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Nytt år, nya möjligheter

Österbottnisk ﬂyttfågel klipper hår på Östermalm

Nu skriver vi 2013. Varje år efter nyår
får jag tänka till varje gång jag ska
skriva det nya årtalet, det händer då
och då att jag ännu skriver 2012.
Nytt år och nya möjligheter, det är inte
bara årtalet som ändrar. Hela tiden
sker det utveckling omkring oss. Föreningens årsmöte närmar sig och en ny
styrelse ska väljas. Jag själv är en av
dem som inte ställer upp för omval och
det betyder att min tid i styrelsen och
som ordförande är över.
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Hon är född i Soklot, men ﬂyttade till
Stockholm, för att igen ﬂytta tillbaka
till Österbotten. Och nu är hon i
Stockholm igen, för att en vecka
Nu är det dags för någon annan att ta
per månad jobba som frisör på en
över rodret och styra föreningen framåt Östermalmssalong. Eva Kronqvist är
med nya idéer och ny kraft. Jag har
nästan som en ﬁnsk-svensk ﬂyttfågel.
känt under det här senaste året att jag
inte riktigt hunnit med då mycket har
36-åriga Eva ﬂyttade till Stockholm
förändrats i mitt liv. Jag och min sambo sommaren 2000, för att jobba vid
har ﬂyttat till hus, vi har fått barn och
berömda frisörsalongen Björn Axén.
dessutom tar mitt jobb mycket tid. Jag Där jobbade hon i över fem år. Det
måste helt enkelt prioritera bort förenfanns ﬂer anledningar till att det blev
ingsarbetet.
Stockholm. Hon gillade staden och
Samtidigt är det ju bra att det sker
Sverige och hon ville jobba på en
en förändring i föreningens styrelse.
stor och bra arbetsplats. Detta för
Nya personer kommer in med nya
att få större möjligheter att utvecklas
idéer och ny energi, det är ju en del av som frisör, make-up artist och som
utvecklingen.
människa. Hon var dessutom trött på
landsbygden och ville känna hur det
Vårens program är till stor del färdigvar att bo i en större stad med ﬂer
planerat och jag hoppas att ni deltar i
möjligheter och utmaningar.
föreningens verksamhet och kommer
med förslag om det är något som just
Men ändå ﬂyttade hon tillbaka till
du saknar.
Österbotten 2010. - Vi hade fått vårt
första barn och min man ville alltid att
Vi ses på föreningens tillställningar
vi skulle ﬂytta tillbaka. Han kom med till
framöver! Jag tackar för de åren jag
Stockholm för min skull. Vi bestämde
fått äran att vara med i föreningens
oss för att det var en bra tidpunkt,
styrelse. Det har varit mycket roligt
typ nu eller aldrig och vi ﬂyttade, till
och jag bär med mig många trevliga
Nykarleby. Jag var inte helt övertygad
minnen.
om att det var rätt beslut. Men det
handlar om att ge och ta.
Mats Vornanen

Fast hon har hela tiden längtat
tillbaka till Stockholm. Eftersom hon
var ensam om denna längtan
beslöt hon sig för att göra något
åt sin situation. Hon kom fram
till en bra lösning - en vecka per
månad jobbar hon på Chambre
Separée på Nybrogatan 7 på
Östermalm. Där klipper och färgar
hon hår, gör slingor och extensions,
rakpermanentar. Hon gör vardagsoch fest make-up med mera. Det
är viktigt för henne att plocka fram
det vackra hos människor och hon
älskar att jobba med färg och form.
- Det tog mycket tid och energi att
fatta beslutet att vara här en vecka
i månaden, eftersom vi nu har två
små barn och två hundar. Men
jag kände att detta var det enda
rätta om jag ska kunna bo kvar på
landsbygden i Österbotten. Jag
behöver stadspuls, inspiration och
mångfald för att känna mig levande
och kreativ. Det kan Stockholm ge
mig.
Bostadssituationen har hon löst
med tillfälliga tillﬂyktsplatser.
Men hon hoppas på att hitta något
mer permanent så småningom
och är (som de ﬂesta nyinﬂyttade)
tacksam för tips.
- Det känns oerhört bra att vara
tillbaka i Stockholm. Jag känner att
jag hör hemma här och är glad att
jag får ha kvar en liten del av det.
För tillfället är jag rätt nöjd med att
vara lite i Stockholm och mycket
i Österbotten, sen får framtiden
utvisa hur det blir.
Bäst med Stockholm: det är
vackert, ﬁnns mångfald och är
utvecklande.
Bäst med Österbotten: familjen,
lugnet och tryggheten.
Text Nina Björkskog
Foto privat

Att synas utåt och att samarbeta är viktigt
Att Julia ﬁck upp ögonen för Fris var
en ren slump. Hon var föräldraledig
och googlade lite planlöst och kom in
på Fris webbplats och såg en artikel
om förskolan. Hon tog dottern Vida
och gick dit och träffade Martina
Lindroos som precis skulle sluta och
på den vägen är det.
Julia Sjöholm tillträdde som
verksamhetsledare för Fris 28
augusti 2012 och hon tycker att
jobbet passar henne bra eftersom
hon är statsvetare och dessutom har
jobbat med både barn och äldre. Hon
trivs bättre och bättre och satsar på
att snart ha etablerat kontakt med
alla de 16 medlemsföreningarna.
Vilken är viktigaste uppgiften för Fris?
- Det är väldigt viktigt att föreningarna
samarbetar med Fris och med
varandra. Det är också viktigt

Julia Sjöholm
Julia är 28 år och hemma från Pargas.
Sambon Joel är från Vasa och
tillsammans har de dottern Vida som
är 3 år.
Julia har lite kvar till sin pol.mag i
statsvetenskap från Åbo Akademi och
hon har också läst pedagogik och
psykologi.

för Fris att synas utåt och att ha
arrangemang som syns.
- Det är mycket som händer i Fris
under 2013. Bland annat ska vi satsa
på en ﬁlmvisningsturné där vi visar
ﬁnlandssvenska ﬁlmer i samarbete
med medlemsföreningarna.

Rekordmånga deltog på glöggminglet

Det bästa med Stockholm är att det
är så mångkulturellt, Julia trivs med
att det ﬁnns folk från hela världen här.
Det är också bra att man kan göra så
mycket, att man kan gå på exempelvis
utställningar och konserter.
Anledningen till att familjen ﬂyttade
till Sverige var att Joel ﬁck jobb i
Stockholm.
Text: Anna-Lena Djurberg
Foto privat

ﬁnlandssvenska öppna förskolan (som drivs av FRIS
– Finlandssvenskarnas riksförbund).
Under kvällen bjöds det på glögg, ﬁnska ”jultårtor”,
pepparkakor och ﬁnskt godis. Åsa Nygård sjöng
julsånger och eftersom det var Finlands 95-årsdag sjöngs
nationalsången Vårt Land som allsång.
För barnen var tomten kvällens stora höjdpunkt och han
gjorde dem inte besvikna, de ﬁck varsitt paket innan han
tvingades skynda vidare till andra barn. Lilian Larnefeldt,
hemma från Kvevlax, besökte för första gången
glöggminglet.

Lilian Larnefeldt och Kristina Slotte var två av många som besökte
glöggminglet.

Närmare 50 personer samlades den 6 december 2012
till det traditionella glöggminglet. Gästerna bjöds på
Picknick
2011
glögg med tilltugg och kunde mingla
runt
med andra från
hemtrakterna.
Denna gång var det ett gemensamt arrangemang ordnat
av föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm och

- Jag ville göra något för att ﬁra Finlands
självständighetsdag och det är alltid trevligt att träffa
”gamla” österbottningar man inte ser varje dag, säger
hon. Kristina Slotte, med rötter i Nedervetil, besökte även
hon för första gången glöggminglet.
-Jag har nu börjat få mer tid när jag blivit pensionär och
hinner med mera, säger hon. Det är fantastiskt med alla
unga här, med återväxten.
Text Nina Björkskog Foto Anna-Lena Djurberg

Så som elden

Positiva attityder till kommunfusioner i Österbottniska
kommuner

Premiär fredagen 8 mars kl. 19.00
Föreställningar 9, 10, 15, 16 och 17
mars kl.19.00
Bokningar: Lilian Larnefeldt
08 – 765 24 06 (med telesvar)
eller: lilian@larnefeldt.se
FKC – Folkkulturcentrum T-bana
ROPSTEN, uppgång Hjorthagen

En majoritet av österbottningarna verkar stöda tankarna om en, två eller tre
kommuner i landskapet Österbotten. Enligt en undersökning Svenska Bildningsförbundet r.f. låtit göra anser 52 procent av de tillfrågade i Korsholm,
Larsmo, Malax, Nykarleby, Pedersöre och Vörå att man i samband med
eventuella kommunfusioner borde eftersträva en, två eller tre kommuner i
Österbotten. Av alternativen var modellen med tre kommuner i Österbotten
populärast.
Svenska bildningsförbundet
www.bildningsforbundet.ﬁ

Grannfolket ger

av Wava Stürmer
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Hemliga resan till Gotland i maj 2012.

En stor fest för 60 åringen hölls i november. Lotteri och sång var två av många
programpunkter.

F
öste örenin
rbott gen
ning Sven
s
ar i
Sto ka
ckh
olm

En av många afterworkkvällar.

Alla tar ton i allsången.

Året som har gått
Foto
Terese Smulter
Thomas Krokvik
Anna-Lena Djurberg

Många besökte glöggminglet.
Full fart på villaavslutningen.

Hurtiga damer på vårruset.

B-FÖRENINGSBREV
Kontaktuppgifter
Ordförande Mats Vornanen
www.osterbotten.se

070-224 1525
info@osterbotten.se

Layout Terese Smulter

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Vornanen, Fjädervägen 8, 14252 Skogås

14 februari Vi över 60

Väntjänst

23 februari Årsmöte Bellmansgatan 15, kl 15.00

14 mars Vi över 60

Om du behöver någon att prata med kan du ringa
någon i föreningens väntjänstgrupp. Den består av
Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 8009, Gunnel Bertell
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63 och Signhild Enkulla
(Lappfjärd) 08-647 38 03

17 mars Allsång Finska kyrkan kl 14.00

Vi över 60

5 april Afterwork, Galways from kl 18.00
11 april Vi över 60

Vi fortsätter att träffas på Timmermansgården mellan
13:00-15:00 (Timmermansgatan 46-48 nära Södra
Station).

3 maj Afterwork , Galways from kl 18.00

Datum 14/2, 14/3, 11/4.

28 maj Vårruset

OBS den 16/5 träffas vi i Långbrovärdshus kl 13:00
(gångavstånd från tunnelbanestation Fruängen)

1 mars Afterwork, Galways from kl 18.00

8 juni Picknick

Finlandssvenska öppna förskolan drar igång

Allsång

Vårterminen har startat för ﬁnlandssvenska öppna förskolan. Den riktar sig främst till barn upp till skolåldern
och ger möjlighet att träffa andra ﬁnlandssvenska familjer.
Själva förskolan kostar ingenting, men vill de vuxna ha
kaffe eller te så ﬁnns det möjlighet att köpa. Skötbord och
mikro ﬁnns.

Den omtyckta allsången vid Finska kyrkan ordnas även
nu i vår. Ta med dig vänner och bekanta och kom med
och sjung till ledning av Elin-Maria Gädda och Håkan
Rönnkvist.
Datum: 17 mars kl 14.00
Plats: Finska kyrkan

Datum och tema för öppna förskolan är:
12 februari – Alla hjärtans dag,
26 februari – Fastlagstisdag
12 mars – Mumin, 26 mars – Påsk Pyssel
9 april – Arne alligator och Sås och Kopp, 23 april–
Våren och Vappen
7 maj- Finlandssvenska sagor, 21 maj – Våravslutning
Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, Har
du frågor, ring FRIS verksamhetsledare Julia Sjöholm 08
702 01 10 eller mejla kansli@fris.nu

Afterwork
Välkommen till vår populära after work! Vi samlas för att
äta och dricka gott, umgås med andra från hemtrakterna
och prata dialekt! Kom när du vill och kom som du är
from kl 18.00
Datum: 1/3, 5/4, 3/5
Plats: Galways, Kungsgatan 24, Stockholm.

