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Mitt tvååriga mandat som 
ordförande närmar sig sitt slut. 
Jag har avsagt mig omval och ny 
ordförande kommer att väljas på 
årsmötet i februari. Det har varit 
två roliga år, men även två år 
som krävt en del arbetsinsatser 
i form av möten, kontakter och 
allmän administration. Roligt men 
tidskrävande. Vår förening är en 
relativt stor och aktiv förening. 

I år har jag inte gett några 
nyårslöften. Istället ska jag 
försöka ha en bra balans mellan 
aktiviteter, socialt liv och vila, helt 
enkelt en hållbar livsstil. Man kan 
väl i och för sig se det som ett 
sorts nyårslöfte men jag väljer att 
se det som en sak som sträcker 
sig längre än nyårslöftena brukar 
hålla. Ja, det har ju hänt att det 
där löftet om att ”sluta äta godis” 
upphört någon gång i början av 
februari. 

Fem andra ledamöter slutar 
liksom jag i och med årsmötet. 
Jag kommer att sakna både de 
som är kvar och de som slutar, 
men vi kommer att ses i andra 
sammanhang. Österbottningar 
har roligt tillsammans och 
föreningen har många aktiviteter 
på kommande. 

Jag önskar den nya styrelsen 
varmt lycka till!

Carina Nymark

Det blåser nya vindar

När Uf Svanen i våras hade premiär 
på revyn Ståormåon hade det gått tio 
år sedan det senast spelades revy 
i Monå, Nykarleby. De inplanerade 
föreställningarna såldes snabbt slut 
och skratten ljöd åter på full volym i uf-
lokalen. Nu kommer revyn Ståormåon 
på gästspel till Upplands Väsby, 
Ståorstockholm.
Föreställningen ges lördagen den 
14 mars kl 19.00 i Kulturhuset Vega, 
Centralvägen 9 i Upplands Väsby 
centrum. De österbottniska föreningarna 
i Väsby respektive Stockholm står som 
värdar.
I revyn, som regisserats av Anci Holm 
(både munsalabo och stockholmare), 
medverkar 25 aktörer och orkester. De 
flesta kommer från munsalatrakten, men 
även aktörer med rötter i Jeppo och 
Lappfjärd finns med. Den mest långväga 
medverkande bor i Hultsfred, Småland.

Revyn är en traditionell nummerrevy 
med sketcher och sånger. Även lite 
dans finns med. Och som sig bör 
i en uppsättning just nu innehåller 
revyn också videoprojiceringar.
En del lokala skämt och personer 
ingår, men i stora drag rör sig 
numren mer på det allmänmänskliga 
planet, den lilla människans 
tillvaro bland fusioner, byråkrater, 
den utarmade landsbygden, 
utlokaliseringar och andra 
konstigheter. Ibland blir det ganska 
skruvat.
Revyn har bearbetats och 
uppdaterats något inför 
stockholmsbesöket.
Biljetter kan bokas på mejladressen 
svanenrevyn@gmail.com och löses 
ut på plats. Pris: 180 kronor, kaffe 
med dopp ingår.

Text Anci Holm

Ståormåon kommer till Upplands Väsby

Ann-Marie Andersson blir undersökt av 
den automatiserade läkaren. 

Buuhuuu..äää!! Ja e Klombibåo! 
(Kenneth Nymark begråter BB-stängning i 
Jakobstad) 

Det goda vinner till slut, även i Svanens version av Svansjön.



fredagen varje månad. Nästa gång 
blir alltså fredagen den 6 februari från 
klockan 18 på Galway’s. 
Väälkomi - välkommen!

Text Sebastian Högnabba

Afterwork i julens tecken

Julfesten ordnades den 5 december 
som afterwork på grund av en 
vattenskada i FRIS lokaler. 
Stämningen var på topp när ett 
tjugotal österbottningar och vänner 
slöt upp på puben Galway’s inför jul.

Både medlemmar och icke-
medlemmar fanns på plats för att 
avnjuta mat och dryck. Medlemmarna 
fick dessutom en julklapp av tomten. 
Vi kunde återigen konstatera att 
vår afterwork har utvecklats till ett 
framgångsrikt koncept som samlar 
österbottningar i alla åldrar. Det är 
också ett utmärkt tillfälle att prata 
dialekt med folk från hembygden och 

samtidigt träffa både nya och gamla 
bekantskaper. 

Afterworken kommer att fortsätta 
i samma tappning nu på våren. Vi 
träffas under fria former den första 

Flera av oss kommer säkert ihåg när 
den lokala tv-kanalen visade sina 
första program i början av 80-talet. 
Knastrande ljud, flimmer i rutan och 
filmvinklar fram och tillbaka, hit och 
dit, kännetecknade den lokala tv-
kanalen. Men det var riktiga eldsjälar 
som jobbade gratis för att få visa sina 
program, precis som idag.
 
I början sändes programmen 
analogt men numera behöver du 
en digibox och TV eller dator för att 
följa med vad som visas. Tekniken 
har avancerat betydligt och utan 
dator gör man inga program idag. 
Digitaltformat har tagit över VHS-
kasetterna.
Programinnehållet var däremot 
ganska lika det som är idag. 
Personporträtt, nyheter och 
tillställningar i byn blir ofta föremål för 
lokal-Tv.

Roy Fogde som arbetar som TV-
fotograf och klippare för Yle sedan 
1987, berättar att han började sin 
bana inom TV just i dåvarande 
Övermalax lokal-TV.

- Det var en inkörsport till det yrke 
jag jobbar med idag och jag tror inte 
att jag skulle jobba med det annars. 
Det var där jag lärde mig allt om 
att filma och tekniken runtomkring. 
Jag hade ingen utbildning inom film, 
utan istället 10-års erfarenhet av 
lokaltvproduktion, när jag sökte jobb 
hos Yle.

Jag (undertecknad) anser att lokal-
TV fortfarande fyller en  viktig 
funktion i kommunen. Det är alltid 
trevligt att se ”byssbåoa” på film 
och t.ex. glimtar från sommarn som 
gått när vintermörkret har tagit över. 
Lokal-TV har även en historisk 
funktion. Många filmer visar en 
svunnen tid och speciella händelser 
som har förevigats.
 
Nu idag är det även många som har 
en så kallad bildslinga som rullar 
när det inte är sändning. Där kan 
man ta del av viktig information som 
berör kommuninvånarna eller bara 
passa på att kolla in vad det finns för 
erbjudande på närmaste affär.

Idag har ca 15 olika lokala tv-
stationer egen sändningsverksamhet 
i Svenskfinland. Flera har byggt 
ihop kabelnäten så att de kan se 
varandras sändningar, vilket gör 
att man samarbetar och sparar 
resurser. Vissa kanaler har avlönade 
verksamhetsledare, men största 
delen kör på ideell basis. Mest vanligt 
är att man sänder en gång per vecka. 
De flesta sänder kommunfullmäktige 
i direktsändning.
Ungefär en tredjedel har streaming 
på nätet, alltså man kan se 
programmet på internet. 

På 70-talet byggdes centralantenner 
runtom i Österbotten med kabelnät ut 
till hushållen för att få bättre bild från 
Sveriges TV. Det i sin tur möjliggjorde 

att lokal- TV kunde starta.

Håkan Jäntti är en av eldsjälarna 
i Malax TV. Han har varit med 
från start 1982 och är fortfarande 
verksam. Han berättar att från början 
fanns det tre olika centralantenner, 
men idag är de hopbyggda till en 
lokal tv-kanal.

- I början när vi filmade klippte vi 
inte utan sände allt. Var en julfest en 
timme visades en timme. Nu klipps 
allt på dator. 
- Det som driver mig att fortsätta är 
att jag vill producera program av 
hög kvalitet  som är  intressanta 
för tittarna. Det är en trevlig hobby 
och en bonus är att få träffa många 
personer. Förut var jag blyg, men 
mitt självförtroende har stärkts, så nu 
jobbar jag både framför och bakom 
kameran. 
- Vi efterapar inte riks TV med 
sitt höga tempo utan vi tar det lite 
lugnare. Vi har för få resurser för att 
kunna hålla jämna steg med riks -TV.

Julafterwork istället för glöggmingel. Bland annat Erica Grahn och Andreas Lund besökte 
Galway´s den 5 december.

Lokal-TV i svenskfinland

Texten fortsätter på sid 4



Året som har gått

Årets höjdpunkt. KAJ besökte Stockholm inför ett fullsatt Finlandsin-
stitut.

Ett vinnande koncept med villaavslutning på Solstugan. 
Fantastisk utsikt och ett glatt gäng.

Här bland tusentals andra vårrusare 
sprang två lag från föreningen.

Närpes-Böle revygäng visade upp sin Byggboomin i april.

Afterworken drar alltmer folk. Den 9 januari 2015 
besöktes afterworken av över 30 personer under kväl-
lens lopp.

Traditionella picknicken i det gröna i Tantolunden.

Hemliga resan gick till Waxholm en solig ma-
jdag. Bild Carina Nymark

Text och bild Terese Smulter



2015

6 februari Afterwork Galways from kl 18:00 

12 februari Vi över 60  Timmermansgården kl 13:00-15:00

21 februari Årsmöte med filmvisning Folkkulturcentrumtrum i   
                Hjorthagen kl 15:00

6 mars Afterwork Galways from kl 18:00 

12 mars Vi över 60  Timmermansgården kl 13:00-15:00

14 mars Revy Ståormåon  Upplands Väsby kl. 19:00

29 mars Allsångscafé Finska kyrkan, nedre sal kl. 14:00 

9 april Vi över 60 Timmermansgården kl 13:00-15:00

10 april Afterwork Galways from kl 18:00
 

8 maj Afterwork Galways from kl 18:00 

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Nymark, Atterbomsvägen 38, lgh 1305
11258
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Kontaktuppgifter
Ordförande Carina Nymark
www.osterbotten.se          info@osterbotten.se  tel 076-713 0488

Väntjänst

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

VI ÖVER 60

Den 12 februari kl 13:00 - 15:00 är det dags att ses på 
Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48. Därefter 
träffas vi 12 mars och 9 april.

Välkomna!
Annie tel 08-742 75 00, Signhild tel 08-647 38 03.

-Tyvärr ser framtiden osäker ut för de flesta lokaltvkanaler 
i svenskfinland. Det är hög medelålder på medarbetarna 
och nya generationer vill inte jobba ideellt. Bland yngre 
har TV-tittandet förändrats tack vare tekniken och det 
gynnar inte lokal-TV. 

Det finns ett finlandsvenskt lokaltvförbund som ordnar 
ett videoforum varje år med föreläsningar och även en 
filmtävling. Där har Malax TV vunnit många priser. 

På vårt årsmöte kommer vi att få se 2014 års 
andrapristagare NyTv (Nykarelby) med filmen Som 
krigsbarn från Nykarleby.

Text Terese Smulter

Fortsättning Lokal-TV i Svenskfinland

Vill du titta på österbottnisk lokal-TV på internet? 
Sök på följande namn:

Malax-TV
När-TV (Närpes)
KRS (Kristinestad)
Wör (Vörå)
NY-TV ( Nykarleby)
JTVP- TV ( Jakobstad)


