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Vörå kommun tar över vård- och rehabiliteringsdelen, auditoriet och den allmänna simhallen på Norrvalla. Folkhälsan Utbildning äger hotelldelen, terapibassängen och två före-
läsningssalar, enligt det preliminära avtal som kommunstyrelsen och Folkhälsan kommit överens om. FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

Gymnasiet till Norrvalla 2015
 zFörra veckan kom beskedet. 

Vörå kommun och Folkhälsan 
Utbildning har kommit överens 
om att Vörå samgymnasium/
idrottsgymnasium ska flytta in i 
den del av Norrvalla där rehabi-
literingen fanns förut. 

R enoveringen beräknas kosta 
2,5–3 miljoner euro och ska vara 
klar i början av 2015. I planerna 
nämns också en grund renovering 
av Norrvallas simhall.

Gymnasiets rektor Christer 
Simon s är glad.

– Jag tror det här stärker skol-
enheterna i Vörå. Det här är 
n ågot som borde ha gjorts för 20 
år sedan, men då var tiden inte 
mogen. 

– Idrottsenheterna har mycket 
gemensamt och genom flytten 
skapas starkare enheter som ger 
de studerande bättre möjligheter 
och ett rikare kursutbud.

Simons menar att alla elever 
kommer att dra nytta av flytten. 

– Dagens lokaler och den tek-
niska utrustningen är föråldrad. 
Vi behöver exempelvis nya pul-
peter, säger Simons.

I framtiden ska s tudent skriv-
ningarna göras på datorer, men 
i dag har gymnasiet inte den 
utrustning som då behövs. Nu 
h oppas Simons att gymnasiets 
behov av ny teknisk utrustning 
ska uppmärksammas.

Planeringen av det nya gym-

nasiet har bara börjat. Det är 
tänkt att tio klassrum ska finnas 
i Norrvalla.

– Nu har vi åtta klassrum, men  
ibland räcker de inte till. Tio 
b orde täcka behovet.

Simons räknar med att lärar-
kåren ska få framföra sina syn-
punkter i planeringsskedet.

Idrottslinjens elever ska främst 
bo på internatet i Vörå centrum, 
men det är också möjligt att 
n ågra invarteras på Norrvalla.

Fullmäktige ska senare i vår 
behandla det avtalsförslag som 
nu förhandlats fram mellan 
representante r för Folkhälsan 
och Vörå kommun. 

KARIN SUNDSTRÖM
Christer Simons tror att �ytten till Norrvalla kan öka valmöjligheterna 
för elever i både gymnasiet och folkhögskolan.  FOTO: KARIN SUNDSTRÖM
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 zVilka är dessa unga damer ur 
Gunnel Svens album? Troligen 
1920-tal och möjligen Rejpelt-
flickor.

Margareta Ehrman tar tack-
samt emot upplysningar på tele-
fon 050-5426729 eller e-post: 
margareta.ehrman@gmail.com.

Förra bilden blev nästan helt 
identifierad. Det var mycket rik-
tigt folkhögskolflickor från års-
kurs 1919–1920.

Framme från vänster Hilma 
Knuts gift Lövdahl från Palvis, 
Hilma Lustig från Kvevlax, Hil-
ma Åström gift Rabb, Vassor.

Uppe från vänster Jenny Skå-
tar gift Cavenius från Palvis, El-
len Vasberg, Vassor, mormor åt 
Greta Backman, och två okända.

Tack till Anita Lövdahl, Greta 
Backman och en till från Maxmo 
som ringde!

 z – Jaha, det var Adele!
Det tar ett ögonblick 

innan Brita Kullman 
förstår hur det kom-
mer sig att hon vann 
läsar tävlingen. Det är 
syster Adele i Skul-
tuna, Sverige, som sänt 
in svarskupongen i hen-
nes namn.

– Vi har beställt Kommunbla-
det åt henne, säger Brita Kull-
man.

Själv bor hon i ett trevligt hus 
med stor trädgård i Kärklax. Där 
trivs hon väldigt bra, samtidigt 
som tanken på att flytta till Vörå 
då och då dyker upp.

– Min mans föräldrahem 

fanns alldeles här bred-
vid. Men jag blev en-
sam 2009.

– Jag växte upp på 
Grannasbacken och 
två av mina syskon 
bor kvar i Vörå. Därför 
har jag nog funderat på 

att flytta dit närmare dem 
också, säger Brita Kullman.

Hon har till och med tittat på 
en hyresbostad i Vörå.

– Men när jag kom hem efter-
åt, tyckte jag nog att det var 
mycket bättre här. När man är 
van vid en stor trädgård, känns 
det underligt om man skulle ha 
grannarna precis utanför dörren.

KARIN SUNDSTRÖM
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 z På tisdag nästa vecka ska kommunfullmäktige  
i Vörå diskutera förslaget att flytta gymnasiet till 
Norrvalla. Det är ingen liten satsning det rör sig 
om – de renoveringsarbeten som krävs k ommer 
att kosta sisådär tre miljoner euro och då har ännu 
inte investeringarna i ny undervisningsutrustning 
tagits med i b eräkningarna.

För en vanlig skattebetalare i kommunen verkar 
summorna svindlande höga. Hur ska vi betala för 
allt det där?

Men samtidigt är investeringen nödvändig om vi 

vill ha något gymnasium i kommunen i fram tiden. 
De lokaler som nu finns räcker inte till. H uset 
b ehöver renoveras. Tekniken är för åldrad.

Så även om skuldbördan per 
capita antagligen stiger, har vi 
knappast särskilt många alter-
nativ att välja mellan. För det är 
väl ändå ingen som tycker att 
Vörå kommun borde avstå från 
en egen skola på 
gymnasienivå?

Dyr, men oundviklig satsning

Känner du 
igen dessa 
damer?

Brita funderar  
på var hon ska bo

Läsartävling

Var �nns bilden?
 z I läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner de rätta 

svaren, din adress och ditt telefonnummer och skicka in svaret till 
Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. 
Svaren behöver vi ha senast den 5 april. Bland alla korrekta svar 
utlottas ett presentkort värt 35 euro. Lycka till!

Namn:  ______________________________________________________

Adress:  _____________________________________________________

Telefon:  _____________________________________________________

 zRätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna  
som fanns på sidorna 13, 4, 8 och 1.

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

Brita Kullman har virkat många dukar av olika storlekar och i varierande mönster. Den här har hon haft 
uppspänd för att den ska få den rätta formen.  FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

Lä
sartävlingen

Kommunbladet

VINNARE
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 zBirgitta Långnabba arbetade 
i Folkhälsan Botnias reception 
i Vörå, men blev utan jobb när 
rehabiliteringen flyttade. 

Nu är hon praktikant på 
Kaitsor hemmet och tar hand om 
ensamkommande flyktingbarn.

– Det är roligt att pröva på 
något nytt och jag arbetar gärna 
med barn. Förhoppningsvis får 
jag fortsätta här, säger Lång-
nabba.

Hon tycker kommunens an-
ställda har skött sig bra när det 
gäller kontakterna med dem som 
sades upp från Folkhälsan och 
som nu testar olika slags arbets-
uppgifter inom kommunen.

Däremot är hon mycket kri-
tisk till Folkhälsan Botnias be-
mötande.

– Det fanns tre psykologer i 
huset, men vi som blev uppsag-
da fick ingen att tala med. Det 
skulle ha varit bra att få disku-
tera med någon och att få veta 
vilka k änslor man kan vänta 
sig när man blir uppsagd, säger 
Långnabba.

Det var en chock när det blev 
klart att rehabiliteringen skulle 
flytta till Härmä. Inte blev det 
roligare när arbetsgemenskapen 
splittrades upp i två grupper: de 
som skulle få fortsätta och de 
som skulle säga s upp.

– Sedan skulle vi gå där med 
våra tankar och funderingar och 
samtidigt jobba en massa övertid 
under de sista veckorna. Det var 
tungt både psykiskt och fysiskt.

Långnabba säger att hon triv-
des som receptionist på Norr-
valla, både med arbetsuppgifter-
na och arbetskamraterna.

– Det känns ganska vilset just 
nu, säger hon.

Samtidigt har hon hopp om ett 
nytt jobb inom en helt annorlun-
da bransch. Nu är hon nämligen 
praktikant på Kaitsorhemmet, 
eftersom de som sades upp fick 
möjlighet att praktisera inom 
Vörå kommun under sin upp-

sägningstid. För Birgitta Lång-
nabbas del är uppsägningstiden 
sex månader.

– Men först skulle vi ta ut 
semestra r, övertid och andra 
ledighete r, så jag har ännu inte 
varit särskilt länge här.

Hon trivs med arbetsuppgif-
terna och tycker det är roligt att 
umgås med barnen, men tycker 
samtidigt det är en aning lustigt 
att plötsligt vara praktikant.

– Jag har ju uppfostrat mina 
egna barn och tagit hand om det 

egna hushållet i åratal. A rbetet 
här är ungefär som att vara 
m amma, men nu är jag ”prak-
tikant”, säger Långnabba och 
plockar fram ingredienserna till 
barnens mellanmål.

KARIN SUNDSTRÖM

Praktikant i mogen ålder
33 personer blev utan jobb när Folkhälsan Botnia i december 2012 lade 
ner rehabiliteringen i Vörå. Birgitta Långnabba är en av de drabbade.

Birgitta Långnabba förbereder barnens mellanmål. Att vara praktikant på Kaitsorhemmet innebär ungefär samma arbetsuppgifter som när hon 
tar hand om sina egna barn och sköter sitt eget hushåll. Men det är intressant att arbeta med barn. Annars är hon kritisk till Folkhälsans sätt att 
handskas med uppsägningarna, men tycker att kommunen skött sig bra. FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

Uppsägningen blev orsak att starta eget företag
 zSusanne Mannil trivdes med 

sitt arbete som fotvårdsspecialist 
och kosmetolog på Norrvalla. 
Men när rehabiliteringen flyt-
tade till Ylihärmä, blev hon upp-
sagd.

Om ett par veckor öppnar hon 
dörren till sitt eget nystartade 
f öretag, Susannes Inn, i gamla 
polishuset i centrum av Vörå.

– Där erbjuder jag fotvård, 
zonterapi och kosmetiska be-
handlingar. Men det finns också 
en hörna där jag säljer kläder och 
smycken, säger Susanne Mannil.

Det var inte roligt att bli uppsagd 
från ett arbete hon hade haft i 
över 20 års tid.

– Jag blev tvungen att fundera 
vad jag ville jobba med i fram-
tiden och kom fram till att jag 
nog vill fortsätta inom samma 
område.

Susanne Mannil frågade sig 
också vad hon tycker om. Svaret 
var ”sådant som är vackert”. Det 
här ledde till avdelningen med 
kläder och accessoarer.

Även om arbetsuppgifterna är 

välbekanta, är övergången till 
privatföretagare en ut maning.

– Jag har fått massor av stöd 
från Vasek. Helene Krohn har 
väglett mig hela tiden, annars 
hade det nog varit jobbigt. Ändå 
har starten varit mer komplice-
rad än jag hade väntat mig.

Tillsammans med Helene 
Krohn har Susanne Mannil gjort 
upp en budget och planerat vad 
som är realistiskt för det nystar-
tade företaget. Mannil har också 
gått en kurs i marknadsföring 
som ordnades av Vasek.

– Det här med marknadsföring 
är helt nytt för mig. Tidigare har 
jag haft kunder inbokade flera 
veckor i förväg, utan att behöva 
marknadsföra mig alls.

Både diabetiker och krigs-
veteraner hörde till Mannils 
kundkrets när hon jobbade på 
Folkhälsan. Hon hoppas och 
tror att en stor del av de här 
k underna också hittar till hen-
nes nya mottagning.

– Vi är tre företagare som 
delar på väntrum och service-

utrymmen: Fredrik Norrlin som 
är bokförare, byggnadsingen-
jören Stefan Budd och så jag. 
Det här gör att vi kan hålla ner 
hyresutgifterna, samtidigt som 
det är r oligt att inte vara ensam.

Susanne Mannil har tittat in till 
Norrvalla efter uppsägningen.

– Förr var det en speciell stäm-
ning på Norrvalla, som uppstod 
i kontakterna mellan anställda, 
veteraner och andra som var 
med på rehabiliteringen. Nu 
känns det helt annorlunda där.

Hon har har också besökt 
r ehabiliteringen i Ylihärmä. 

– De hade ingen som kunde 
berätta om fotvård på svenska, 
så därför ringde de till mig. 

– Mina gamla kollegor som 
flyttade till Härmä, verkar trivas 
väldigt bra. De har en trevlig chef 
och har blivit väl mottagna av 
sina nya  arbetskamrater, säger 
Mannil.

Själv ser hon fram emot den 2 
april, när dörrarna till Susannes 
Inn slås upp helt officiellt.

KARIN SUNDSTRÖM

Fotvården är en viktig del av de tjänster som Susanne Mannil erbjuder 
inom ramen för sitt nystartade företag Susannes Inn i Vörå.
 FOTO: KARIN SUNDSTRÖM
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 zVi ska inte vara rädda för sorg, 
svek och besvikelse. Alla drab-
bas förr eller senare. Men när vi 
drabbas, finns det olika sätt att ta 
itu med de svåra känslorna.

Mary Andrén-Pada leder 
kursen ”Bearbeta det svåra för 
bättre livskvalitet” inom ramen 
för Vörå-Oravais-Maxmo med-
borgarinstitut. Där visar hon hur 
man kan bearbeta olika slags 
sorg för att lättare kunna gå 
vidar e i livet.

– För 14 år sedan förolyckades 
min man. Det kom som en över-
raskning att sorgen var så grym. 
Jag kände inte igen mig själv. 

– Därför började jag läsa 
mycket om sorg, säger Mary 
Andrén -Pada.

Det som började som ett sätt att 
bearbeta den egna sorgen, ledde 
ett par år senare till en kurs för 
handledare i sorgbearbetning i 
Stockholm.

Nu föreläser Andrén-Pada 
bland annat om hur man ska be-
möta människor som sörjer. Det 
är s ådant som exempelvi s vård-
personal har nytta av.

– Många är besvikna på vård-
personalens bemötande när 
n ågon dött. Anhöriga har ofta 
förväntningar som inte uppfylls.

– De anhöriga får ofta höra att 
”det blir nog bättre med t iden” 
och annat liknande. Men det är 
sällan någon faktiskt sätter sig 
ner och är beredd att dela sorge n, 
att höra på när de sörjande 
b erättar, säger Andrén-Pada.

Det viktiga att komma ihåg är 
att tankeförmågan inte försvin-
ner för att man sörjer, även om 
känslorna är överväldigande, 
starka och svåra att handskas 
med. Därför hjälper inte väl-
menande råd som ”det går nog 
över” eller ”ryck upp dig”.

Sorg kan innehålla många 
a ndra känslor. Orsakerna varie-
rar o ckså starkt.

– Förluster kommer i allas liv 
och det leder till sorg, även om 
man kanske inte alltid är med-
veten om den. Sorg består av 
många komplexa känslor, säger 
Andrén-Pada.

– Vi är ilskna, ledsna och 
kanske går och bär på fientliga 
känslor eller skuldkänslor och 
självförebråelser, ångest, avund, 
svartsjuka – alla de här känslor-
na och många fler kan ingå i det 
vi benämner sorg.

Att lyssna på andras sorg är 
tungt och svårt, men är bra för 
den som sörjer. När man sätter 
ord på känslorna och talar om 
den med betrodda lyssnare, gör 
det att smärtan lindras.

– Om man i stället försöker 

döva känslorna eller om ingen 
lyssnar, gör det ofta att man 
måste göra något annat i stället: 
ta sömnmedicin, arbeta dygnet 
runt, dricka alkohol eller något 
liknande.

– Det kan fungera en tid, men 
sedan när man drabbas av någon 
ny livskris, kan den gamla sorgen 
komma fram igen.

Mary Andrén-Pada påpekar att 
sorg kan orsakas av många olika 
saker, exempelvis svek, skils-
mässa, mobbning, arbetslöshet, 
misshandel eller övergrepp.

– Det kan vara en katt unge 
som dog när du var barn, en 
förälder som inte visade n ågon 
uppskattning eller att mannen 
hittade en annan kvinna.

– Vi är mycket sårbara när det 
gäller trolöshet och falskhet. Det 
gör ont när vi möts av det och det 
kan gräma under ett helt liv och 
göra oss bittra. Och det i sin tur 
innebär sänkt livskvalitet.

De kurser som Mary Andrén-

Pada leder visar på sätt att närma 
sig sorg. Deltagarna delas upp i 
grupper med högst fyra personer 
i varje.

– Det finns tre nyckelord som 
är hela grunden för kursen: tyst-
nadsplikt, ärlighet och respekt. 
Det innebär att det som sägs i 
gruppen stannar där för resten 
av våra liv. Hittills har jag inte 
hört talas om att någon någonsin 
skulle ha svikit.

– Att känna sig trygg är en för-
utsättning för att våga vara ärlig. 

När deltagarna berättar om 
sina känslor, gäller några enkla 
regler för de övriga i gruppen. De 
avbryter aldrig, ger inga råd utan 
lyssnar bara.

Genom att göra upp ett per-
sonligt förlustdiagram, får kurs-
deltagarna en överblick över 
vilka sorger de drabbats av.

– Det är viktigt att se orsaken 
till att man mår illa. Annars kan 
man inte bearbeta sina känslor, 
säger Andrén-Pada.

KARIN SUNDSTRÖM

Alla bär på sorg 
av något slag

Sorg handlar om brustna hjärtan, 
inte om trasiga hjärnor. Att få höra 
att ”allt blir nog bra” är ingenting 
som hjälper den som sörjer.

Mary Andrén-Pada leder en kurs på medborgarinstitutet om hur man 
kan bearbeta olika slags svåra upplevelser för att sedan kunna må 
bättre.  FOTO: MARTINA UTHARDT

” 
Det som sägs i gruppen stannar där för resten  
av våra liv. Det är en förutsättning för att våga  
vara ärlig och känna sig trygg.
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 zNamnet Ilonen kommer ur-
sprungligen från Karelska Näset 
och Ilola by i Muolaa och släkt-
föreningen bildades så sent som 
1982. 

De senaste åren har släk-
tens män (6–8 personer) gjort 
krigs- och kulturhistoriska re-
sor bortom östgränsen till sina 
ursprungliga hemtrakter. Senast 
reste de i Mannerheims fotspår 
till krigshögkvarteret i St Michel 
och Mannerheim muséet i Hel-
singfors. Denhär vintern stod 
Österbotten i tur.

I Vasa besökte männen lands-
hövdingens residens, som funge-
rade som Mannerheims första 
högkvarter, samt torget och 
krigsveteranmuséet.

Därefter stod Vörå i tur. Jarmo 
Forsberg, Timo Jokinen, Pekka 
Ilonen och Mika Ilonen hade fått 
nys om mitt intresse för den här 
tiden och tog kontakt.

Jag tog emot dem vid Vörå 
krigsskolas minnesmärke efter-
som Vörå krigsskolas utryckning 
den 27 januari 1918 var orsaken 
till Mannerheims besök. 

Mannerheim dröjde i Vörå en-
dast några timmar. Han kom med 
släde via Petsmo och Maxmo till 
Vörå och vistades i Kommunal-
gården, där han från glasveran-
dan överblickade bak gården och 
krigsskolans stabs bestyr inför 
utryckningen till Ylistaro. 

Han vandrade också norrut 
över vår och Miemois gårds-

I Mannerheims fotspår

Ilonens  släktförening kom på besök till Vörå.  De färdades 
genom Österbotten och tog sig en titt på historiska platser.

Den ståtliga gamla kommunalgården från gårdssidan i början av 1900-talet. Huset 
funge rade på 1800-talet gästgiveri, senare fanns där bl.a. Lipkins affär, ett apotek och 
�era banker. Till vänster skymtar Ollus lillstuga som fungerade som stabskansli 1918 
och som postkontor under en lång tid.

Vid minnesstenen i Vörå står Margareta Ehrman tillsammans med Jarmo Forsberg, 
Timo Jokinen, Pekka Ilonen och Mika Ilonen.  FOTO: TORBJÖRN EHRMAN

plan till kommunalnämnds ord-
förande Johannes Miemois gård 
(senare Dalkarls gård).

Mannerheim var ju helt 
okänd för de flesta vid den här 
tiden. Han hade endast cirka en 
vecka tidigare blivit utnämnd till 
överbefälhavare för skyddskårs-
armén, som nu blev Finlands 
officiell a armé. 

Mannerheim ringde ett samtal 
från telefoncentralen, som fanns 
i kommunalgården. Han gjorde 
honnör för central-Hanna och 
undrade om han fick ringa ett 
samtal. 

”Ringg to bara”, sa Hanna, som 

senare undrade: ”Va e dee sko no 
va fyr ein?”

Efter att krigsskolan avtågat in-
spekterade Mannerheim senare 
på eftermiddagen incognito Vörå 
Skyddskårs uppställning inför 
deras Vasafärd. Han promene-
rade mot Koskeby över Råndas 
åbro men där blev han stoppad 
av vaktposten, som krävde lösen. 
Mannerheim gjorde honnör och 
meddelade: Jag är Mannerheim, 
varpå vaktposten svarade: ”It je 
he na sjillna vadan do je heim! E 
ska va lösen!” 

Hur han kom sig vidare vet 
jag inte, men han besökte i alla 
fall Nordbergs matservering på 

Gråbbilsbacken innan han be-
gav sig vidare till Ylihärmä med 
följande förmanande ord till 
skyddskåristerna: Spara på am-
munitionen!

På vägen mellan Vörå och Yli-
härmä stod också en vakt i 
skogen. Han var lika misstänk-
sam som Vöråvaktposten. Allt 
skulle ju ske i hemlighet för den 
ryska milisen i landskapet. Till 
slut släppte han igenom släden 
med orden: Far nu då, men  
kom ihåg att uppföra er som folk!

Jag färdades med släktföre-
ningens män samma väg över 
Råndas åbro till Uf-lokalen, där 

undervisningen ägde rum 1918. 
Efter bildvisning hos oss fort satte 
männen sin färd till Ylihärmä 
och till Mannerheims högkvarter 
där vid avväpningen av ryssarna 
i Ylistaro.

Därefter styrde de kosan till 
Seinäjoki där Mannerheim ock-
så hade sitt högkvarter i februari 
och halva mars 1918. Släktföre-
ningen dokumenterar sina resor 
endast i bildform på dvd.

Nästa vinter reser en grupp ur 
släktföreningen till St Petersburg 
där Mannerheims vistades som 
tsarens officer i nästan 20 år före 
Finlands frihetskrig.

MARGARETA EHRMAN

Chans till frukost 
och samvaro  
i Bertby bönehus

 zBertby Bönehusförening ser-
verar en riklig frukost på lör-
dagen den 20 april klockan 10. 

Linnéa Klemets har bjudits in 
för att tala under rubriken ”Ke-
nyamissionen 50 år i ord och 
bild”.

Deltagarna sjunger och ber 
tillsammans. 

Programmet varar ungefär två 
timmar.

VÖRÅ 
Tfn (06) 383 2890 

Whirlpool AWECO 9644 Zen 
tvättmaskin..............................595,-
Whirlpool AWE 7519 PT 
tvättmaskin..............................400,-
Whirlpool AWO 7114 
tvättmaskin..............................450,-
Whirlpool torktumlare 
AZB 7670..................................400,-
Miele W 1713 
tvättmaskin..............................980,-
Miele T 7644 
torktumlare..............................880,-

Välkommen!

MASKINERNA HEM KOSTNADSFRITT!

Nybyggen och
renoveringar

Johan Bertils 
tfn 050-590 1861

 

050 525 7216

www. .nu

Våren närmar sig...
Trädgårdsmästare Febe tar hand om

Era träd och buskar som behöver beskäras, samt
ger råd och tips angående skötseln av Er trädgård.

Boka tid redan nu...
Vöråvägen 23, VÖRÅ

Tfn 06-3833 013 eller 040-5008 681
www.cityfl orist.fi 

Välkommen!

Energivirkes avverkning!
Allt från sly till träd upp till 
30 cm i diameter. Effektiv 
vid dikesrenar och skogs- 
bilvägar samt vid gallringar.
Referenser finns.
Jordbyggnadsarbeten

JTJ Gräv & 
          Frakt Kb

050-591 0372RING 

Försäkringar, bank och 
placeringar hos eget bolag.Försäkringar, bank och 

placeringar hos eget bolag.
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Vörå vit �äck på vägkartan
 zÄr vägen i din by i dåligt skick? 

Finns där många gropar i asfal-
ten? 

Det är bara att vänja sig. 
Enligt NTM-centralens plan 

för väghållningen och trafiken 
2013–2017 kommer det nämligen 
bara att bli värre. Vörå kommun 
är en vit fläck på kartan när det 
gäller nya vägprojekt och ny be-
läggning på de vägar som under-
hålls av staten.

När det gäller riksåttan finns 
visserligen planer på breddning, 
omkörningsfiler och mitträcken, 
men några pengar finns inte. Om 
och när planerna sätts i verket, är 
därför oklart.

I förordet till planen för de 
kommande fem åren, samman-

fattar vägdirektör Anders Öster-
gård läget så här:

”Enligt Trafikverket, som styr 
vår verksamhet, ska vi i första 
hand hålla huvudvägnätet i gott 
skick, vilket betyder riks- och 
stamvägar och livligt trafikerade 
regionvägar.”

”Tyvärr innebär detta sam-
tidigt att landsvägar med liten 
trafik inte får de reparations-
åtgärder som skulle behövas. I 
praktiken betyder detta att be-
läggningen inte förnyas då den 
går sönder, utan man lappar 
vägarna i allt större omfattning. 
På grusvägar kan inte kraftigare 
reparationer göras, utan man 
grusar endast ytan.”

Anders Östergård är medveten 

om att bilisterna är missnöjda.
”Med jämna mellanrum ut-

förs enkäter för att ta reda på 
hur nöjda väganvändarna är. 
Resultaten från enkäten 2012 var 
nedslående. Enligt svaren hade 
användarnas belåtenhet med 
vägarnas skick betydligt försäm-
rats. Främst gällde det de belagda 
vägarnas skick. Missnöjet med 
grusvägarnas skick har varit tyd-
ligt redan i åratal.”

”Jag är inte heller själv nöjd. 
Det är dock det befintliga ansla-
get som bestämmer i vilket skick 
vårt vägnät är.”

Den kärva ekonomin ska ändå 
inte påverka snöplogning och 
andra akuta åtgärder.

KARIN SUNDSTRÖM

 zCarina Smeds står innanför 
salsdörren och håller upp en 
boll framför värmefläkten. Det är 
viktigt att bollen är lagom varm 
innan hon slår iväg den.

– Det är viktigt med boll-
kännedom när man spelar mini-
golf. Bollen rullar på olika sätt 
beroende på hur varm den är.

Hårdhet och studs är två av de 
huvudsakliga egenskaperna och 
dessa påverkas av temperaturen.

En av vårens första tävlingar 
i bangolf – ofta kallad minigolf 
– avgjordes i Vörå för drygt en 
vecka sedan. Spelarna kunde ha 
varit fler, men ”Nyqvist element-
hus cup” hade ändå lockat del-
tagare ända från Tammerfors – 
utom de österbottniska spelarna.

Kvällen före tävlingen samla-
des ett dussintal entusiaster för 
att träna och bekanta sig med 
b anan. Den tidigare skolan i 
Lotlax fungerar som bangolf-
centrum i Vörå på vintrarna.

– Det här är en sport som pas-
sar alla: både unga och äldre, 
kvinnor och män, säger Smeds.

På en del banor räcker lätta 
slag, medan man på andra får ta 
i ordentligt för att få bollen att 
röra sig dit den ska.

– På lördagar mellan 14 och 17 
är det öppet för alla. Då får alla 
intresserade komma och prova 
på.

Att hyra bollar och klubba 
kostar fyra euro gången. Vill man 
köpa en egen uppsättning, kostar 
den knappt 100 euro.

– Men det är ganska vanligt att 
ivriga spelare samlar på sig be-
tydligt fler bollar än de fem som 
behövs, säger Smeds.

Själv har hon omkring 40, vil-
ket är ganska måttligt. Somliga 
har hundratals bollar med sig när 
de kommer till banan.

I cuptävlingen kom Carina 
Smeds femma i finalen. Bengt 
Nord från Jakob stadsföreningen 
C-96 vann. S ilver och brons 
gick till Kjell Sandberg och Petri 
Saukko som bägge representerar 
Vasaföre ningen Botnia.

KARIN SUNDSTRÖM

Bangolf en sport för alla
Lotlax forna skola lever upp på veckosluten. Då samlas  
ivriga spelare från när och fjärran för att träna minigolf.

Bangolf i Lotlax lockar spelare från bland annat Tammerfors, Vasa och Jakobstad. Här är det Mikko Ahonen, Carina Smeds, Harri Ojala, Kjell 
Sandberg, Petri Saukko, Outi Parkatti, Christer Sund och Tage Björklund som spelar i den forna skolsalen. Banan till vänster kallas Vöråklacken. 

Jorma Suonperä har kommit från Jakobstad för att träna på banan i 
Lotlax. Den här labyrintlika banan kallas synvillan.

Carina Smeds värmer bollen framför värme�äkten. Temperaturen på-
verkar bollens hårdhet och hur den studsar.

Maxmokontoret!
bank, postombud, medicinskåp

Öppet måndag 9.30–17.00
          tis–fre   9.30–16.30
Lunchstängt   12.00-12.30

Tfn 346 2170

Tfn 346 2111
Kvevlax – Vasa – Maxmo – Petsmo
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 zEmelie Smeds från fjärde klas-
sen har förvandlats till den fyra-
åriga Lena och svarar i telefonen.

Hallå, det är Lena. Pappa och 
mamma är inte hemma.

Kan du lämna ett besked till 
pappa? Gå nu först och hämta 
papper och penna.

Lena går. Kommer tillbaka.
Hallå, nu är jag här. Men ud-

den har gått av pennan.
Gå efter en annan penna då.
Vänta lite!
Lena går. Kommer tillbaka.
Hallå, nu är jag här igen med 

en riktig penna. Vad ska jag göra 
nu då?

Då skriver du så här…
Vet du vad!
Nej, vad är det nu då?
Jag kan inte skriva. Jag har inte 

börjat skolan än.

Mor- och farföräldrar brister 
i skratt. Det är teatermatiné i 
R ökiö skola, fjärde året i sträck. 

– Förr hade vi en mer traditio-
nell julfest i skolan just före jul-
lovet men det var alltid problem 
med utrymme, berättar rektorn 
Ulla Granström. 

– Alla syskon, föräldrar och 
mor- och farföräldrar ryms helt 
enkelt inte in i festsalen.

Då kom lärarna på ett nytt sys-
tem. I stället för en julfest i skolan 
har man en luciafest i kyrkan och 
sedan teaterföreställningar i bör-
jan av året.

Det görs alltså flera föreställ-
ningar; en generalövningsm atiné 
på dagen och den egentliga pre-
miären följande kväll. Somliga 
år man även haft en extra före-
ställning för dagisbarn. I år kom 
sportlovet så fort att man inte 
hann med det.

Hem och skola är med i arrange-
manget. De ordnar matserve-
ringen och bjuder på kaffe med 
dopp efter premiären. 

”Smaskens-lotteriet” har också 
varit en succé. Med i nkomsterna 
finansierar man seda n n ågot ex-
tra kul till eleverna. 

Förra året var det en resa till 
Helsingfors. I år planerar man ta 
tåget till Seinäjoki.

Lärarna hjälper de lägre klas-
serna med programplanering. 

– Men vi femmor och sexor 
skriver själva våra sketcher, 
b erättar Jimmy Björkskog stolt.

Han var en av de storbrös-
tade Hollywoodfruarna, Gunilla 
Persson. Fruarna var roliga för 
alla att se, men de som sett i tv 
de ”riktiga” Svenska hollywood-
fruar, skrattade säkert extra 
länge åt en väldig lyckad parodi.

Och skratten, de var uppskat-
tade.

– Man var ju lite nervös före 
föreställningarna, medger Ben-
jamin Rex. 

– Men det gick om då fammo 
och faffa började skratta på rik-
tigt. Då visste jag att de faktiskt 
förstod skämten. Efter det var 
det bara roligt.”

De andra eleverna instämmer. 
Mindre eniga är de sedan 

då de blir tillfrågade om vilken 
p rogrampunkt som var roligast. 

Var det nu ”Varuhuset” eller 
”Telefonet”? En annan föreslår 
”Hemmasketchen” eller ”Hos 
doktorn”. En tredje hävdar 
b estämt att det var nog slut-
dansen. 

Alla svarar dock på samma 
sätt på frågan om de haft roligt. 

– Joo! Jätteroligt!
– Speciellt roligt var det då 

man fick säga något men det var 
inte långa eller svåra ord, tilläg-

ger Moa Rönnkvist och Rebecca 
Bokull från ettan .

Riktigt teaterbitna har elever 
na dock inte blivit. Ingen erkän-
ner sig planera en karriär inom 
teatern.

– Men film… Det skulle man 
kunna tänka sig, säger Benjamin 
Rex till slut.

SATU KROKVIK
text & foto

Omtyckt teater i Rökiö
Far- och morföräldrar rymdes inte in på julfesten i Rökiö 
skola. Problemet löstes med flera olika fester under vintern.

Wilma Krokvik, Linnea Södergård, Victoria Sundsten och Bianca Rex med blommor och blad.

Agnes Friman, Linnea Källbacka, Benjamin Rex, Alex Kannasto och  
Walter Mannil framför en sketch.

Eddie Norrgård och Emma Källbacka spexar.Alla får vara med i Rökiö skolas teaterföreställning.



 z I dag måste skogen vara l agom 
gammal eller träden lagom 
tjocka för att ägaren ska få ta till 
motorsågen. Men snart kommer 
nya regler.

– Det nya lagförslaget är på 
remiss runda nu, och själv tror jag 
att det kommer att gå i genom. Då 
blir det fritt fram för skogs ägaren 
att själv bestämma när och hur 
m ycket skog som ska avverkas, 
säger skogs expert Alf Salmela på 
Metsäliitto.

Den nya lagen gör det enk-
lare att avverka skog eller rensa 
bort sly och buskar som sedan 
kan användas som energikälla i 
m oderna kraftverk, exempelvis 
det som EPV har byggt. I takt 

med att efterfrågan på energi ved 
växt, har också behovet av lag-
ändringar ökat.

Dagens politiskt korrekta term 
för kalhyggen är ”föryngrings-
avverkning”. Liksom tidigare 
ska skogsägaren plantera nytt 
där skogen avverkats, men det 
är upp till markägaren att be-
stämma vilka träd som ska plan-
teras.

– Allt fler väljer att plantera 
gran, eftersom det är ett träslag 
som passar i våra skogar, säger 
Salmela.

Den negativa sidan är rot-
rötan, som förekommer här 
längs kusten.

– Rotrötan håller hela tiden på 

att sprida sig norrut och den har 
börjat angripa tall också.

För att sätta stopp för rötan, 
sprids svampmycel av perga-
mentsvamp på de nyavverkade 
stubbarna. Det är annars där 
rotrötan får fäste.

Sedan början av året ansvarar 
Alf Salmela för Maxmo inom 
Metsäliitto. Han har sedan förr 
kontaktperson när det gäller 
skog på Replot landet, Koskö, 
Hankmo och Vassor i Korsholm. 

Tidigare skötte Krister Häst-
backa Maxmoområdet, men nu 
har han bara ansvar för Vörå. 
Kaj-Erik Forss är Metsäliittos 
man i Oravais.

Skogsägarkåren förändras 
hela tiden. Förr bodde ägarna 
nära skogen och skötts själva 
det arbete som krävdes. Nu är 
det allt vanligare att skog ägs av 
stadsbor, pensionärer eller döds-
bon.

Det här innebär också att 
Metsäliittos och andra skogs-
bolags tjänster förändras.

– Visst köper vi in stock och 
massaved på samma sätt som 
förut, men numera erbjuder vi 
också många olika skogsvårds-
tjänster, säger Salmela.

En markägare som inte själv 
orkar eller har intresse av att 
sköta skogen, kan anlita Metsä-
liitto för att göra hela jobbet,  

från planering till genomförande.
– Vi åker ut till skogen och 

kontrollerar vad som behöver 
åtgärdas. Sedan ger vi en offert 
som ägaren får ta ställning till.

Skogsägaren kan också få 
hjälp med pappersarbetet i sam-
band med generationsväxling, 
bokföring och skattedeklaration 
och när skogen ska värderas in-
för en försäljning.

– Vi satsar stort på olika slags 
tjänster, som exempelvis att 
röja och gallra växande skog. 
Skötsel åtgärderna gör sam tidigt 
att s kogen växer bättre och slut-
likviden blir större, säger Alf 
S almela.

KARIN SUNDSTRÖM

Vårdad skog växer bättre

Alf Salmela är Metsäliittos nya representant i Maxmo. Han ger 
gärna råd om hur man ska sköta skogen på bästa möjliga sätt.

Metsäliitto köper upp både stock och massaved. Numera har också 
efterfrågan på energived ökat. FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

Skogsexpert Alf Salmela och servicerådgivare Monica Sten på Metsäliittos kontor i Vasa är beredda att 
svara på de mest skilda frågor som skogsägarna funderar över.  FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

”Skolan var annorlunda”
 z I vår ska en grupp gymnasie-

elever åka till Paris på studieresa. 
För att samla in pengar, ordnade 
de en fransk kulturkväll i Vörå.

Margaretha Nordqvist sjöng 
franska visor ackompanjerad 
av maken Bo och sonen Kevin. 
Också publiken fick sjunga.

Några elever berättade om be-
römda franska kvinnor: Marie 
Curie, Coco Chanel, Simone de 
Beauvoir och Jeanne d’Arc.

Elin Nylund stod för en intres-
sant programpunkt. Hon var 
utbytesstudent i Au Ray i Bre-
tagne under hösten och kunde 
ge många detaljer om hur det är 
att gå i skola i Frankrike.

– Skolsystemet var nog den 

största skillnaden jämfört med 
Finland. Allt var mycket stränga-
re och det fanns inte lika många 
valmöjligheter som vi har här. 
Dagarna var väldigt långa och 
det fanns inte mycket tid för 
något annat än att läsa läxor på 
kvällarna. Alla tog skolan på väl-
digt stort allvar.

Au Ray är en stad med 25 000–
30 000 invånare. Den är vackert 
belägen på kusten.

– Familjen jag bodde hos hade 
fyra barn, tre pojkar och en flicka 
i min ålder. De bodde på en gård 
i utkanten av staden där de hade 
hästar som de brukade rida på.

Familjen var också idrotts-
intresserad och Nylund fick 

bland annat se ett flertal rugby-
matcher under sin vistelse i 
Frankrike.

Hösten i Frankrike har gjort 
att Elin nu både förstår och ta-
lar betydligt bättre franska än 
tidigare.

– Men de första veckorna där 
var jag nog ganska tyst.

I Vörå går hon på idrottslinjen, 
med orientering som sitt special-
intresse. Även om hon är intres-
serad av både språk och sport, 
ser hon ändå en helt annorlunda 
bana framför sig efter student-
skrivningarna.

– Jag vill studera kemiteknik 
och energifrågor, säger hon.

KARIN SUNDSTRÖM

Tävlingarna i dragrace vid Nabben för drygt en vecka sedan lockade 
omkring 500 åskådare. Deltagarna var indelade i junior- och öppen 
klass och i olika klasser beroende på motorstyrkan. Trots det vackra 
solskenet, var det svinkallt i den kyliga vinden.  FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

Många såg dragrace
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OT-resor 2013
EUROPA PÅ VÅREN

SOMMAR I NORDEN

UMEÅ - SHOPPINGRESOR

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

Mainau - Holland
Den populära blomsterresan - blomsterön Mainau, blomsterparken Keukenhof och förstås 

Blomstertåget i Holland. Resa 16-22.4. 4 platser!

Möt våren i London
Flyg till Amsterdam, besök på Keukenhof, fyra nätter i världsstaden London. Resa 23-28.4.

London – Paris
Två av Europas metropoler med rundturer och fritid. Resa 27.4-2.5.

Frankrike – vinresa
Upplev den fantastiska franska vinkulturen. 

Besök på vingårdar med provsmakning och härliga vinbyar med korsvirkeshus. Resa 3-9.5.

Franska rivieran
”Route Napoleon” över Alperna. Azurkustens drottning Nizza är vår ort i 3 nätter, utfl ykter 

till Monaco, Monte Carlo och Cannes. Resa 11-17.5.

Hardangervidda
Med buss, båt och tåg kring den storslagna 

Hardangervidda. 7-14.8. 

Gotland
Visby och Gotland i sommarskrud – 

populärt med rätta. 26-30.7.

Vallarnas Friluftsteater  
Med farsen ”Livet i Parken” och två 

nätter i Göteborg. 30.7-3.8.

Göta Kanal
Vår färd går genom 9 slussar och 2 akvedukter. 

12-14.7, 19-21.7, 2-4.8.

Island
Reykjavik och Islands höjdpunkter. 2-6.9.

Bussrutt: Vörå – Oravais – Maxmo – Kvevlax – Smedsby – Vasa. Följande avgångar: lö 23.3, 
lö 6.4, to 11.4, lö 20.4, to 25.4. Pris: 50 € / person (inkl. buss- och båtresorna).

Tallinn hotellresa 
Rejält med shoppingtid i Tallinn, logi på Sokos Hotel Viru. Resa 29-31.3. Några platser!

PÅSKEN

G d a eri g  i  r gg e

RESOR
2013

Ger dig mera!

ed m a e

Beställ nya 
resekatalogen!

Öland
Sveriges minsta och soligaste landskap. 1-5.7.

Legoland – Köpenhamn 
Två nätter i Köpenhamn – en hel dag 

på Legoland! 15-20.7. 

Kolmården
En heldag i Nordens största djurpark. 

12-14.7, 19-21.7, 2-4.8.

Astrid Lindgrens Sagovärld
De bekanta miljöerna från

Astrid Lindgrens sagor. 29.7-1.8.

Lofoten 
En riktig Lofotenresa med tre nätter 

i Rorbu. 29.7-4.8.

Kom och njut av god, 
näringsrik mat.
Tillagad av rena, 
lokalproducerade
råvaror!
Läcker lunchbu�é alla dagar!
Á la Carte-meny, A-rättigheter.  
Välkommen! Öppet: 9-21 alla dagar.

Norrvalla. Vöråvägen 305-307, 
66600 Vörå. Tel 06 3831061.
restaurang@bjornsmatstudio.�
www.bjornsmatstudio.�
facebook.com/bjornsmatstudio

TO-FRE. 12–17, LÖ 10–13
ÖVRIGA TIDER ENL. ÖK.

www-x-ellent.fi

KULLA CENTER, ORAVAIS
TEL. 0400-340 093

BASTU TILL SOMMAREN!

BYGGARE OCH 
RENOVERARE!

Från Vörå Snickeritjänst 
erhålles kvalitets-
produkter såsom:

• Kök i gammal stil 
(helträskåp)

• Innertrappor
• m.m., m.m.

Ta kontakt: tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi

www.vorasnickeritjanst.fi

-20%
Toms Shop

Vörå tfn 383 3080

SLUTSPURT
PÅ BOKREAN!

Ytterligare

-20%
på alla reaböcker

K-LANTBRUKK-LANTBRUKK-LANTBRUK

• SamuMajala från 
Kärcher förevisar 
Kärcher tvättar o 
dammsugare

• Mauri Koivula föreläser om 
K-lantbruks odlingsprogram 
kl 14.00 - spannmålshandel /utsäde / 
bekämpningsmedel 

• Tume såmaskiner 
• Potila Master 700 H 
• Hakki Pilke vedmaskiner 
• Multiva 130 farmer 
• Claas RO 375 rundbalare 
• Muuli bilsläpvagnar o 

båttrailer 
• Med på marknaden Rani Plast, 

Hortilab, Feedex, Yara

Välkommen på vårmarknad till K-lantbrukscentralen 
Vörå torsdag 22.3.  kl 9.00-17.00 

www.k-maatalous.fi 

• Peter Mattas förevisar Massey 
Fergusson traktorer

K-LANTBRUKSCENRALEN VÖRÅ AB 
LARVVÄGEN 53 66600 VÖRÅ,  TEL 06 3843 400 

Välkommen på 

VÅR-
MARKNAD

torsdagen
den 21 mars

kl. 9-17.

* Lunch/Lounas * Ala carte 
* Pizza * Grillmat/Grilliruoka

ÖPPET/AUKI
Må/Ma-To 9-19, Fre/Pe 9-21

Lö/La 10-21, Sö/Su 11-20
Sommartid öppet till kl. 22 varje dag

Kesäisin auki klo 22 joka päivä
Tfn/Puh. 06-346 4392

Kontakta Kommunbladet!
Tipsa redaktionen på 050-3130 762 eller kommunbladet@hssmedia.�.

Annonser: 7848 398 eller epost per-olof.sten@hssmedia.�.
Frågor om utdelningen och prenumerationer: 7848 246  

eller epost till barbro.enholm@hssmedia.�.

En hög tall på en klippa vid ett stup
Ser upp mot solen
Njuter av vinden
Omgiven av andra träd
Men klarar sig också ensam.

 zFem elever på Vörå samgym-
nasium/idrottsgymnasium gick 
en kurs i kreativt skrivande i 
februari, med Ann-Helen Attia-
nese som lärare. 

De skrev texter i olika gen-
rer,  bearbetade texterna, fick 
respons på dem och diskuterade. 
De lärde känna både sig själva 
och varandra på nya vis.

I kursen deltog Minna Hak-
kola, Johanna Hautanen, Matil-
da Wikar, Jessica Rönngren och 
Fanny Storlund.

Här är några av alstren.

Kreativt skrivande på kurs

”Tyst!”
Ingen lyssnar.
”Var tyst!”
Ingen bryr sig.
Jag sätter på musiken.
Jag söker inte tystnad.
Jag vill bara stänga ut deras röster.

När jag öppnar munnen uppfattas jag inte längre som en stum fisk.
Men min tystnad bryts inte ofta.

Jag vill gärna visa vem jag är. Men vet inte alla gånger hur. 
Jag är inte endast den tysta flickan. 
Det tar bara längre tid för mig att öppna mitt hjärta för någon.

Men alla har inte tålamodet att vänta.

Jag har tiotals CD-skivor och dussintals med filmer
Jag har en gitarr och en bas som jag spelar på alltför sällan
Jag har garnnystan och färdiga arbeten
Jag har ett skrivbord så fullt med saker att det inte går att skriva på
Jag har en vägg full med planscher och en låda med ännu fler
Jag har hyllor med böcker och ett skåp med kläder
Jag har tomma ritblock och fulla ritblock och ritblock med halvfärdiga teckningar
Jag har gamla saker som jag inte vill slänga bort
Jag har nya saker som jag kommer att tappa bort
Jag har brev och teckningar från vänner
 
Det enda jag saknar är en kram.

Räven allena i
Skogens mörker tassar.
Vid granen han lurpassar

Med vind i hår du piskar och biter löv, gräs, kvistar och människohud.

Ensam du står 
på backen 
med vinden 
som viner i nacken.

Huvudet ska stå i kylskåpet
Det måste lära sig att hålla sig kallt

Fötterna borde stängas in i en mikrovågsugn
Jag fryser alltid om tårna

Fingrarna sitter fast i datorns tangentbord
Förutom då de får en penna och ett papper

Öronen kan gott lämnas vid stereon
De har ingen brådska någonstans därifrån

Lungorna ska ut på balkongen
Lite frisk luft gör dem bara gott

Hjärtat viras in i bubbelplast
Det måste skyddas ifrån allt ont.
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 zArthur Leroy Inglesby var 
egentligen tandläkare. 

Han var född 1872 i Canada, 
men kom med sina föräldrar 
r edan som ung till USA. Sin för-
sta praktik öppnade han i den 
lilla gruvbyn Mercur sydväst om 
Salt Lake City. Här fanns fyn-
digheter av guld och kvicksilver, 
därav namnet. 

Mercur brann ner och så 
förstördes också tandläka-
rens utrustning. På andra sidan 
Oquirrh-bergen fanns en annan 
blomstrande gruvort, där Ing-
lesby slog sig ner omkring 1904. 
Orten var Bingham Canyon 
med sina tusentals invandrade 
m inare.

Vid tiden för Inlesbys ankomst 
hade Bingham cirka 10 000 invå-
nare. Bland de 5 000 gruvarbe-
tarna var 40 nationaliteter repre-
senterade. Nordborna utgjorde 
en beaktlig del. 

Att gå till tandläkaren fordrade 
inte mycket språkkunskap, så 
praktiken löpte bra. Bland sina 
kunder hade Inglesby säkert 
också många Vöråemigranter. 
De var inte vana vid sötsaker i 
hemlandet. En stor delikatess för 
dem blev den söta lönnsirapen.

Efter ankomsten till Bing-
ham gifte sig Inglesby med May 
Bourgard, som hade svensk mor. 
Deras son Kenneth omkom som 
ung student i en bilolycka. 

Inglesby hörde till de aktiva i 
det lilla samhället och verkade 
bland annat i Binghams han-
delskammare. Han var känd för 
sitt grova tal och sin förkärlek för 
ovanliga stenar och mineraler.

Min mormor Anna Emilia 

född Präst kom till Bingham 
1909. 

Följande år kom systern 
Hilma. Som andra unga flickor 
fick de anställning på boarding-
husen, där de städade, kokade, 
tvättade de inackorderade mi-
narnas kläder och passade upp 
vid mål tiderna. 

1912 utbröt en strejk, som led-
des av den mäktiga fackorgani-
sationen IWW, eller som Anna 
sade, Aidabeljuudabeljuu. Gru-
vorna stängde, flickorna blev 
utan arbete. 

Den tredje systern Vendla hade 
gift sig och rest hem till Finland. 
Anna och Hilma reste s öderut 
”över hillarna” till Eureka, en 
annan liten gruvort. Där fick de 
anställning på ett boardinghus 
och stannade där ett helt år.

1913 kom Anna tillbaka till 
Bingham och fick anställning 

som piga hos familjen Inglesby. 
I motsats till de unga männen, 
som i gruvorna mera sällan be-
hövde använda engelska, var 
Anna tvungen att lära sig språ-
ket. Det kunde hon ännu som 
90-åring. 

Anställningen hos Inglesby 
upphörde omkring 1915, då 
Anna gifte sig med Erik Israels.

Inglesby nöjde sig inte med att 
bara operera i andras munnar. 

Han skaffade en buss och bör-
jade trafikera den 45 kilometer 
långa sträckan Bingham-Salt 
Lake City. Investeringen var lön-
sam och snart skaffade Inglesby 
fler bussar. 

Det hände sig en gång, att 
chefen för handelskompaniet 
behövde en rotfyllning. Inglesby 
satte dry dam-gummiduken runt 
tanden, satte fast den med en 

klammer, vaddrullar under läp-
pen på patienten och skulle börja 
rensa tanden. Då ringde telefon 
och Inglesby rusade ut och sade 
till patienten att vänta ett ögon-
blick. 

En trekvart senare ringde te-
lefon ursinnigt på mottagningen. 
Patienten lyfte luren. Det var Ing-
lesby, som ringde från Mid vale 
nere i dalen. En av bussförarna 
hade problem och Inglesby hade 
i hastigheten glömt sin patient. 

Patienten ordinerades att gå 
en våning ner från mottagningen 
till drogeriaffären och be någon 
skära loss gummiduken runt tan-
den.

Det berättades, att bussen 
u nder förbudstiden dagligen 
plockade upp två namnlösa 
kappsäckar utanför ett hotell i 
Salt Lake och avlämnade dem 
utanför John Jimpsons bar i 

Bingham. De invandrade gruv-
arbetarna var naturligtvis inte 
mormoner och tog sig gärna ett 
glas eller två efter skiftet i gruvan. 

Som mest hade bussfirman sex 
bussar i trafik. Dödsstöten för 
bussfirman kom under depres-
sionen på 30-talet, då alla Ingles-
bys bussar förstördes i en brand.

Efter branden flyttade Ing-
lesby ut i öknen i södra delen av 
Utah och började intressera sig 
allt mera för ovanliga mineraler. 
Hans samling blev med åren be-
aktlig. 

Gruvorten Mercur brann ner 
ett par gånger, men byggdes upp 
på nytt. I dag är den en folktom 
spökstad. Bingham är helt bort-
grävd och har ersatts med värl-
dens största hål. Inglesbys sten-
samling finns att beskåda i Fruita 
i Capitol Reef nationalpark.

TORBJÖRN NIKUS

En mångsysslare i Utah

En rad bussar parkerade framför Capitol i Salt Lake City.

Mormor Anna Emilias arbets-
givare: företagaren och stensam-
laren Inglesby.

Kerstin Brors överlämnade ordförandeklubban till Peter Norrgård
 zVörå-Oravais-Maxmo Cancer-

klubb har hållit sitt årsmöte .
Kerstin Brors som lett styrel-

sen i fem år lämnade nu över 
a nsvaret på Peter Norrgård.

Styrelsen tackar Kerstin för en 
mycket god insats och gott arbete 
i klubben.

Detta är sammansättningen 
av styrelsen för 2013: ordförande 
Peter Norrgård, viceordförande 
Anne Back, sekreterare Marita 
Wester och kassör Gunne Man-

tere. Styrelsemedlemmar är Paul 
Helsing, Gustav Rauma, Ulla-
Britt Holmqvist, Ulla Holm-
ström, Britta Bagge, Birgitta 
Hautala och Lisbeth Hellqvist. 
Som revisorer valdes Astrid 
Grannas och Lisbeth Kneck.

I år ordnas de sedvanliga 
svenskspråkiga sommardagarna  
3–5 juni med en kryssning mel-
lan Helsingfors och Stockholm. 
Program ombord med radiodok-
torn Otto Lindberg.

Bussen startar måndag mor-
gon mot Helsingfors, och bå-
ten avgår klockan 17.30. Tis-
dag m orgon a nländer vi till 
Stockholm där vi har möjlighet 
att shoppa, e ller bara vandra 
omkring och kanske ta en 
kopp k affe på något k onditori. 
Klockan 16.30 avgår båten mot 
Helsingfors. Vi a nländer dit 
på o nsdagsmorgonen och kör 
hemåt.

Arrangör för sommardagarna 

är i år Borgånejdens, Lovisanej-
dens och Helsingfors svenska 
föreningar.

Önskvärt är att alla deltagare 
är medlemmar i Österbottens 
Cancerförening.

Priset på resan är 130 euro per  
person.

Mera information och anmäl-
ningar bör göras senast 25 mars 
till Britta Bagge på telefon 050-
5438 104. Information om buss-
tidtabeller meddelas senare .

Övrig verksamhet som plane-
ras är en födelsemärkesunder-
söknig, samt en rekreationsdag 
på höstkanten. Mera informa-
tion om detta ges i senare num-
mer av Kommunbladet.

Vill också sända ett stort tack 
till Vörå Lions Club  som beviljat 
Cancerklubben ett bidrag på 500 
euro.

PETER NORRGÅRD
ordförande

 z Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
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 z Vörå församling

DÖPTA:
 • Albin Jens Gustav Wik  

från Karvsor född 17.9.2012.
 • Ronja Linda Alice Karlsson  

från Oxkangar född 21.9.2012.
 • Annie Maria Kullman  

från Palvis född 6.11.2012.
 • Isa Signe Johanna Ahlnäs  

från Bertby född 20.11.2012.
 •Matilda Siiri Christina Ollqvist 

från Bertby född 20.11.2012.
 • Yasmina Lumi Maria Krokvik 

från Jörala född 1.12.2012.
 • Casper Leo Daniel Helsing  

från Tuckor född 10.12.2012.
 • Leo Sven Fredrik Påfs  

från Kärklax född 8.12.2012.
 • Olle Matts Viljam Präst  

från Oravais född 21.12.2012.
 • Nelly Helena Lovisa Ståhlberg 

från Oravais född 27.12.2012.
 • Caroline Maria Matilda Bagge 

från Miemoisby född 12.1.2013.

DÖDA:
 • Johannes Albert Skrifvars  

från Koskeby som dog 5.12.2012.
 • Ola Uno August Remahl  

från Alkärr som dog 24.12.2012.
 • Anna Emeri Rausk från Österby 

som dog 28.12.2012.
 • Svea Ingeborg Kastus  

från Rejpelt som dog 24.1.2013.
 •Maria Olivia Skott från Tuckur 

som dog 30.1.2013.
 • Lars Henrik Gammelgård  

från Kimo som dog 7.2.2013.
 • Else Jose�na Härus  

från Tottesund som dog 9.2.2013.
 • Alice Lovisa Svens  

från Rejpelt som dog 23.2.2013.

VIGDA:
 • Thomas Björn Morgen Bagge 

och Sandra Matilda Linnéa Karp, 
båda från Vörå, vigdes 22.2.2013  
i Vörå församlingshem.

Nordens dag �ras 
på Norrvalla

 zFredagen den 22 mars klockan 
18 firar vi Nordens dag i restau-
rangen vid Norrvalla och sam-
tidigt håller vi ordinarie årsmöte 
och informerar om vänortsresan 
till Mora 26 juni–1 juli. Vid tillfäl-
let visas bildspel om Mora som vi 
begärt in för detta tillfälle.

Förbindelserna med vänorten 
Mora har har varit synnerligen 
livliga sedan mitten av 1970- talet, 
då vi på allvar började delta i 
vänortsträffarna och skolutby-
tena (Folkhögskolan, gymnasiet, 
Koskeby och Rökiö skolor) in-
leddes. Vörå spelmansklubb och 
Vörå ungdomsorkester, Vörå 
musikskolas stråkensemble, 
Vörå folkdanslag, hantverkare, 
Vörå församling och Vörå fri-
kyrkoförsamling har även besökt 
Mora. De flitigaste Morarese-
närerna har varit Norrvalla 
Sports skidåkare som årligen 
deltagit i Vasaloppet sedan 1991.

Pohjola-Norden inbjuder sina 
medlemmar och andra intresse-
rade att komma med på en upp-
levelserik resa till det sommar-
fagra Dalarna och Mora.

Mera information kommer att 
ges via föreningens medlemsbrev 
som sänd ut efter årsmötet.

POHJOLA-NORDENS I VÖRÅ 
STYRELSE

gm Kurt Söderberg

 z Pohjola-Norden

Styrelseordförande Rainer Bystedt håller tal till de premierade förtroendevalda och Susanne Salmela, Karita Ohlis, Kurt Söderberg, Gun Gran-
lund och Harry Backlund kiknar av skratt.  FOTON: KARIN SUNDSTRÖM

20 �ck tack för sitt arbete i kommunen
 z I decennier har de arbetat för 

kommunen, antingen som för-
troendevalda eller anställda. I 
samband med fullmäktigemötet 
den 6 mars, uppmärksammades 
sammanlagt 20 personer för sitt 
mångåriga värv.

Harry Backlund fick förtjänst-
tecken för sina 40 år som för-
troendevald. Han sitter fortsätt-
ningsvis i fullmäktige.

Gun Granlund och Kurt 
Söder berg har varit förtroende-
valda i 30 år. 

Susanne Salmela och Karita 
Ohlis har 20 år bakom sig som 
förtroendevalda.

Tio personer fick förtjänst-
tecken för 30 år i kommunens 
tjänst. De är barnträdgårdslärare 
Rut Andersson, familjedagvår-
dare Monica Bertell, klasslärare 
Ulla Granström, reskontrasköta-
re Inger Häggström, närvårdare 
Susanne Lassus, lektor Susanne 
Miemois, handledare Carita Ny-
lund, klasslärare Märta Storsjö, 
kanslist Eva Södergård och le-

dande löneräknare Rune Öster-
lund.

Fem fick förtjänsttecken för 20 
års arbete inom kommunen. De 

är barnskötare Lilian Hautanen, 
gruppfamiljedagvårdare Rita 
Hägglund, ansvarig hand ledare 
Ulla Kannisto, lantbruksav-

bytare Micaela Kulla och barn-
skötare Annika Präst.

De flesta fanns på plats vid ut-
delningen i fullmäktigesalen.

Rut Andersson. Monica Bertell. Ulla Granström. Susanne Lassus. Susanne Miemois.

Märta Storsjö. Rune Österlund. Lilian Hautanen. Micaela Kullas. Annika Präst.

 z Aktion Österbotten

Chans att få bidrag för ramper och hörselslingor
 zSka alla få vara med?
Ja, det tycker vi på Aktion 

Öster botten rf och initierar där-
för ett nytt samordningsprojekt 
med namnet Tillgänglighets- 
invest. 

Som namnet säger så handlar 
projektet om att göra platser och 
upplevelser tillgängliga för alla, 
kanske genom ramper, hörsels-
lingor, förbättrad belysning och 
andra hjälpmedel för alla grup-
per av handikapp. 

Observera att projekten ska 
vara allmännyttiga, det vill säga 
att en hel grupp har nytta av in-
vesteringen.

En förening eller ett samfund 
(eller annan offentlig juridisk 

person) kan fungera som pro-
jektägare. 

På en budget på 1 000 – 12 500 
euro kan man få 50 procent i stöd 
via Leader. 

Vänligen observera att åter-
stående 50 procent inte får be-
stå av kommunala eller statliga 
pengar, eftersom dessa redan 
ingår i stödet tillsammans med 
EU-pengar. 

Den egna delen av finansie-
ringen kan bestå av pengar från 
fonder och stiftelser, företag, pri-
vatpersoner, föreningens med-
lemsavgifter och så vidare.

Även talko kan komma i fråga 
om projektet innehåller moment 

som kan utföras med frivillig 
oavlönad arbetskraft. 

Stödet kan sökas för investe-
ringar i våra österbottniska kom-
muner, från norr: Karlebys byar, 
Kronoby, Larsmo, Pedersöre, 
Jakobstad, Nykarleby, Vörå, 
Korsholm, Vasas byar, Malax, 
Korsnäs, Närpes, Kaskö och 
Kristinestad.

Läs mer på www.aktion.fi -> 
Leader -> under allmännyt-
tiga investeringsprojekt så ser ni 
v ilka bilagor som bör finnas med 
ansökan. 

Planera in ett styrelsemöte 
ännu i år eller i början av nästa 
år så att ni har ett protokollfört 

beslut på att ni vill vara med. Så 
är det bara att börja planera och 
fylla i papper. 

Ni kan också kontakta något 
av våra kontor i Närpes, Vasa 
eller Pedersöre för mer informa-
tion.

Ansökningarna ska lämnas in 
senast den 31 mars. Efter cirka 
en månad väljs vilka som får 
stöd. Bidrag beviljas högst 12 
olika projekt, som sedan måste 
förverkligas inom ett år.

Mer information finns på 
http://www.aktion.fi/svenska/.

Britt-Marie Norrgård kan 
också ge mer uppgifter på telefon 
0400-124 947.
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 zTäällä saat lukuvinkkejä 
kirjoista jotka löytyvät Vöyrin 
kunnan kirjastoista.

 z Pääsiäiskoristeet-kirjassa 
Arne ja Carlos antavat kym-
meniä uusia ohjeita kodin koris-
teluun ja ystävien ilahduttami-
seen. Neulo jokaiselle nimikoitu 
pikkuruinen villapaita munan-
lämmittimeksi. Tuliaiseksi sopii 
pajunoksaan ripustettu pääsiäis-
pallo tai korillinen värikkäitä 
munia. 

Arnen ja Carloksen töitä on 
hauska neuloa ja hauska antaa 
lahjaksi. Yksinkertaisia perus-
ohjeita voit muunnella loputto-
miin kuvioiden ja värien avulla.

 z Tone Finnangerin kirjassa 
Tildan kevät Tilda-hahmojen 
innoittajana on kevät, lisääntyvä 
valo ja pastellisävyiset kankaat. 
Voit ommella ja askarella keväi-
siä hahmoja, kuten pupuja, lam-
paita, kanoja ja noitia. 

Kirjassa on kaikkiaan 20 käsi-
työohjetta. Selkeät tarvikeluet-
telot ja vaihe vaiheelta etenevät 
ohjeet takaavat onnistuneen 
loppu tuloksen. Käsityöt sopivat 
niin aloitteleville kuin pidem-
mälle edenneille ompelijoille. 
Kirjan lopusta löydät tarvittavat 
kaavat.

 z Puun entisöinti-kirjasta löy-
dät varmasti jotakin uutta ja 
hyödyllistä, olitpa sitten harras-
telija tai huonekalupuuseppien 
konkari. 

Kirjassa neuvotaan puun eri-
laisten vahinkojen arviointia, 
entisöintitekniikoita ja toisiinsa 
sointuvien petsien, lakkojen, 
vahojen ja muiden puun viimeis-
telytuotteiden valintaa. 

Lisäksi kirjan sivuilla ha-
vainnollistetaan puutyökalujen 
käyttöä. Ja kirja lopussa esitel-
lään tyypillisten puuhuonekalu-
jen kunnostus- ja pintakäsittely-
vaiheita. 

 z Jos haluat lainata, soita: Vöy-
rin pääkirjasto 3821 686, Ora-
vaisten kirjasto 3821 689 tai 
Maksamaan kirjasto 3821 688.

 z Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

Smycken av skedar och vårarbete i trädgården
 zMedborgarinstitutet har flera 

intressanta kurser som startar de 
närmaste veckorna.

 z Passa på och anmäl dig nu 
g enast så att du hinner med 
till kursen Vad är en röjnings-
såg? Anmäl dig på kursnum-
mer 719800 onsdag 20.3. Kursen 
efter följs med en praktisk kurs 
i röjningssågning, kursnummer 
719816.

 z Kreativa flickor, vårdekora-
tioner, kursnummer 110512. 
Kursdag tisdag 2.4 klockan 18 på 
Karvsor skola. Vi syr, viker, flätar 
och smälter tomma kaffe paket 
till väskor, korgar, smycken, 
u nderlägg och tabletter.

 z Fåglar i vår näromgivning, 
tisdag 2.4 klockan 18.30, start på 
Tegengren skolan. Kursen fort-
sätter ute i naturen där vi stude-
rar och tittar på fågelriket, kurs-
nummer 719802.

 z Smycken av gamla skedar, 
kursnummer 110484. Vi tillver-
kar vackra värdefulla smycken 
som ringar, halssmycken, arm-
band mm av gamla teskedar, 
matskedar, gafflar och knivar av 
silver och alpacka. Kursen hålls 
i Tegengrenskolan metallslöjd-
salen to 4.4 klockan 18 .

 z Surfplattans abc, kursnum-
mer 340120, tisdag 9.4 klockan 18. 
Har du en surfplatta eller funde-
rar på att skaffa? Vi går i genom 

de viktigaste funktionerna och 
inställningarna i surfplattan och 
lär oss hur man använder, laddar 
ner och installerar/ avinstallerar 
program (appar). 

Du har möjlighet att låna en 
platta under k ursen om du inte 
har någon egen.

 z Våren är på kommande, träd-
gården vaknar till liv och det är 
allt mera trendigt att odla egna 
grönsaker. Jan-Anders Barkar 
lär oss hur man kan odla effek-
tivt och småskaligt på friland, 
drivbänkar och i hobbyväxthus. 

Kom men på kursen I Min 
trädgård: grönsakslandet. Kurs-
nummer 719812, kursen startar 
på tisdag 9.4 klockan 18 i Karv-
sor skola.

 z Frukt och bärbuskar bör be-
skäras, ansas och gödslas om 
de ska ge god skörd. Nu får du 
tillsammans med Fredrik Sand-
ström lära dig de hemliga kne-
pen. Kursen Våren i trädgården, 
kursnummer 719806 lördag 13.4 
klockan 10–12.15. Arbetsdemon-
stration görs hos en kursdeltaga-
re och teorin håller vi på Karvsor 
skola.

 z Serveringspass, kursnummer 
810100. Kursen är till för alla 
som behöver ett pass i samband 
med eventuella serveringsevene-
mang. Kursen är endast en kväll, 
med tre lektoner teori och avslu-
tas med tent. 

Material att instudera före 
kursen finns på www.valvira.fi. 

Kurstid tisdag 9.4 klockan 18 i 
Vörå Samgymnasiums audito-
rium.

 zGärdesgårdskurs. Lär dig 
tekniken för att hemma kunna 
tillverka din egen gärdesgård 
enligt Vöråmodell. Vi tillverkar 
en modul vid Klemets gårdarna, 
start måndag 22.4 klockan 18. 
Kursnummer 110506.

 z Internet, fortsättningskurs för 
pensionärer, i Förvaltningshuset 
i Oravais, onsdag 10.4 klockan 
18.30. Vi lär oss använda olika 
program och söka information 
på internet. Kursnummer 340110.

 z Lär dig göra en enkel hem-
sida, måndag 22.4 klockan 18.30, 

på Tegengrenskolan datasalen. 
Kursnummer 340112.

 z Cevin-navigation, kursnum-
mer 510204. Kurs med examen 
i Cevin-reglerna, vilka gäller för 
navigation på europeiska inre 
farvatten. Mera information fås 
från kansliet. Kursstart tisdag 
23.4 klockan 18.30 i Karvsor 
skola.

 z Jägarexamen, onsdag 17.4 
klockan 18 på Tegengrenskolan. 
Förberedande kurs för att avläg-
ga jägarexamen. Kursnummer 
999910.

Anmälan kan göras dygnet 
runt på www.vora.f/kursanma-
lan eller under kanslitid 9–16 på 
telefon 3821 673 eller 3821 670.

Gamla kaffepaket kan användas till mycket.

 zHär får du tips på litteratur 
som finns i något av kommu-
nens bibliotek. Titta också på 
utbudet av e-böcker och ljud-
böcker på www.fredrika.net!

 z Förändras maktbalansen mel-
lan könen om kommunerna 
förändras? Är kvinnor mera 
benägna att engagera sig i sam-
manhang som är små och nära? 

Bland a nnat det funderar 
Christina Öling över i pamflet-
ten ”Enligt vårt förmenande”, 
sju österbottniska röster om 
kommunernas framtid. Andra 
som delar med sig av tankar och 
kunnande om ämnet är Rurik 
Ahlberg, Mats Brandt, Michael 
Djupsjöbacka, Mikael Jakobs-
son, Tomas Häyry och Ole 
Norrback. 

 z Att förstå barns tankar – 
kommunikationens betydelse 
heter en bok av Elisabet Dover-
borg och Ingrid Pramling, båda 
arbetar med forskning om barns 
lärand e vid Göteborgs universi-
tet. 

Boken vänder sig dels till  
lärar e i förskola och grundskola, 
dels till fritidspedagoger och 
s tuderande. Boken vill väcka 
ny fikenhet på och problemati-
sera barns t anke- och erfaren-
hetsvärld. Boken vill också göra 
lärare n medveten om sitt eget 
sätt att tänka om och kommuni-
cera med barn.

 z Japan är ett mytomspunnet 
och fascinerande land. I sägner 
och filmer figurerar den lömska 
samurajen, inom konst och de-
sign det avskalade och själsligt 
vårdande, inom utvecklings-
historia det ”japanska undret”. 

I boken Japan, makt och tan-
ke får läsaren ta del av hur den 
rika historien format det land 
som i dag hör till världens största 
ekonomier, men som också har 
stora problem. Författare är Lars 
Vargö.

 z En annan bok från den ja-
panska kulturen är Monica 
Braws Kvinnor i Japan under 
tusen år. Hon har i nio berät-
telser skildrat nio olika kvinnor, 
bland annat den första kvinnliga 
läkare n i J apan, hovdamen som 
blev Japan s största författare, en 
kvinna som tog shoguns plats 
ända fram till vår tids karisma-
tiska sångidol och en feminist-
redaktör.

 z Ett intressant fall, det kan man 
säga om den svenska medel-
tidens stora översättare, mun-
ken Jöns Budde – i synnerhet 
om man är Vöråbo. Varifrån han 
ursprungligen kom till Nåden-
dals kloster där han utförde sin 
osannolika översättargärning 
är inte klarlagt, men Vörå är en 
stark kandidat. 

Många har forskat i saken 
och i den nya boken Bilden av 

Budde, studier kring en svensk 
språkpionjär finns en del teorier. 
Boken består av fem artiklar som 
på olika sätt belyser personen 
Jöns Budde.

 z Bilderböcker för lite äldre barn 
är serien om Blåbärspatrullen 
av Stefan Casta. Fyra barn som 
löser mysterier är just vad patrul-
len består av. Den första i serien 
heter Blåbärspatrullen söker en 
skatt. Efter den har det kommit 
ytterligare fem delar.

 zMed pinnar kan man göra 
allt möjligt, bygga koja, tillverka 
smycken, skapa fantasivärldar 
eller göra egna instrument. Pinn-
boken beskriver och visar allt det 
här och mycket mer åskådligt i 
bilder och texter. Boken är skri-
ven av Jo Schofield och Fiona 
Danks.

 z Pelle Svanslös och spöket, 
Pippi firar födelsedag, Billy på 
landet och många andra berät-
telser finns i boken Litens sago-
skatt. Där finns dessutom många 
kända sånger och dikter, t.ex. 
Sockerbagaren, Majas visa, Hej, 
sa Petronella och Den olydiga 
ballongens egen visa.

 zOm du vill låna: Ring Vörå 
huvudbibliotek på telefon 
3821 686, biblioteket i Oravais 
3821 689 eller biblioteket i Max-
mo på 3821 688.

 z Lukuvinkkejä z Boktips

Ringar och örhängen tillverkade av silverbestick.
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Vöyri

Ljusare tider stundar!

Kohti valoisampia aikoja!

 zSportlovet är över och jag hop-
pas att alla har tagit sig tid att 
u mgås och kanske njuta lite av 
vår vackra natur. 

Vädret var ju lite slaskigt under 
sportlovet men har ju karpat upp 
sig lite efteråt och nu har vi haft 
några riktigt vackra soliga vinter-
dagar som inbjuder till aktivite-
ter utomhus. 

Det finns skidspår, slalom-
backe och isar att vandra på, 
vill man inte vara ute eller om 
vädret blir uselt så kan man fara 
till Norrvalla på spinnig, sim-
ning e ller cross-fit. Dragracing 
tävlingar på isen, revyföreställ-
ningar både i Oravais och i Vörå, 
ja listan på saker att göra som 
står oss till buds är ju ofattbart 
omfattande. 

Själv beslöt jag mig, efter lite 
tvekan, att tillsammans med 
yngsta dottern testa på slalom i 
Vöråbacken… 

Det låter kanske oskyldigt men 
eftersom tanten börjar ha några 
år på nacken och det börjar vara 
några år (läs närmare tio) sedan 
man senast åkt slalom så kan ni 
räkna med att det var lite spän-
nande att ge sig iväg med liften! 

Men bara man kommer ihåg 
att ploga ordentligt så att man 
har en lagom lugn fart så gick 
det riktigt bra att ta sig ner. E fter 
några åk började jag känna mig 
ganska hemmastadd i den utval-
da fåran och började ta ut sväng-
arna och stod i all sköns ro och 
beundrade mina slalomkunska-
per efter fullföljt åk då jag blev 
påkörd bakifrån av en yngre ge-
nerationens kille på snowboard! 

Lite snöpligt fann jag mig sit-
tande på snön och helt oförmö-
gen att ta mig upp tillbaka och 
jag fick snällt knäppa av mig 
skidorna så att jag lagom graci-
öst kunde kravla mig upp på alla 
fyra och den vägen upp i stående 
tillbaka. 

Efter det ville dottern köra 
ensam i backen och mamma var 
förpassad i ”offside” vid lifthuset. 
Men man får vara glad över de 
korta stunderna som man hinner 
hänga med!

Ljusare tider går vi mot alltså, 
med stormsteg känns det som 
när man märker hur ljust det är 
på morgnarna nuförtiden! 

I kommunerna har vi alla lite 
till mans funderat på vårens stora 

tema förslaget till kommunstruk-
turlag som vi har haft möjlighet 
att ge utlåtande på i dagarna. 

Normalt brukar kommunens 
utlåtanden ges av kommun-
styrelsen, men på grund av att 
lagförslaget är av så pass stor vikt 
för kommunernas framtid så har 
de flesta kommuner valt att även 
ta upp ärendet till fullmäktige-
nivån. 

Via finansministeriets hem-
sidor kan man gå in och läsa de 
olika kommunernas utlåtande 
och jämföra om man så har lust. 

Men ibland brukar jag fundera 
om en normalt funtad kommun-
invånare faktiskt har tid och lust 
med sånt! Oftast brukar det nog 
vara fullt upp med att få det egna 
jobbet och vardagen att gå ihop, 
ska man då ytterligare intressera 
sig för kommunernas och statens 
bekymmer?

Vid samma möte som vår kom-
muns fullmäktige behandlade 
ovannämnda utlåtande så hade 
vi också äran att få tilldela poli-
tiker och tjänsteinnehavare Fin-
lands Kommunförbunds medal-
jer för lång och trogen tjänst. 

Från politikersidan fick Harry 

Backlund, Gun Granlund, Kurt 
Söderberg och Susanne Salmela 
medaljer och Karita Ohlis som 
fått medalj som anställd blev 
uppmärksammad med en blom-
bukett. 

Det är personer som dessa fem 
som får framstå som lysande un-
dantag. 

De ställer upp på sin fritid för att 
värna om att allt blir så bra som 
möjligt i vår närmiljö, och för att 
bistå oss tjänstemän med en lite 
annan synvinkel och kunskap 
och jobbar på det viset för oss 
alla på sin fritid. 

Numera ger inte titeln lokal-
politiker heller någon vidare 
aktning i samhället, tvärtom får 
man ganska ofta stå ut med skäll 
och bannor för att någon enskild 
person drabbas då olika beslut 
fattas i politiska organ. 

Man ska vara beredd att disku-
tera budgeter i jultider och bok-
slut lagom till midsommar. 

Man ska ställa upp och ta 
ledig t från jobbet, kanske ta ut 
sin sista semesterdag för året för 
att tillbringa den och höra på 
kommunförbundets jurister då 
de förklarar det otroligt fascine-

rande systemet som ligger bakom 
det kommunala beslutsfattandet.

Sedan kommer det dagar då 
man får vara med och fatta vikti-
ga beslut om vår närmiljös fram-
tid. Ibland kan man se att saker 
händer och blir bra, ibland bättre 
än man tänkt det. 

Och ibland kanske någon 
kommer fram och säger: men nog 
var det ett klokt beslut ni gjorde 
vid ert senaste fullmäktigemöte! 
Då tror jag nog att en viss mått 
av tillfredsställelse infinner sig, 
fastän vi österbottningar överlag 
har lika svårt att ta emot kompli-
manger som vi har att ge dem!

Sist men inte minst så tycker 
jag mig ha märkt att det skrattas 
och skojas en hel del i kulisserna 
och vid kaffekopparna före el-
ler efter de officiella mötena, så 
det kan tänkas att det är ganska 
r oligt också att vara lokalpoliti-
ker!

Nu ska ni inte sitta och uggla 
för länge med Kommunbladet 
utan ut i ljuset och spara bladet 
till lampskenet!

CHRISTINA ÖLING
kommundirektör

 zHiihtoloma on pidetty ja toi-
von, että kaikilla on ollut aikaa 
seurusteluun ja kauniista luon-
nostamme nauttimiseen. 

Hiihtolomaviikon aluksi sää 
oli hieman loskainen, mutta jäl-
keenpäin on pakastanut ja nyt 
meillä on ollut muutamia oikein 
kauniita talvipäiviä, jotka hou-
kuttelevat ulkoilmatoimintoihin. 
Käytettävissä on hiihtolatuja, 
slalommäki ja jäällä voi vaeltaa. 

Jos haluaa vaihtelua ulkoilma-
harrastuksille tai sää on huono, 
voi mennä Norrvallaan, jossa 
vaihtoehtoina ovat spinning, 
uinti tai cross-fit. Jäällä järjeste-
tään kelkkakilpailuja, revyytä on 
sekä Oravaisissa että Vöyrillä, ja 
listaa voisi vieläkin pidentää. 

Itse päätin, pienen epäröinnin 
jälkeen, lähteä testaamaan nuo-
rimman tyttäreni kanssa Vöyrin 
slalommäkeä. Se kuulostaa ehkä 
viattomalta, mutta kun tädillä 
alkaa olla muutamia vuosia ikää 
ja edellisestä slalomlaskettelusta 
on muutamia vuosia (lähes kym-
menen), niin voitte arvata, että 
oli vähän jännitystä ilmassa, kun 
lähdimme hissillä mäen päälle! 
Kun vain muisti aurata kunnolla, 
että vauhti pysyi sopivana, sujui 
alamäki oikein hyvin. 

Muutaman laskun jälkeen 
opin tuntemaan mäen ja aloin 
ihailemaan slalomtaitojani, ja 
silloin nuoremman polven poika 
laski päälleni snowboard-laudal-
la! Tuntui nololta löytää itsensä 
lumihangesta niin avuttomana, 
että jouduin ottamaan sukset 
j alastani ja vasta sen jälkeen 
kömpimään jaloilleni. 

Tämän jälkeen tytär halusi 
laskea yksin, ja äiti joutui ”pait-
sioon” hissirakennuksen nur-
kalle. Mutta täytyy olla iloinen 
n iistä lyhyistä hetkistä, joina 
p ysyy mukana.

Menemme siis vauhdilla kohti 
valoisampia aikoja, sen huomaa 
siitä, kun aamut valkenevat yhä 
aikaisemmin! 

Kunnassa olemme yhdessä 
pohtineet kevään suurta aihetta, 
kuntarakennelakiehdotusta, 
josta meillä on ollut mahdol-
lisuus antaa lausunto näinä päi-
vinä. Normaalisti kunnanhal-
litus antaa kunnan lausunnot, 
mutta t ämän lakiehdotuksen 
vaiktukset ovat niin huomatta-
vat kuntien tulevaisuudelle, että 
useimmat kunnat ovat vieneet 
asian valtuustokäsittelyyn. 

Valtiovarainministeriön koti-
sivuilta voi käydä lukemassa 
kuntien lausuntoja ja tehdä ver-
tailuja. Toisinaan ajattelen, onko 
tavallisella kuntalaisella aikaa ja 
mielenkiintoa sellaiseen! Enim-
mäkseen on niin, että oma työ ja 
arki vie kaiken ajan, kuinka sil-
loin jaksaisi kiinnostua kuntien 
ja valtion huolista?

Samassa valtuustokokoukses-
sa, jossa käsiteltiin yllä mainit tua 

lausuntoa, meillä oli myös kun-
nia luovuttaa muutamille poliiti-
koille ja viranhaltijoille Suomen 
Kuntaliiton mitali pitkästä ja us-
kollisesta palvelusta. 

Poliitikoista mitalin saivat Harry 
Backlund, Gun Granlund, Kurt 
Söderberg ja Susanne Salmela, 
viranhaltijoista Karita O hlis sai 
mitalin ja kukka kimpun. Nämä 
viisi henkilöä voivat esiintyä 
l oistavina poikkeuksina. 

He käyttävät vapaa-aikaansa 
huolehtiakseen siitä, että lähi-
ympäristössämme kaikki on 
mahdollisimman hyvin, ja he 
auttavat meitä viranhaltijoita 
tuomalla esiin toisenlaisen 
näkökulman ja asiantuntemuk-
sen. 

Nykyään paikallispoliitikon 
titteli ei merkitse välttämättä 
yhteis kunnallista arvostusta, 
päin vastoin he saavat usein ot-
taa vastaan haukkumisia ja 
moitteita, kun päätökset eivät 
ole kaikkien mieleen. Politii-
kassa m ukana olevien täytyy 
olla valmiita keskustelemaan 
talous arviosta jouluaikaan ja 
tilin päätök sestä sopivasti juhan-
nukseksi. 

Tehtävän hoitaminen edel-
lyttää, että ottaa omasta työstä 
vapaata, ehkä vuoden viimeinen 
lomapäivä menee siihen, kun 
kuuntelee kuntaliiton juristien 
esitelmiä kunnallisesta päätök-
senteosta.

Mutta sitten tulee päiviä, jol-
loin voi olla mukana tekemässä 
tärkeitä päätöksiä lähiympäris-
tömme tulevaisuudesta. 

Toisinaan näkee, että päätök-
set johtavat tuloksiin ja paran-
nuksiin. Toisinaan joku tulee 
ehkä sanomaan: Se oli kyllä 
v iisas päätös, jonka teitte val-
tuustokokouksessa! Uskon, että 
silloin päätöksentekijä tuntee 
pientä tyydytystä, vaikka me 
pohjalaiset emme kovin mielel-
lämme otakaan vastaan kohteli-
aisuuksia!

Lopuksi haluan ilmoittaa 
h avainneeni, että ennen viral-
lisia kokouksia ja myös niiden 
jälkeen kahvikuppien ääressä 
nauretaan ja vitsaillaan. Siitä 
voi päätellä, että on myös melko 
m ukavaa olla paikallispoliitikko!

Älkää jääkö liian pitkäksi 
aika a tavaamaan kunnallisuuti-
sia, vaan lähtekää ulos valoon 
ja säästäkää lehti myöhempään 
iltaan ja lampunvaloon.

Vörå

” 
Nykyään paikallis-
poliitikon titteli ei 
merkitse välttämättä 
yhteis kunnallista 
arvostusta.

CHRISTINA ÖLING
kunnanjohtaja

Förändringar  
i dagvården

 zFrån hösten 2013 minskar 
a ntalet gruppfamiljedaghem i 
Vörå centrum från fem till tre. 
I stället får daghemmet Liljekon-
valjen en avdelning till och ett 
nytt daghem, Elvigårdens dag-
hem med 20 platser, öppnas vid 
Norrvalla. 

Även gruppfamiljedaghemmet 
Fjärilen flyttar till Elvigården. 
Detta betyder fler platser för 
barn i åldrarna 3–6 år. 

Ovanligt många barn är an-
mälda till daghemmet Rödluvan 
i Särkimo till hösten. En lösning 
på detta är under utredning. 

Hur man ska få plats för alla 
barn i Oravais området är också 
under utredning. Ett förslag är 
att avdelningen Bikupan blir 
en blandad avdelning där man 
fyller på med femåringar i grup-
pen som tidigare varit en egen 
förskolegrupp. Detta system har 
man redan på de andra daghem-
men i kommunen och nu finns 
behovet även på Tallkotten.  

De som ännu inte har an-
sökt om dagvård för hösten bör 
lämna in en ansökan så fort som 
möjligt. Ansökan sänds på adres-
sen: Svenska bildningsnämnden, 
Heidi Holmberg, Vöråvägen 18, 
66600 Vörå.

Antal barn anmälda till dagis 
hösten 2013: Liljekonvaljen 75, 
Elvigården 18, Karvsor daghem 
32, Tottebo 18, Rödluvan 26, Tall-
kotten 55, Solbacken 17. 

Eftis: Karvsor 4, Tottebo 11, 
Rödluvan 3, Solbacken 1, Cen-
trumskolans eftis 11, Eftis i Vörå 
centrum 19, Leppäkerttu 2.

Gruppfamiljedaghem: Fjäri-
len 12, Leppäkerttu 3, Minidagis 
10, Regnbågen-1 12, Regnbågen-2 
10, Svalan 9.

Till de fem familjedagvårdar-
na har 15 barn anmälts.
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 z Födda

Petra Kanerva och Tobias 
A ndersson på Kärrvändan  
i Oravais �ck en son den 5 juli 
2012. Ville Carl Joel Andersson 
var då 54,5 centimeter lång och 
vägde 4 300 gram. Storasyster 
heter Eveliina och är 4 år.

Maria och Matias Strand �ck en 
dotter den 6 januari 2013. Ellen 
Ida Maria vägde hon 3 485 gram 
och var 52 centimeter lång vid 
födseln. Storebror Frank är 2 år.

Maria Nyström och Bernt Svens i 
Bertby �ck en son den 4 augusti 
2012. Isak och Elins lillebror 
Arvid Erik Johannes Svens var 
55,5 centimeter lång och vägde 
4 705 gram vid födseln.

 z Betraktelsen

Stilla veckan
 zPåsken infaller ganska tidigt 

detta år. Inkommande söndag 
fira r vi palmsöndagen som in-
leder stilla veckan. 

Under stilla veckan följer vi 
med Kristi lidandes historia. I 
Vörå kyrka följer vi den gamla 
traditionen och firar passions-
andakter kvällstid under stilla 
veckan med läsning ur Kristi li-
dandes historia. 

På skärtorsdagen samlas man 
i landets kyrkor för att fira den 
måltid som Jesus instiftade ”den 
natt då han blev förråd”; alltså 
nattvarden. 

På långfredag följer vi Kristi 
lidand e och död timme för 
timme i en avskalad gudstjänst 
utan orgelackompanjemang och 
med läsning av den femte akten 
i K risti lidandes historia i stället 
för en vanlig predikan. 

 
Palmsöndagen som inleder stil-
la veckan berättar om Jesu intåg 
i Jerusalem. 

Den berättelsen figurerar ock-
så på första sön dagen i advent 
men palmsöndagen och första 
söndagen i advent är helt olika 
till sin karaktär. Första advent 

präglas av hosiannarop, fest och 
glädje. Men på palmsöndagen är 
det mera allvarligt. Jesus kom-
mer till Jerusalem för att lida 
och dö. Mörkret tätnar kring 
vår Frälsare. Han ska bli förråd, 
skymfad och gisslad, han ska 
lida korsets bittra dö men på den 
tredje dage n ska han uppstå igen. 

Snart är det aktuellt att så påsk-
gräs. Jag minns att jag som barn 
alltid var fascinerad av att se hur 
gräsfröna slog rot och började 
skjuta gröna skott och växa. 

I det som är palmsöndagens 
evangelitext (Joh. 12:12-24) talar 
Jesus om vetekornet: ”Om vete-
kornet inte faller i jorden och dör 
förblir det ett ensamt korn. Men 
om det dör, ger det rik skörd.”

När Jesus talar på detta sätt 
menar han inte vilket vetekorn 
som helst. Jesus syftar på sig 
själv  och sin egen kropp som 
snart ska offras i döden. När ett 
frö sås begravs det i mullen och 
utvecklas till en ny planta, men 
själva fröet blir till intet i den här 
processen genom att ställa sina 
närings resurser till den nya plan-
tans förfogande. 

Det som väntar Jesus är något 
av detsamma, han ska genom att 
utge sig själv i döden ge upphov 
till frälsning och evigt liv och på 
det sättet bära mycket frukt. ”Ty 
så älskade Gud världen, att han 
utgav sin enfödde Son, på det att 
var och en som tror på honom 
inte ska förgås, utan ha evigt liv”. 
(Joh. 3:16) 

I palmsöndagens predikotext 
talas det om några greker som 
hade kommit till påskhögtiden 
i Jerusalem för att tillbe. De här 
tillresta främlingarna hade ett 
önskemål, de ville se Jesus. De 
här grekerna har någonting mo-
dernt över sig, de var andligen 
nyfikna. 

Också i dag finns det religiöst 
intresserade människor, sådana 
som skulle vilja se Jesus. I vår 
moderna är Jesus fortfarande på 
väg, han är på väg in i våra påsk-
förberedelser och in i våra olika 
sammanhang. 

Denna gång kommer Jesus på 
det osynliga sättet, i sin kyrka 
genom Guds Ord och de heliga 
sakramenten. Vi har chans att 
möta honom genom en öppnad 

Bibel och i kyrkans gudstjänstliv.
Invånarna i Jerusalem hälsade 

Jesus med Hosianna och palm-
kvistar. Det var en storartad hyll-
ning som mötte Jesus. Men hur 
skulle det se ut om Jesus hade 
hållit sitt intåg i dag hos oss i våra 
bygder? 

Många av oss skulle säkert ha 
varit där, för det är fortfarande 
många som vill se Jesus. Men 
skulle vi hylla Jesus, skulle vi 
hälsa Jesus välkommen? Kanske 
lite försiktigt och avvaktande? 

Nu behöver vi alla Jesus som 
vår Frälsare, därför ska vi hälsa 
honom, inte försiktigt och i smyg 
utan av allt hjärta och med öpp-
na armar!

 
Bön: ”Låt oss se Jesus! Låt oss 
se hans förlåtande kärlek och låt 
oss hämta tröst, nåd och kraft 
vid försoningens tecken, din 
Sons och vår Frälsares kors. Gör 
oss mottagliga för frukterna av 
hans lidande och led oss till den 
salighet som väntar oss när Du 
för Jesu skull öppnar ditt him-
melska paradis för oss”.

TOMAS KLEMETS
kaplan

 z Påskbrasor

 zMiemoisby Byaråd ställer till 
med påskbrasa vid skidstugan 
i Vörå. Brasan tänds klockan 
19 på påsklördagen. Utklädda 
h äxor belönas! 

 z Traditionell påskbrasa på 
Årvas gårdens parkering i Ora-
vais. Kaffeservering och lotteri 
ordnas. 

 z Klockan 19.30 tänder Bertby 
ungdoms- och hembygdsföre-
ning sin traditionella påskbrasa 
på Köllotbackan i Bertby. Korv, 
kaffe och påskbakelse utlovas.

 z Påskfirandet på Nabben i 
Maxmo börjar redan klockan 
11.30 den 30 april. Häxtävling 
och påskridning, med mera. På 
kvällen tänds påskbrasan.

Samaria öppnar ambulerande servicecenter i Vörå och Oravais
 zSamaria grundades 1969 för 

missbrukarvård. I dag har före-
ningen även arbete i rehabilite-
rande syfte och dagcenter är en 
del av det. Samaria Österbotten 
driver också ett lopptorg i Vasa. 

Nu startar Samaria ett a mbu-
lerande dagcenter i bland annat 
Oravais och Vörå. 

Projektidén föddes i Sama-
ria Österbotten för länge sedan, 
men fi nansieringslösningen har 
inte funnits förrän nu. 

Verksamhetsledare Ismo Val-
koniemi tog kontakt med Ray 
och frågade vad som kunde 
g öras. Så föddes detta ambule-
rande dagcenter som betjänar 
flera kommuner, bland dem 
Vörå. 

När projektet godkändes be-
skrev Samaria sin idé för olika 
kommuner och frågade om de 
ville vara med. 

Tanken bakom dagcentret är 

att människor ska få en plats dit 
de kan komma bort från hemmet 
en stund och träffa andra män-
niskor, dricka kaffe, samtala, läsa 
tidningen och skapa relationer. 

Målgruppen är alla ensamma 
e ller de som känner sig ensam-
ma, inte bara missbrukare utan 
ensamma pensionärer, arbets-
lösa, förtidspensionärer, ensam-
ma mammor med flera. Dörren 
ska vara bred. 

Samaria samarbetar med kom-
muner, församlingar och övriga 
organisationer. Kommunerna 
står för lokalen och Samaria står 
för kaffe, smörgås och personal 
på plats. Före ningen vill gärna 
att försam lingar och frivillig-
organisationer engageras i arbe-
tet. 

Den viktigaste målsättningen 
är att skapa en fortsättning efter 
att projekttiden på tre år tar slut. 
Fortsättningen kan då tryggas 

tack vare nätverken som byggts 
upp. 

För verksamheten har Sama-
ria två anställda, en projektchef 
på heltid och en halvtidsanställd. 
De anställda är Kenneth Nygård 
och Ann-Kristin Bengs. 

Kenneth har jobbat inom 
Samaria i elva års tid och Ann-
Kristin i två år. Båda är utbildade 
inom missbrukarvården. 

De kommer nu att driva dag-

center i Vasa på måndags- och 
fredagsförmid dagar, tisdagar i 
Larsmo på fritidshuset (sport-
stugan) klockan 10–12 och ons-
dagseftermiddagar i Kronoby på 
samlingshuset i centrum.

På torsdagar är dagcentret 
öppe t från 9.30 till 11.30 i Oravais 
på Amigo och mellan 13 och 15 i 
nedre våningen av Vörå frikyrka 
i Vörå centrum. 

Dagcentren startas upp inom 
mars månad. I Vörå och Oravais 
sker starten den 21 mars.

För spridning av informatio-
nen  ska en broschyr göras och 
sedan sker det via personliga 
kontakter, socialen och diakonin 
känner många av dem som kan 
få glädje av detta center. 

Programmet på träffarna får 
småningom växa fram ut gående 
från besökarnas behov och 
önske mål.

JEANETTE LJUNGARS

Ann-Kristin Bengs och Kenneth 
Nygård är anställda av Samaria.

Bergvärme kostar 60 000
 zOravais UF:s styrelse består nu 

till hälften av helt nya ansikten.
– Vi ska ordna både nya eve-

nemang och de traditions enliga, 
säger styrelsens sekreterare 
Fredrik Norrgård.

Den största uppgiften är att få 
ihop tillräckligt mycket pengar 
för att ersätta den gamla olje-
eldningen i Årvasgården med 
bergvärme.

– Vi har redan fått en del bi-
drag, men behöver flera för att 
kunna starta projektet. Bytet 
till bergvärme beräknas kosta 
60 000 euro, säger Norrgård.

Arbetet ska förhoppningsvis 

genomföras under sommar-
månaderna, förutsatt att finan-
sieringen är ordnad.

Så småningom kommer också 
andra renoveringsarbeten att 
g enomföras på Årvasgården.

Den nya styrelsen består av 
ord förande Jeanette Ljungars, 
vice ordförande Erik Nybäck, 
s ekreterare Fredrik Norrgård, 
kontaktperson Sebastian Norr-
gård, samt styrelsemedlemmar-
na Göran Bertell, Ulf Johans-
son, Marianne Siren och Mikael 
Svens. Patrik Sandberg, Ronny 
Olin och Robert Krooks är supp-
leanter.

 z Vigda  z Oravais ungdomsförening

Carolina Johansson  ar s r
 h Jens Wik  ödra Vass r
igdes i Vörå kyrka 5.2.2011

Christel Johansson  ar s r
h Anders Blomqvist  r n by
igdes i Vörå kyrka 29.9.2012
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 z Möte

Auktoriserad av Finlands Begravningsbyråers Förbund.

Med omsorg och omtanke om Er

Vörå Begravningsbyrå
Vörå – Oravais – Maxmo

Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 020-786 1541 eller 040-659 3335

www.begravningsbyra.fi

Juridisk byrå

AVFALLSSERVICE

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

AUKTORISERAD STENA-MOTTAGNINGSPUNKT
Tömning av 
slambrunnar
Torravfall

Utbytesflak
Byggbaracker,  
förråd och 
bajamajor

Spannmåls och 
kalktransporter

Skrotningsintyg

Tunnelv. 3 E 11, 66800 Oravais
Tfn 050 592 3496, (06) 383 5545

kenneth@kl-lex.fi         www.kl-lex.fi

Juristbyrå 
Kenneth Lassus 

Satu Rajala,
smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto

VETERINÄR /ELÄINLÄÄKÄRI

Telefontid vardagar kl. 8-9                                   Puh.aika arkisin klo 8-9040-502  6022
In ali föreningen Akti  r.f.

rdinarie

RM TE
5. .2013 kl. 15 id kti st gan. 

tadgeenliga ärenden enl. § . 
r gram h ser ering.

Styrelsen

Valtuustoon ajalle 2013-2016 valittiin

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (RKP)
Heikius Katarina, puheenjohtaja Kastus Hanna
Heir Kjell, I varapuheenjohtaja Westerlund Göran
Markén Martin, II varapuheenjohtaja Hannus Sigfrid
Backlund Harry Bengts Fredrik
Backman Gustav Käcko Anna
Bergman Ove Sjöblom Marie
Björklund Roy Lillbacka Gunda
Blusi Anna-Lena Småros Fredrik
Bystedt Rainer Turtonen Teresa 
Engström Kjell Sandkvist Stefan
Finne Kurt Södergård-Hahn Caroline
Forss Ulrika Redlig Ann-Kristin
Helsing Åke Heikkilä Johan
Houtsonen Satu Wallin Ralf
Ihamäki Elina
Jusslin Gunilla
Kamis Micael Varajäsenet (SDP)
Kullas Ulf Ludén Lis-Britt
Kulp Stefan Östman Elvi
Nikkari-Östman Leena
Ohlis Karita
Ohlis Victor
Pärus Kenneth
Smeds Carina
Staffas Bror
Stenroos Jan-Erik
Svens Stig www.voyri.fi

www.vora.fi

Till fullmäktige 2013-2016 valdes

Ordinarie Ersättare (SFP)
Heikius Katarina, ordförande Kastus Hanna
Heir Kjell, I vice ordförande Westerlund Göran
Markén Martin, II vice ordförande Hannus Sigfrid
Backlund Harry Bengts Fredrik
Backman Gustav Käcko Anna
Bergman Ove Sjöblom Marie
Björklund Roy Lillbacka Gunda
Blusi Anna-Lena Småros Fredrik
Bystedt Rainer Turtonen Teresa 
Engström Kjell Sandkvist Stefan
Finne Kurt Södergård-Hahn Caroline
Forss Ulrika Redlig Ann-Kristin
Helsing Åke Heikkilä Johan
Houtsonen Satu Wallin Ralf
Ihamäki Elina
Jusslin Gunilla
Kamis Micael Ersättare (SDP)
Kullas Ulf Ludén Lis-Britt
Kulp Stefan Östman Elvi
Nikkari-Östman Leena
Ohlis Karita
Ohlis Victor
Pärus Kenneth
Smeds Carina
Staffas Bror
Stenroos Jan-Erik
Svens Stig

Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan kansalaisopisto

LAULU- JA MUSIIKKIKAVALKAADI
21.4 klo 15.00, Keskustankoulu Oravaisissa (Koulutie 39)
Opiston kuorot ja yhteislauluorkesteri Helmerz esiintyvät

KEVÄTJUHLA 2013
27-28.4 klo 11.00–16.00
Norrvallan voimistelusalissa (Vöyrintie 305-307)
Näyttely ja työesittelyitä

TERVETULOA! www.voyri.fi

Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

SÅNG- OCH MUSIKKAVALKAD
21.4 kl 15.00, Centrumskolan i Oravais (Skolvägen 39)
Institutets körer och allsångsorkestern Helmerz medverkar

VÅRFEST 2013
27-28.4 kl. 11.00–16.00
I Norrvallas gymnastiksal (Vöråvägen 305-307)
Utställning och arbetsdemonstrationer

VÄLKOMNA! www.vora.fi

Delägarna i Jörala m.fl. byars
skifteslags samfälligheter

kallas till

ORDINARIE
DELÄGAR-
STÄMMA

måndagen den 8 april kl. 19 i 
City Café för att behandla i § 
9 i samfällighetens reglemente 
nämnda ärenden.

Vörå den 15.3.2013
Sysslomännen

Skolvägen 19, 66800 Oravais. Tfn 0500 722688 / 24 h 
E-mail: lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.com

BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Vörå kommun

 z Kokous

KBL

FÖRETAGARE! 
Det här kunde vara  
din annonsplats!

Annonsera i 
Kommunbladet! 

Ring 784 8398

Värme-, vatten-, avlopps-Värme, vatten-, avlopps-
och ventilationsanläggningar.

Bergs- och jordvärmeanläggningar

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

Värme-, vatten-, avlopps- 
och ventilationsanläggningar.

lrumsinstallationer.

HEIKIUS RÖR AB
66800 Oravais, tfn 385 0083, 0500-160 593, 050-330 8022

Värme-, vatten-, avlopps- 
och ventilationsanläggningar.
Bergs- och jordvärmepumpar

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

Saris Optik
Vöråvägen 8, VÖRÅ t. 383 7333

www.sarisoptik.fi

Väsyvätkö silmäsi?
Tuntuuko tarkentaminen hitaalta? 
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä 
Rodenstock Young Life linssejä nuorille 
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.  

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

Väsyvätkö silmäsi?
Tuntuuko tarkentaminen hitaalta? 
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä 
Rodenstock Young Life linssejä nuorille 
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.  

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

Saris Optik
Vöråvägen 8, VÖRÅ t. 383 7333

www.sarisoptik.fi

Väsyvätkö silmäsi?
Tuntuuko tarkentaminen hitaalta? 
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä 
Rodenstock Young Life linssejä nuorille 
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.  

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

Väsyvätkö silmäsi?
Tuntuuko tarkentaminen hitaalta? 
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä 
Rodenstock Young Life linssejä nuorille 
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.  

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
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- utom och inomhusmålning - kakelarbeten

- golvläggning - tapetsering

Simon Ingman,  Vörå

Måleri
- utom och inomhusmålning
- VTT-certifierad

- kakelarbeten
- tapetsering

Simon 
Ingman

GSM 0500 969 460 simppes.maleri@netikka.fi

Låt oss 
förverkliga

Era 
drömmar....

Ab BYGGTJÄNST 
H-E STORLUND Oy

66600 Vörå
tfn 06-383 8516, 0500-264 811

Jöralan y.m. kylien akok n-
nan yhteismai en osakkaat

k ts taan arsinaiseen

OSA AS-
O O SEEN

ka pidetään maanantaina 8. 
h htik ta kl  19.00 City Cafén 
til issa. k ksessa käsitel
lään sääntö en 9 § ssä mainit t 
asiat.  

Vöyri 15.3.2013
Toimitsi at

KBL

FÖRETAGARE! 
Det här kunde vara  
din annonsplats!

Annonsera i 
Kommunbladet! 

Ring 784 8398
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Per-Olof Sten tar emot annonser 
till Bygg & Bo i Kommunbladet 16.4!
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KLINKER
Sicily 10x10 cm, 
grå, beige, brun, antacite         

13.90€/m2

KAKEL
vitt, 25x40

KAKEL
Chiaccio, 
25x33,  
beige o. grå

15,00€/m2

14,90€/m2

Restparti  
TARKETT VIVA  
PARKETT 8,5 mm
– ek, lönn, körsbär

TARKETT 
WOODSTOCK 
LAMINAT
– suede sherwood oak 
– grey beige sherwood 
– grey mocha sherwood

KULLA
JÄRN–RAUTA

Oravais,  
tfn 357 5800

VÄLKOMMEN!

9.90€/m2

7.90€/m2

UTHYRNING AV 
BYGGMASKINER

MOTTAGNING AV 
RIVNINGSVIRKE 

OCH 
METALL

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

AB Håbeco OY

 
 ti 9.4. klo 14–18   
terve skeskus  k rintie

  
tis 9.4. kl  
h lsov rdcentralen  karv gen

OJENNA KÄTESI. Jokainen verenluovutuksesi on korvaamaton. • Ota virallinen henkilötodistus mukaan. Mak
suton luovutta ainfo   . www.veripalvelu.fi • www.sovinkoluovuttajaksi.fi 
STRÄCK UT DIN HAND. ar e blodgivning r oers ttlig. • Ta ett officiellt identitesbevis med dig. vgiftsfri info
telefon   . www.blodtjanst.fi • www.kanjagdonera.fi

Röda Korset Blodtjänst

• Markvibratorer • Pikmaskiner • Borrhammare
• Betongslipmaskiner • Weideman minilastare 

• Jordfräs • Dino Skylift, m.m.

Fixar nästan allt
• Fastighetsskötsel

• Sommarstugsservice
• Hemhjälp

Hushållsavdragsgiltigt!

 

Dan Rintamäki
Tfn: 044-317 0030

dan.rintamaki@dr-fi x.fi 
Skolvägen 17, 66800 Oravais

www.dr-fi x.fi 

ÖPPET:
vard. 9–18

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

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

Hej!
Till oss kan du

ringa direkt och
du får besöka
oss när du vill!

Tfn
06-384 4500

www. 
sparbanken.fi/

vorasb

• Socklar
• Bindning / svetsning
   av armeningskassar
• Hus i småelement
• Vattentak
• Staket osv
   enligt kundens önskemål
• Matpotatis

GRUNDER:
Hus, Hallar, Farmområden,
Reningsverk
Grävning, Schaktning
I klass isoleringssand, Krossgrus

GRÖNOMRÅDEN:
Fräst och kalkad MATJORD
Kan också avhämtas

Rintamäki Henry 0500-361 715
Bilder m.m. www.anvianet.fi / engstromsbygg
kjelle68@gmail.com

Ta kontakt, vi hjälper dig med planeringen
Engström Kjell 0500-346 393/Henry 0500-361 715

öppet: fr 16-24, lö 14-02, sö 12-21   (30.3 11-02)
 www.nabben.�    www.facebook.com/nabben.restaurant

tfn 040 5107536

för hela familjen

Nnabben
restaurant

lördag 30.3
11.30-14.30
Påskhare,  lekar, tävlingar, Påskhästridning
Grillad korv, pinnbröd,  varm soppa
kl 14 prisutdelning för bästa:
JuniorNabbenHäxa2013 (ålder 0-12)
SeniorNabbenHäxa2013 (ålder 13-100) 

PÅSK-KUL PÅ NABBEN

Kvällsprogram 
Påskbrasa, Levande musik, God Mat

Stall Falisa


