ordförande i styrelsen för Nabbens gästhamn, direktionen
för syskonen Fors minnesfond,
ersättare i valnämnden för
proportionella val)
2. Det som är viktigt för mej är
att arbeta för att kommunen
ska må bra och vara en bra
plats att bo i, för alla. Speciellt varmt om hjärtat ligger
bildningsfrågor, barn och
ungdom. Koskeby skola har
varit en hjärtesak för mej och
jag hoppas att få se en ny skola
resa sej under denna period,
där även högstadiets behov
blivit beaktade. Att våra skolor
ska vara hälsosamma är en
viktig sak för mej och där har
vi utmaningar dom kommande
åren. Jag hoppas att vara en
såda politiker som folk vill och
vågar ta kontakt med!

Leif Sippus, 61 år
1. Fullmäktige, utvecklingsoch planläggningssektionen,
ersättare i kommunstyrelsen
2. Det viktiga är att få näringslivet att tro på Vörå, och
därmed förhoppningsvis nya
arbetsplatser och eventuellt
nya invånare. Med en livskraftig kommun får vi resurser
att utveckla all kommunal
service.
Karita Ohlis, 65 år
1. Fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
representant i äldrerådet och i
flyktingnämnden, direktionen
för affärsverket Österbottens
räddningsverk, fondkommittén för Ohlsfonden, ersättare i
valnämnden för proportionella
val, ersättare i samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt, ersättare i direktionen
för syskonen Fors minnesfond
2. Bra vård och omsorg för
kommuninvånarna är av
yttersta vikt också efter att
landskapsreformen träder
ikraft. Jag anser att äldreomsorgen skall finnas kvar i
kommunen och att var och en
skall kunna få vård på sitt modersmål. Barn och unga är vår
framtid. Fungerande daghem
och skolor är viktiga för en bra
start i livet. Näringslivet är en
viktig del i kommunen. Företagsamheten har varit bra i vår
kommun och jag hoppas att de
arbetslösas antal skall minska
och att vi får fler företag till
kommunen.

Kenneth Pärus, 57 år
1. Fullmäktige, ordförande i
omsorgsnämnden, ordförande
i valnämnden för proportio-

Raymond Stenman, 19 år
1. Fullmäktige, nämnden för
utbildning och småbarnspedagogik, fritidsnämnden
2. För mig är kommunen som
helhet viktig. Detta innebär att
medan kommunens centrum
är en viktig del, så får inte de
mindre byadelarna och orterna
glömmas bort. Heller får inte
kommuninvånarna glömmas
bort. Det är viktigt att inse att
politikerna är invalda för att
påverka deras vardag, inte
tvärtom så att det blir invånarna som påverkar politikernas
vardag. Därför bör kommunikationen mellan beslutsfattare
och invånare öka så att dessa
känner sig mera engagerade
i vad kommunen gör och hur
besluten påverkar deras vardag. Målet är att de själv ska
kunna påverka sin vardag, med
vi ledamöter mera som en länk
i denna kedja. Och jag ser att
en till invånarna mindre kommun såsom Vörå har möjlighet
att göra just detta. Det här är
för mig en viktig del i kommunens utveckling om vi även
i framtiden skall kunna förbli
självständiga. På hemmaplan
engageras jag ändå mest av
bildningsfrågor, i synnerhet på
gymnasienivå, men även andra
stadier intresserar.
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Tässä ovat Vöyrin uudet valtuutetut
Esitimme seuraavat kysymykset:
1. Mitä kunnallisia luottamustehtäviä sinulla on?
2. Miten olet ajatellut työskennellä tulevat neljä vuotta, mikä on
sinulle tärkeää?
Kjell Heir, 58 v
1. Valtuuston puheenjohtaja, Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen
hoivalautakunnan jäsen, Vaasan
sairaanhoitopiirin valtuuston
jäsen, sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja,
Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunta, Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuuston varajäsen,
Kiinteistöosakeyhtiö Norrvallan
hallituksen jäsen, Kiinteistöosakeyhtiö Oravais Bostäderin
ja Kiinteistöosakeyhtiö Maxmo
Bostäderin hallitusten jäsen,
Nabbenin Vierassatama Oy:n
hallituksen jäsen.
2. Pyrkiä siihen, että kunnan
kehittämiseen ja tulevaisuuden
strategiaan saavutetaan yhteinen
linja. Kuntaa on kehitettävä sekä
elinkeinoelämän että työpaikkojen osalta. Etenkin nuorten työllisyys tulisi ottaa huomioon. Vaikka
sosiaali- ja terveydenhuolto
hoidetaan toisella tasolla, kunnan
on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman paljon palveluja. On
tärkeää, että koulut ja päivähoito
toimivat koko kunnan alueella.
Erilaisia asuntovaihtoehtoja on
edelleen oltava, jotta asukasluku
säilyy ja mahdollisuuksien mukaan jopa kasvaa.
Göran Westerlund, 67 v
1. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja, vapaa-aikalautakunnan
puheenjohtaja, kehitys- ja
kaavoitusjaoston jäsen, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan
jäsen, Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan varajäsen,
valtuuston edustaja elinkeinoneuvostossa.
2. Haluan työskennellä kehittämisen ja muutoksen parissa ja
pidän haasteista. Näinä aikoina,
kun valtion ja kunnan rakenteissa tapahtuu paljon muutoksia,
tarvitaan niitä, jotka näkevät
mahdollisuuksia, jotka pystyvät
kehittämään ja parantamaan
asioita. Olen tehostamassa ja
parantamassa kunnan toimintaa
ja keskityn yrityksiin ja työpaikkoihin, tontteihin ja asuntoihin,
päiväkoteihin, kouluihin ja
lukioon sekä vanhustenhuoltoon. Kehittämishankkeisiin,
esim. Fjärdsändan, patikkareitit,
Norrvalla ja uimahalli. Vahvan
Vaasanseudun puolesta. Tavoitteeni: kunta kunnossa, myös
talous.
Victor Ohlis, 34 v
1. Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja,
ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja (opetus), kehitys- ja
kaavoitusjaoston varajäsen,
Koskebyn koulun suunnittelutoimikunnan jäsen.
2. Minulle tärkeää on yhteys
asukkaisiin, millaista sisältöä kunnassa luodaan juuri
heitä varten. Pidän tärkeinä
tulevaisuuden asioina lapsia ja
nuoria koskevat kysymykset, ts.
opetus- ja koulutusasiat. Haluan
myös nähdä tulevaisuudessa
yhtenäisen Vaasanseudun, jossa
luomme yhdessä tulevaisuutta,
johon kuuluvat hyvä koulutus,
työpaikat ja Pohjanmaa, joka on
jatkossakin luokkansa paras.
Johanna Skarper, 33 v
1. Valtuuston 3. varapuheenjohta-

ja, ruotsinkielisen jaoston jäsen
(opetus), suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan varapuheenjohtaja, Asunto-Oy Vörå Bofinken
IV:n ja Asunto-Oy Vörå Lärkanin
hallitusten jäsen.
2. Mielestäni kolme tärkeää
poliittista asiaa on sosiaali- ja
terveydenhuolto, päiväkodit ja
koulut sekä kunnan kehittäminen. SOTE-uudistus on päivänpolttava aihe. Emme tiedä, mitä
meillä on edessämme, ja siksi
on tärkeää turvata hyvät palvelut
kunnassa, niin nuorille kuin
vanhoillekin. Voimme vain toivoa
ja tehdä työtä sen puolesta, että
vanhustenhuollon asumisyksikkömme saavat jäädä kuntaamme myös maakuntauudistuksen
jälkeen. Pikkulasten vanhempana minulle tärkeitä asioita ovat
varhaiskasvatus, kouluasiat sekä
lasten ja nuorten hyvinvointi.
Haluan, että lapsemme saavat
parhaat mahdollisuudet elämäänsä mm. hyvän koulutuksen
avulla. Meidän tulee panostaa
varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toisen asteen koulutukseen. Voimme päiväkotien ja
koulujen avulla houkutella uusia
asukkaita kuntaamme sekä pitää
kiinni täällä jo asuvista. Haluan
edelleen kehittää Vöyrin kuntaa
niin, että se houkuttelee uusia ihmisiä asettumaan tänne. Haluan
panostaa hyviin lähipalveluihin
(päivähoitoon, kouluihin, sairaanhoitoon), hyviin ja halpoihin
tontteihin, hyviin tieyhteyksiin
sekä teiden hoitoon myös kaavaalueiden ulkopuolella.
Harry Backlund, 74 v
1. Valtuutettu, tarkastuslautakunnan varajäsen, kehitys- ja
kaavoitusjaoston varajäsen.
2. Haluan RKP:n ryhmäpuheenjohtajana työskennellä
niin, että vaikeista ja epämukavista päätöksistä keskustellaan
ryhmäkokouksessa ja päätökset
tehdään demokraattisessa
järjestyksessä.
Ryhmäkokousten ansiosta
nekin, jotka eivät halua nousta
istuntosalin puhujakorokkeelle,
voivat esittää asiansa ryhmäkokouksessa. Hyvin valmistelluissa
ryhmäkokouksissa saamme
esiin kaikki päätökseen vaikuttavat seikat, ja silloin vältymme
virheellisiltä ja provosoivilta keskusteluilta salissa ja keskustelun
taso pysyy korkeana. Muilta osin
haluan edistää resurssien oikeudenmukaista ja tarpeenmukaista
jakoa kaikkien kunnanosien
kesken. Jos Mustasaari ja Vaasa
alkavat keskustella yhdistymisestä, minusta Vöyrinkin tulee
olla osaltaan aktiivisesti mukana
ja valvoa tulevia intressejämme
tavalla tai toisella.
Gustav Backman, 61 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
jäsen, pakolaislautakunnan puheenjohtaja, suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan varajäsen,
tiejaoston varajäsen, kunnanhallituksen edustaja rakennus- ja
ympäristölautakunnassa.
2. Haluan työskennellä sen
puolesta, että kuntalaisillamme
säilyvät mahdollisimman hyvät
palvelut.
Ann-Britt Backull, 53 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
jäsen, Kårkullan yhtymävaltuuston jäsen, Ohlsfonden-rahaston
toimikunnan puheenjohtaja,
Koskebyn koulun suunnittelutoimikunnan jäsen, suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan jäsen,
kunnanhallituksen edustaja
peruspalvelulautakunnassa.

2. Säilyttää kunta jatkossakin
mahdollisimman itsenäisenä,
jotta voimme edelleen saada
kunnallisia lähipalveluja ruotsin
kielellä. Mieluummin yhteistyötä
kuin kuntaliitoksia. Tärkeää että
saamme itse päättää alueella
verorahoistamme. Toimia sen
puolesta, että kaikilla kuntalaisilla on tulevaisuudessakin käytettävissään sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaat, tasapuoliset
ja oikeudenmukaiset palvelut.
Paremmat tiet ja edelleen hyvä
kouluverkosto ja terveet koulurakennukset. Kaikkien kunnanosien
markkinointi. Meidän tulee vaalia
kuntalaisten ja yritysten etuja
siten, että he haluavat edelleen
asua ja pysyä kunnassamme;
samoin haluan työskennellä sen
puolesta, että kuntaan saataisiin
houkuteltua uusia asukkaita,
yrityksiä, turisteja ja kävijöitä.
Fredrik Bengts, 50 v
1. Valtuutettu, teknisen lautakunnan puheenjohtaja.
2. Toimia lähiympäristön positiivisen kehittämisen puolesta.
On tärkeää panostaa Vöyrin
houkuttelevuuteen, mm. hyvillä
kouluilla, arvostavalla vanhustenhuollolla ja elinkeinoelämän
investoinneilla.
Ove Bergman, 51 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
jäsen, henkilöstöjaoston jäsen,
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsen, Koskebyn koulun
suunnittelutoimikunnan jäsen,
Vaasanseudun jätelautakunnan jäsen, kiinteistötoimitusten
uskottu mies, kunnanhallituksen
edustaja teknisessä lautakunnassa, Kiinteistöosakeyhtiö Vörå
Bofinken IV:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Vörå Lärkanin hallitusten
jäsen.
2. Vöyri elinvoimaisena kuntana!
Roy Björklund, 71 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
1. varapuheenjohtaja, kehitys- ja
kaavoitusjaoston puheenjohtaja,
teknisen lautakunnan jäsen,
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen, Vaasanseudun
yhteistyöneuvottelukunnan
varajäsen, elinkeinoneuvoston
jäsen, Ab Ekorosk Oy:n hallituksen jäsen, Kiinteistöosakeyhtiö
Oravais Bostäderin ja Kiinteistöosakeyhtiö Maxmo Bostäderin
hallitusten jäsen.
2. Kaavoitusasiat, asuinalueet ja
teollisuusalueet. Työpaikkojen
säilyttäminen ja luominen. Miellyttävä asuinympäristö.
Rainer Bystedt, 57 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, henkilöstöjaoston
puheenjohtaja, elinkeinoneuvoston puheenjohtaja, Koskebyn
koulun suunnittelutoimikunnan
puheenjohtaja, Vörå Värmeförsörjning Ab:n hallituksen jäsen,
Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoimintaalueen hoivalautakunnan jäsen,
Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen, Söfuk, Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan
jäsen, Syskonen Fors minnesfond
-muistorahaston johtokunnan
puheenjohtaja, Vaasan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston
varajäsen.
2. Toimin koko kunnan etujen
puolesta sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kaikkiin koulutusasteisiin, elinkeinoelämään ja
sen infraan liittyvissä asioissa.
Mutta ehkä tärkeimpänä asiana
on asukkaiden hyvinvoinnin ja
tulevaisuudenuskon yleinen
korottaminen.

Karl Eklund, 65 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
jäsen, peruspalvelulautakunnan
varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja vapaa-aikalautakunnassa.
2. Haluan toimia kunnan
itsenäisyyden ja hyvän talouden
puolesta.
Kjell Engström, 48 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
varajäsen, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen,
ruotsinkielisen jaoston varajäsen
(opetus), Optiman yhtymähallituksen jäsen.
2. Hyvän lasten päivähoidon ja peruskoulutuksen puolesta. Meidän
tulee järkevillä päätöksillä itse
muovata tulevaisuutemme niin,
että voimme jatkossakin olla houkutteleva ja itsenäinen kunta.
Andreas Gammelgård, 53 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
varajäsen, rakennus- ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja, vapaa-aikalautakunnan
varajäsen, kehitys- ja kaavoitusjaoston varajäsen.
2. Aion toimia Vöyrin ja alueen
parhaaksi.
Sigfrid Hannus, 57 v
1. Valtuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, teknisen
lautakunnan varapuheenjohtaja,
Pohjanmaan pelastuslaitoksen
johtokunnan varajäsen.
2. Säilyttää terveydenhuollosta ja
vanhustenhuollosta mahdollisimman paljon nykymuodossaan,
emme voi yksityistää perustoimintoja.
Säilyttää koulujärjestelmä
nykymuodossaan. Selvittää liittymistä Vaasaan samanaikaisesti
Mustasaaren kanssa, emme saa
jäädä jälkijunaan!
Elina Ihamäki, 35 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen varajäsen, rakennus- ja
ympäristölautakunnan puheenjohtaja, tiejaoston puheenjohtaja,
suomenkielisen jaoston jäsen
(opetus), kehitys- ja kaavoitusjaoston jäsen, keskusvaalilautakunnan jäsen, Mustasaaren ja
Vöyrin perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen hoivalautakunnan varajäsen.
2. Haluan toimia sen puolesta,
että Vöyri olisi houkutteleva kunta
niin asukkaille kuin yrityksillekin. Minusta Vöyrin pitää olla
itsenäinen kunta niin kauan kuin
se on taloudellisesti mahdollista.
Meidän täytyy nähdä kunta kokonaisuutena, päästä pois vanhasta
kyläajattelusta ja kunnanosien
välisestä hajaannuksesta.
Rune Jåfs, 58 v
1. Valtuutettu, teknisen lautakunnan jäsen, peruspalvelulautakunnan jäsen, suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan varajäsen,
tiejaoston varajäsen.
2. Minulle on tärkeää, että
edistämme aktiivisesti yritysten
asettautumista kuntaan ja että
meillä on edullisia asuinalueita
eri puolilla kuntaa, että nuoremme ja muualta muuttavat voivat
asettautua tänne. Vanhustenhuollon riittävät resurssit ovat myös
tärkeitä, jotta kaikki vanhukset
voidaan hoitaa hyvin. Nuorillamme tulee myös olla mahdollisuus
hyvään vapaa-ajan tekemiseen, ei
ehkä pelkästään juuri urheiluun
vaan mihin tahansa.
Hanna Kastus, 37 v
1. Valtuutettu, rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsen, kehitys- ja kaavoitusjaoston jäsen,

maaseutulautakunnan jäsen,
Länsirannikon valvontalautakunnan jäsen, kunnanhallituksen
varajäsen, teknisen lautakunnan
varajäsen.
2. Elävä maaseutu, kouluasiat,
maatalous ja yrittäjyys ovat minulle läheisimpiä asioita.
Anna Käcko-Englund, 32 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
jäsen, henkilöstöjaoston jäsen,
Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoimintaalueen hoivalautakunnan
varajäsen, kunnanhallituksen
edustaja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.
2. Tärkeitä ovat lapsia ja nuoria,
henkilöstöasioita ja kehittämistä
koskevat kysymykset.
Madelene Lindqvist, 28 v
1. Valtuutettu, rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsen,
maaseutulautakunnan jäsen,
kunnanhallituksen varajäsen,
Länsirannikon valvontalautakunnan varajäsen.
2. On hauskaa ja kiinnostavaa
päästä uutena valtuutettuna
oppimaan, miten kuntapolitiikka
toimii käytännössä. Alkutuotanto,
julkiset hankinnat ja kuntalaisten hyvät palvelut ovat minun
sydämenasioitani.
Martin Markén, 71 v
1. Valtuutettu, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston
jäsen.
2. Aion työskennellä lasten ja
nuorten, tulevaisuutemme,
puolesta! Samoin ikääntyvien
puolesta, jotka ovat rakentaneet
yhteiskuntamme. Myös jotta
kuntaan muuttaville ja muille on
asuntoja ja että elinkeinoelämällä
on mahdollisuuksia kehittyä kunnassamme. Minusta kunnan tulee
vaalia itsenäisyyttään mahdollisimman pitkälle. Kuka auttaisi
meitä parantamaan asioita?
Leena Nikkari-Östman,
42 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
2. varapuheenjohtaja, opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan
puheenjohtaja, suomenkielisen
jaoston puheenjohtaja (opetus),
Koskebyn koulun suunnittelutoimikunnan jäsen, Kiinteistöosakeyhtiö Oravais Bostäderin
ja Kiinteistöosakeyhtiö Maxmo
Bostäderin hallitusten varajäsen, Nabbenin Vierassatama
Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
Syskonen Fors minnesfond -muistorahaston johtokunnan jäsen,
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen.
2. Minulle on tärkeää toimia sen
puolesta, että kunta voi hyvin
ja on hyvä asuinpaikka kaikille.
Koulutusasiat, lapset ja nuoret
ovat erityisen lähellä sydäntäni.
Koskebyn koulu on ollut minulle
sydämenasia, ja toivon näkeväni
tällä valtuustokaudella uuden
koulun, jossa myös yläasteen
tarpeet on otettu huomioon.
Minulle on tärkeää, että koulurakennuksemme ovat terveitä, ja
siinä meillä on haasteita tulevina
vuosina. Toivon olevani sellainen
poliitikko, johon ihmiset haluavat
ja uskaltavat ottaa yhteyttä!
Margaretha Nordqvist,
54 v
1. Valtuutettu, vapaa-aikalautakunnan jäsen.
2. Haluan toimia sen puolesta,
että palvelut säilyvät kunnassa
ja että kaikkien arki on turvallinen. Tuen lasten päivähoitoa ja
perusopetusta.

Karita Ohlis, 65 v
1. Valtuutettu, kunnanhallituksen
jäsen, kunnanhallituksen edustaja vanhusneuvostossa ja pakolaislautakunnassa, Pohjanmaan
pelastuslaitoksen johtokunnan
jäsen, Ohlsfonden-rahaston
toimikunnan jäsen, suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan varajäsen, Vaasan sairaanhoitopiirin
yhtymävaltuuston varajäsen,
Syskonen Fors minnesfond
-muistorahaston johtokunnan
varajäsen.
2. Kuntalaisten hyvät sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut ovat
äärimmäisen tärkeitä myös
maakuntauudistuksen astuttua
voimaan. Minusta vanhustenhuollon tulee säilyä kunnassa,
ja jokaisen tulee voida saada
hoitoa äidinkielellään. Lapset ja
nuoret ovat tulevaisuutemme.
Toimivat päiväkodit ja koulut ovat
tärkeitä hyvälle alkutaipaleelle
elämässä. Elinkeinoelämä on
tärkeä osa kuntaa. Yrittäjyys on
ollut hyvää kunnassamme, ja toivon, että työttömien lukumäärä
supistuu ja saamme enemmän
yrityksiä kuntaan.
Kenneth Pärus, 57 v
1. Valtuutettu, peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan
puheenjohtaja, Mustasaaren ja
Vöyrin perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen hoivalautakunnan varapuheenjohtaja,
käräjäoikeuden lautamies, KeskiPohjanmaan koulutusyhtymän
yhtymähallituksen varajäsen,
Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsen.
2. Haluan olla yleispoliitikko, joka
toimii kunnan ja kuntalaisten
parhaaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat ovat lähellä
sydäntäni.
Leif Sippus, 61 v
1. Valtuutettu, kehitys- ja kaavoitusjaoston jäsen, kunnanhallituksen varajäsen.
2. On tärkeää saada elinkeinoelämä uskomaan Vöyriin, ja sitä kautta toivottavasti
saamme uusia työpaikkoja ja
mahdollisesti uusia asukkaita.
Elinvoimaisena kunta saamme
resursseja kehittää kunnan
kaikkia palveluja.
Raymond Stenman, 19 v
1. Valtuutettu, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen,
vapaa-aikalautakunnan jäsen.
2. Minulle kunta on kokonaisuudessaan tärkeä. Vaikka kunnan
keskusta on tärkeä, pienempiä
kunnanosia ja kyliä ei saa unohtaa. Eikä kuntalaisia saa unohtaa. On tärkeää ymmärtää, että
poliitikot on valittu vaikuttamaan
kuntalaisten arkeen eikä toisin
päin niin, että kuntalaiset vaikuttavat poliitikkojen arkeen. Siksi
päättäjien ja kuntalaisten välisen
viestinnän tulisi kasvaa niin, että
kuntalaiset tuntevat olevansa
enemmän osallisia siihen, mitä
kunta tekee ja miten päätökset
vaikuttavat heidän arkeensa. Tavoitteena on, että asukkaat voisivat itse vaikuttaa arkeensa ja
valtuutetut olisivat pikemminkin
yhtenä lenkkinä tässä ketjussa.
Ja minusta juuri asukasluvultaan pienemmillä kunnilla, esim.
Vöyrillä, on mahdollisuudet juuri
tähän. Tämä on minulle tärkeä
osa kunnan kehittämistä, jotta
myös tulevaisuudessa voimme
säilyä itsenäisinä. Kotikentällä
minua kiinnostavat kuitenkin
eniten koulutusasiat, etenkin
lukiotasolla, mutta myös muut
koulutusasteet kiinnostavat.
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zzVörå kommunbibliotek – Vöyrin kunankirjasto

Läsarna tipsar! Lukijat vinkkaavat!
Namn: Alexander Nybäck
Ålder: 27 år
Bor: Nykarleby centrum.
Sysslar med: Studerar till
musikpedagog. Från maj till
september har jag arbetat
som vikarierande bokbusschaufför i Vörå.
Senaste läst bok: Odla, äta
älska chili skriven av Johansson Björn.
Min favoritbok: Dan Browns
böcker om Robert Langdon:
Änglar och demoner, Davinci koden, Den förlorade
symbolen, Inferno.
Just nu läser jag gärna: Musikteoriböcker
Berätta om ett särskilt läsminne: Jag hade planerat
att läsa ”berättelsen om Pi”
en gång. Tanken var att jag
skulle läsa boken före filmen
kom på DVD. Jag läste aldrig
ut boken för mitt i allt dök filmen upp på tv och då såg jag
filmen.
Vad jag tänker på när jag hör
ordet bibliotek: En plats där
man hämtar böcker för att
läsa till någon kurs i skolan.
Trevlig byggnad, ofta snyggt
inredda utrymmen, men tyvärr ändå en plats som jag
tillbringar allt för lite tid vid.
Nimi: Tanja Markkula
Ikä: 37
Asun: Jöralassa, melkein Rekipellossa.
Olen: Opiskelija, vielä hetkisen. Tuleva kirjaston täti,
toivottavasti.
Sommarens
bibbatant i Oravais och vikarierar vid behov på bibliote-

Väglag och enskilda personer vars vägar
snöplogas på kommunens försorg.
Sätt ut plogningsmärken snarast möjligt.
Väg utan godtagbar märkning lämnas oplogad.
Vörå kommun
Tekniska sektorn

www.vora.fi

Tiekunnat ja yksityishenkilöt, jos kunta hoitaa
teidenne lumenaurauksen, asettakaa aurausmerkit paikoilleen mahdollisimman pian.
Ilman hyväksyttäviä aurausmerkkejä oleva tie
jätetään auraamatta.

Elias Strand
Alexander Nybäck

Tanja Markkula

ken i kommunen.
Viimeisin lukemani kirja:
Ruusuvuori: Yksi näistä pienimmistä. Sitä ennen Elsa
Anttilan Hoituri ei haukottele – pieni pyrähdys teiniikäisen minäni lukemiin
kirjoihin.
Paras lukemani kirja: Niitä
on monia! William Goldingin Kärpästen herra, Linda
Olssonin Laulaisin sinulle
lempeitä lauluja, Muriel
Barberryn Siilin eleganssi, ja
Carlos Ruiz Zafónin Tuulen
varjo. Christian Rönnbackan, Antti Tuomaisen, Jussi
Adler-Olsenin sekä Hjorth ja
Rosenfeldtin dekkarit.
Suosikkikirjailijani:
Tällä
hetkellä
mm.
Christian
Rönnbacka, jonka uusinta
dekkaria odotan innolla.
Sujuvaa tekstiä, mielenkiintoinen päähenkilö ja pohojalaasta huumoria.
Nyt luen mielelläni: Syksyllä
tulee paljon mielenkiintoisia
uutuuksia. Erityisesti odotan

Rönnbackan, Carlos Ruiz
Zafonin ja Jussi Adler-Olsenin uutuuksia. Och så väntar
jag på att få läsa Lotta Grays
Himlen kan vänta, och Vörås
egen Ann-Luise Bertells bok
Vänd om min längtan.
Lukukokemus: Koulumatkat Seinäjoelle, kun löysin
äänikirjat! Ajomatkat sujuivat nopeasti, kun sai kuunnella kirjoja samalla. Miksi
en keksinyt tätä jo ennemmin?
Mikä tulee mieleeni sanasta
kirjasto: Tärkeä! Yhteiskunnallisesti ja henkilökohtaisesti. Paikka, jonne jokainen
on tervetullut. Lainaamaan
tai olemaan. Elämyksiä,
monella tapaa. Unelmatyöpaikka!
Namn: Elias Strand
Ålder: 9 år
Bor: Oravais
Sysslar med: Går på åk 3 i
centrumskolan i Oravais
Senaste läst bok: Jättar vid

Kaknästornet. Det är andra
delen i serien Jacks förbannelse och är skriven av Martin Olczak. I böckerna om
Jack finns illustrationer av
Anna Sandler som ger liv
åt fantastiska varelser och
spännande miljöer.
Min favoritbok: Dagbok för
alla mina fans, femte hjulet.
Boken är skriven av Jeff Kinney.
Min favoritförfattare: Jeff
Kinney.
Just nu läser jag gärna:
Böckerna om Jack. Det finns
tre äventyrsserier om Jack:
Jakten på Jack, Spådomen
om Jack och Jacks förbannelse. Samtliga bokserier
innehåller 4 böcker.
Berätta om ett särskilt läsminne: När jag läste första
boken om Jack och trodde
inte att den skulle vara bra.
Men böckerna är spännande
och nu väntar jag mycket på
sista delen i serien Jacks förbannelse som blir utgiven i
september.
Vad jag tänker på när jag
hör ordet bibliotek: Böcker.

••Vinberg Bo Rainer och
Svanbäck Michaela Anna
Elisabeth, båda från Vörå
församling, vigdes i Maxmo
kyrka 29.07.2017.
••Brors Einar Mikael från
Vörå församling och Österlund Stina Vilhelmina från
Nykarleby församling, vigdes
i Purmo kyrka 05.08.2017.
••Johansson Daniel Mathias
från Jönköpings KristinaLjungarums församling i
Sverige och Eriksson Sofia-Mi
Matilda från Vörå församling, vigdes i Munsala kyrka
05.08.2017.
••Kulla Patrik Tobias och Nickull Annika Marie-Louise, båda
från Vörå församling, vigdes i
Vörå kyrka 12.08.2017.
••Peltola Andreas Tapani från
Vasa svenska församling och
Saari Josefiina Iida Inkeri
från Vaasan suom. seurakunta vigdes i Oravais kyrka
12.08.2017.

••Häggman Saga Valdine,
avled 29.06.2017, 84 år
••Dahlin Lea Irene, avled

02.07.2017, 90 år
••Peth Alli Maria, avled
06.07.2017, 91 år

Vöyrin kunta
Tekninen toimiala

www.voyri.fi

SPONSORERING 2018

Enskilda idrottsutövare kan söka sponsorering för år 2018.
Närmare anvisningar och blanketter finns på www.vora.fi >
e-tjänster och blanketter eller fås från centralkansliet i Vörå
och fritidsavdelningen i Oravais.
Ansökningarna sänds senast 31.10.2017, till fritidsavdelningen, Öurvägen 31, 66800 Oravais.
Fritidsnämnden

www.vora.fi

SPONSOROINTI 2018

Yksittäiset urheilijat voivat anoa sponsorointia vuodelle
2018.
Ohjeet ja hakemukset vahvistetulla lomakkeella jonka saa
osoitteesta www.voyri.fi > e-palvelut ja lomakkeet tai Vöyrin keskustoimistosta sekä vapaa-aikatoimistosta Oravaisissa.
Hakemukset lähetettävä viimeistään 31.10.2017, Vapaaaikalautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Vapaa-aikalautakunta

www.voyri.fi

zzVörå församling
Döpta
••Klemets Anna Linnéa, född
03.04.2017 Partanen Walter
Elias, född 15.03.2017
••Boij Larissa Ulrica, född
21.04.2017
••Nordmyr Arthur Carl Erik,
född 28.04.2017 Nygård
Elliot Morgan Mattias, född
01.05.2017
••
Vigda
••Wester Karl Thomas Reihold
och Brors Emma Maria, båda
från Vörå församling, vigdes i
Vörå kyrka 03.06.2017.
••Karlsson Carl-Anton och
Häggman Sofia Desire Eleonor, båda från Vörå församling, vigdes i Oravais kyrka
01.07.2017.
••Silander Johan Sebastian Vöyrin seurakunnasta
ja Nåhls Janna Päivikki
Vaasan suom. Seurakunnaste,
vihittiin Oravaisten kirkossa
01.07.2017.
••Norrgård Richard Christian
och Överfors Maria Therése,
båda från Vörå församling,
vigdes på Glasbruket i Nykarleby 07.07.2017.
••Bergström Kim Mikael och
Landgärds Sandra Elin Maria,
båda från Vörå församling,
vigdes i Solf kyrka 08.07.2017.
••Sjöberg Tony Edvard och
Solstrand Sofia Catharina
Elisabeth, båda frå Vörå församling, vigdes i Vörå kyrka
22.07.2017.

Döda
••Skata Marta Odine, avled
24.05.2017, 85 år
••Alm Astrid Inga-Britt, avled
01.06.2017, 72 år
••Kannasto Irma Liisa, avled
02.06.2017, 71 år
••Brännars Lars Göran, avled
04.06.2017, 63 år
••Kneck Bror Anders, avled
07.06.2017, 78 år
••Lindberg Erik Alfred, avled
24.06.2017, 97 år

OFFENTLIGGÖRANDE AV
VÄNTETIDER

IDROTTSPRIS OCH IDROTTSSTIPENDIUM 2017

Fritidsnämnden söker nomineringar för 2017-års idrottspris och -stipendium.
Anvisningar för nominering på adressen www.vora.fi >
E-tjänster och blanketter eller från centralkansliet i Vörå
och förvaltningshuset i Oravais.
Fritt formulerade nomineringar skickas, senast 31.10.2017,
tillsammans med kopior av officiella resultat, till: Fritidsavdelningen, Öurvägen 31, 66800 Oravais eller per e-post på
adressen fritid@vora.fi
Fritidsnämnden

www.vora.fi

Väntetiden i medeltal för perioden 1.1–31.7.2017
Service
Hemservice
Matservice
Trygghetstelefon
Närståendevård
Vårdplats på serviceboende
eller anstaltvård
Vörå den 16 augusti 2017
Omsorgsnämnden

Väntetid
0,5 d
0,5 d
7d
1,5 mån.
ca 1,5 mån.
www.vora.fi

ODOTUSAIKOJEN
JULKISTAMINEN

URHEILUPALKINTO JA
URHEILUSTIPENDIT 2017

Vapaa-aika osasto etsii ehdokkaita vuoden 2017 urheilupalkinnon sekä urheilustipendien saajiksi.
Nimeämisohjeet kunnan kotisivulta www.vora.fi > E-palvelut ja lomakkeet tai Vöyrin kunnantalolta ja Oravaisten
hallintotalolta.
Nimeämisehdotukset sekä kopio kilpailujen virallisista
tuloksista, viimeistään 31.10.2017, osoitteeseen: Vapaaaikaosasto, Öurintie 31, 66800 Oravainen tai osoitteeseen
fritid@vora.fi
Vapaa-aikalautakunta

1.1-31.7.2017
Enligt Äldreomsorgslagen § 26 ska kommunen en gång
i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken
en äldre person kan få socialservice som han eller hon
ansökt om.

www.voyri.fi

1.1.-31.7.2017
Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on
julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusaika keskimäärin ajalle 1.1.–31.7.2017
Palvelu
Kotipalvelu
Ruokapalvelu
Turvapuhelin
Omaishoidontuki
Hoitopaikka palvelusasunnoissa tai laitoshoidossa
Vöyri 16. elokuuta 2017
Peruspalvelulautakunta

Odotusaika
0,5 pv
0,5 pv
7 pv
1,5 kk
n. 1,5 kk
www.voyri.fi
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Iza Hartvik tycker om att spela fotboll på sommaren och att skida på vintern.

Foto: Felix Rantschukoff

Iza Hartvik fick äntligen vinna
zzI läsartävlingen vann Iza
Hartvik från Maxmo den här
gången. Det var på tiden, enligt henne.
– Jag har skickat flera
gånger in. Det kom som en
överraskning, säger Hartvik.
Hon fick hjälp på traven
av sin mamma som gav ledtrådar till vad varje bild föreställde. Hartvik går i Maxmo

Vöråvägen 34, 66600 Vörå
 383 0941
Välkommen!
Öppet: onsdagar 9–18, övriga
vardagar 9–17, lördagar 9–14.

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

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

kyrkoby skola i tredje klassen, där hon trivs. Hennes
favoritämnen är bland annat
träslöjd och matte. Hon vet
inte ännu vad hon vill jobba
med när hon blir äldre, men
det är inte omöjligt att det har
något att göra med träslöjd.
Hartvik bor hemma tillsammans med hennes föräldrar Jens Hartvik och Astrid

Back. Hon har tre lillebröder
som heter Alf, Guy och hennes yngsta lillebror har inte
ännu fått sitt namn. Familjen
har även fyra hundar. Tre av
dem bor på gården och den
fjärde, som heter Gullan, bor
inomhus.
Med Gullan brukar Iza gå
på promenader. Iza tycker
om att röra på sig och på

somrarna spelar hon fotboll.
Just nu har hon börjat träna
inför skidsäsongen genom
att gå stavgång.
– Jag tycker om vintern och
sommaren lika mycket för
då får jag göra de saker jag
tycker mest om. Det vill säga
att spela fotboll och att åka
skidor, säger Hartvik.
Felix Rantschukoff

zzFödda
Ring för
offert!

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

Kustens
måleri
& KaKel

Christina Maag och Mikko Mukari fick den 02.08.2017 en
pojke som var 51 centimeter lång och vägde 3830 gram.
Pojken fick namnet Santeri Matteo Mukari,

Therése och Sami Kant i Oravais fick sonen, Felix Karl Henrik
18.11.2016. Han vägde 3685 gram och var 51,5 centimeter
lång. Elliot heter bror och är 3 år.

Christel Johansson Blomqvist och Anders Blomqvist i Karvsor fick en dotter 2.3.2017. Tuvali Lydia Andersdotter vägde
4345 g och var 51 cm lång då hon föddes. Storasyster Tindra
är 1 år.

Matheo Fredrik Maximilian Mattlar föddes den 4.3 och vägde
3800 gram och var 50 centimeter lång. Syskonen heter
Melker (2 år) och Adrian (6 år) och föräldrar är Alexandra och
Fredrik Mattlar.

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

Det händer på

Norrvalla!
16.9
7.10
14.10
14.10
15.12

Botnia MTB och Botnialöpet
Dansfest
Valhalla Obstacle Race
Mustasch, 1G3B, Heavy Tiger
Årets stora julkonsert

Simhallen öppen mån-fre 17-20
LÄS ÖPPNA UNIVERSITETS-KURSER VID NORRVALLA I
SAMARBETE MED ÅBO AKADEMI
Läsåret 2017-2018 erbjuder vi kurser inom bland annat arbetsplatspsykologi, krispsykologi och ungdomsvetenskap.
Läs mer på vår hemsida www.folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar
Vöråvägen 305,
66600 Vörå
www.folkhalsan.fi

Sophia Karlas och Richard
Sjöberg fick den 28 maj
en flicka. Hon var 50 cm
lång och vägde 3220 gram.
Flickan fick namnet Nikita
Sjöberg. Systern heter Alexandra (1 år och 9 månader).

Vi fick en dotter 31 maj
2017, klockan 14.55 och då
vägde hon 3565g och var
50 cm.
Vid dopet 02.07.17 fick hon
namnet Esther Saga Caroline Pietilä.
Föräldrarna heter Frida
Hägglund och Niklas Pietilä.
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Mörkret och kylan ökar kreativiteten
zzKära läsare. Kommunbladet är
tillbaka efter en sommarpaus. För att
summera sommarvädret kan man väl
säga att det var ganska mediokert.
Men det är inget i alla fall jag gräver mig i huvudet över desto mera.
Hösten innebär att de flesta förhoppningsvis är utvilade inför både skolstarten och att återvända tillbaka till
arbetslivet.
I en dokumentär kallad Barbecue
som producerats av Netflix får tittaren ta del av olika grillningskulturer
världen över. När skaparna besökte
Sverige lades inte så stor fokus på

matlagningen. Tydligen är engångsgrillar något fascinerande för resten
av världen, för det var det de visade
mest. Men en svensk man i 30-års
ålder lyfte fram att vi i Norden lever för ljuset. På sommaren kan en
person nästan känna ångest över att
inte fånga dagens ljus på huden. Det
fick mig att tänka till.
Jag tror att vi har mycket av våra
teknologiska framgångar i Norden
att tacka för att det är kallt och
mörkt största delen av året. Kylan
gör oss alerta och om vi fråntas solen – som dokumentären ville påstå

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb

zEtt
z
varmt tack till styrelsen
för Vörå Företagare rf, som
ordnade ett välgörenhetslopp
”Spring undan cancer” i Maxmo söndagen 2.7.2017! Intäkterna från deltagaravgifterna
gick oavkortat till cancerklubben. Planerad verksamhet till
hösten: Vattengymnastiken
i terapibassängen på Norrvalla startar tisdag 12.9 kl.18.
Gruppen är fullbokad. Vänligen meddela om eventuell
annullering till Siv på tfn 0504048904.
Undersökning av hudförändringar och födelsemärken
ordnas under hösten. Undersökningarna görs av hudläkare Jaana Mattila. När datum
fastställts meddelar vi det i
VBL:s föreningslista, Wör-TV
och Årvas-TV.

Måndag 23.10 kl. 19.00 ordnar vi i auditoriet på Norrvalla
en föreläsning för alla under
rubriken ”Må bra med sig själv
i livets olika skeden”. Föreläsare är Margareta Puiras, kaplan
i Hangö svenska församling,
född och uppvuxen i Ollhugg,
Oravais. Margareta är också
sekreterare i Västra Nylands
Cancerklubb.
Försäljningen av Rosa bandet kommer iår att ordnas under tiden 28.9–30.11.
Vänligen kontakta oss i cancerklubbens styrelse när du fått
en cancerdiagnos och behöver
stöd ekonomiskt eller information om andra stödformer.
Tveka inte att ta kontakt med
oss, vi finns till för att hjälpa
dig.
Siv Säll, Ordförande

Teaterresa till Ingvar
zzFritidsnämnden ordnar en
teaterresa till Wasa Teaters
föreställning INGVAR! - En
musikalisk möbelsaga lördagen den 14.10. kl. 19.00. Föreställningen är en musikal
som både hyllar och driver
med såväl den svenska självbilden som Ingvar Kampards
livsverk IKEA. Det bjuds på
en skön blandning av olika
musikstilar och högklassiga

Felix Rantschukoff

Läsartävling

Vann i byin?

1

zzHur väl känner du din hemkommun?
Vi söker olika ställen i kommunen. Skriv ner de rätta
svaren (t.ex. kommungården i Vörå), din adress och ditt
telefonnummer och skicka in svaret till Kommunbladet,
PB 55, 65101 VASA. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren
behöver vi ha senast den 27 september. Bland alla korrekta
svar utlottas ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!
Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________

1

Telefon: _______________________________________________

2

zzRätt svar: De rätta svaren från föregående nummer är 1.
Minikonstgräsplan i Oravais, 2. Kummelskär, Mickelsörarna,
3. Myrbergsgården, Vörå.

3

2

3

artister. I huvudrollen som
Ingvar Kamprad ses den
skönsjungande norrmannen
Erik-André Hvidsten. Bland
övriga artister kan nämnas
Anna-Maria Hallgarn från
Sverige, Thomas Lundin och
Markus Lytts. Pris: 30 euro,
inkl. buss och biljett. Anmälningar till fritidskansli, 3821
1671 eller e-post fritid@vora.
fi senast 22.9.

A-bygg U. Ahlbäck
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi
www.a-byggahlback.fi
0500-362422
VTT
ad
certifier
Kakel och golv

Badrumsrenoveringar
Parkettläggningar

ELINSTALLATION &
ELINSTALLATION
& ELPLANERING
ELPLANERING

Byahjälp Finland Ab/
Suomen Kyläavustajat Oy
Behöver du hjälp? Ring!
Tarvitsetko apua? Soita!

att vi är beroende av – så sysselsätter vi oss på andra sätt.
Därför tycker jag att vi kan välkomna hösten och vintern med
öppna armar. Solen är inte alltid det
viktigaste, det finns
mycket annat att
uppskatta med de
förhållanden vi har
här i Norden.

050-410 9905

www.facebook.com/Byahjalp
byahjalp@gmail.com

T. Sundberg VVS-installation

T. Sundberg
Värmepumpar
från 950VVS-instalation
euro. Ring och fråga
från 950eller
euro.sommarstuga!
Ring och fråga
offert Värmepumppar
till ditt hus, garage
offert till ditt hus, garage eller sommarstuga!

www.vvs-lvi.fi
www.vvs-lvi.fi
050-5274128
050-527
4128
Vörå / Oxkangar
Vörå/Oxkangar

Trött i kropp & själ i höst?

La casa verde,
massage & livsro erbjuder
klassisk massage samt
Indisk
huvudmassage.

Ring 050-385 0835 •www.lacasaverde.fi

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

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

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta per-olof.sten@hssmedia.fi.

Vi förlänger våra öppethållningstider vid
Vasakontoret från och med 4.9.2017
Måndagar kl. 9:30-17:00 alla tjänster
kl. 17:00-19:00 mot tidsbokning (ej kassatjänster)
Ti-Fre kl. 9:30-16:30 alla tjänster
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Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

Årgång 31

Nybyggen och
renoveringar

• Upprättande av juridiska handlingar
• Skrivarbeten och översättningar

Dags för nya glasögon?

Blomlökar
Priset ikraft
6-17.9.2017

4

HÖSTEN MED OT

95
/ps

(norm. pris 7,95)

Makita ackukedjesåg
DUC303Z
endast stommen

399

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

MALLORCA - ALICANTE

Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn.
Tre centrumhotell att välja mellan.
Resor: 15-17.9, 20-22.10, 2-4.12, 8-10.12

Upplev Mallorca, Barcelona och Alicante
på samma resa. Flyg till Mallorca,
hem från Alicante, båtresa MallorcaBarcelona. Resa 23.10-1.11.

HÄLSORESOR TILL PÄRNU

00

Kom in och
provsåga!
Pattex Aero 360 fuktabsorberare

13 90

KOM IN OCH BEKANTA DIG MED VÅR
INREDNINGSAVDELNING: TAPETER,
GOLV, GARDINSTÄNGER, KAKEL M.M.
TRANSPORTTJÄNST

Rundresa i Spaniens själ som avslutas
med fem dagar i Almunécar.
Resa 31.10-10.11.

HÖSTRESA TILL RIGA

JULMARKNAD I RÜDESHEIM

ST. PETERSBURG PÅ HÖSTLOVET

SLÄPVAGNUTHYRNING
FINANSIERING

VÄLKOMMEN!
K-Lantbrukscentralen Vörå
Larvvägen 53, Vörå
tel (06) 3843 400
www.k-rauta.fi/voyri

Återupptäck det levande konstverket St.
Petersburg på en visumfri resa med två
dagar i St. Petersburg, en natt på hotell och
två nätter ombord på St. Peter Lines fartyg.
Guidad stadsrundtur och egen buss med.
Resa 18-21.10.

LOPPIS I LULEÅ
Sveriges största fyndmarknad i Arcushallen.
Resa 27-28.10.

PIAF PÅ ÅBO SVENSKA TEATER
Musikdramat ”PIAF-jag ångrar ingenting”
på Åbo Svenska Teater med
Emma Klingenberg som Edith Piaf.
Resor 23-24.9, 24-25.11, 1-2.12.

Köp ett par
till normalpris
och du får
andra paret*

ANDALUSIEN

Sköna och avkopplande dagar på Spa Tervis.
Bekväma restider. Resor: 23-30.9,
18-22.10 (kort resa), 4-11.11,
4-14.11 (lång resa), 2-9.12.
Höstlovsresa till vackra Riga.
Resa 18-22.10.

STORT URVAL AV
UTEBELYSNING!

VÖYRI / VÖRÅ

HOTELLRESOR TILL TALLINN

för 50 €.

(* bågar från utvalt sortiment)

Käthe Wohlfarts berömda julbutik och
julmuseet i Rothenburg ob der Tauber,
Rüdesheims traditionella julmarknad samt
gränsshopping i Lübeck. Bekvämt med flyg,
OT-bussen och Finnlines!
Resa 22-27.11.

DANSKRYSSNING MED VIKING GRACE
Larz-Kristerz och Tomas Fantz 27-28.9.
Pris från 53 € / person i tvåbädds Inside4.
Bussrutter både längs riksåttan
och Strandvägen!

Dessa och många fler resor på vår
hemsida: www.oravaistrafik.fi
Vi betjänar
må–fre 10–17
(eller enligt överensk.)
www.karitasoptik.fi

Tel. 06-318 4000

Vöråvägen 5, Vörå | Tel. 06-383 7333

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

AB

Trend 7 matt
VÄGGFÄRG vit
2,7 l

25,00€
9,0 l

59,00€

BASTUPANEL
stp 15x95 värmebehandlad asp, m

Mdf TAKPANEL
Maler vit björk
8x185x2070, m2

7,90€

2,90€

stp 15x95 klibbal, m

2,50€
J Ä R N – R AU TA

Hunton träfiber
ISOLERINGSSKIVOR

KULLA
Oravais, tfn 357 5800

ZODIAC
EASY HUNT 2

PHILIPS
SAFTCENTRIFUG
HR 1855
PAULIG
CUPSOLO

199,-

99,-

SAMSUNG
GALAXY J5
2017

LENOVO
A PLUS

249,-

59,-

WAVE POWER BANK

9,90

69,-

EXPERT
SPELSTOL

149,-

Välkommen!

VÖRÅ Tfn (06) 383 2890

