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Hej alla föreningsmedlemmar!
 
 Vi har nu påbörjat ett nytt styrelseår, 
och jag är glad och tacksam för 
möjligheten att jobba för och 
tillsammans med er österbottningar 
och likasinnade. Österbotten är och 
förblir en stor del av min identitet. Det 
unika i både språket och tankesättet är 
något som inte slipats bort under åren 
i ”exil”.
 
Jag har inlett min mandatperiod på ett 
väldigt annorlunda sätt. I skrivande 
stund befinner jag mig på en knappt 
två månader lång resa i sydliga Afrika 
där både volontärarbete och rundturer 
står på programmet. Nyfikenhet och 
vetgirighet är egenskaper många 
förknippar med österbottningar, och 
jag har fått min beskärda del av de 
generna.

 Trots att jag trivs i värmen här ser jag 
fram emot att återvända till Stockholm 
och hoppas att vi ses i samband 
med olika aktiviteter under året. Vi i 
styrelsen är till för er, och vi tar gärna 
emot tips och önskemål! 
 
Ulrika Högnabba

 
Det finländska riksdagsvalet på söndag 
blir en rysare. Opinionsmätningarna 
lovar en brakseger för Centern. 
Centern har under sin nya partiledare 
Juha Sipilä gjort en framryckning utan 
like. Centern väntas bli största parti 
med mellan 22 och 24 procent av 
rösterna. 
Förra valets storsegrare Sann-
finländarna upprepar knappast brak-
segern från 2011.
 
Finlands finlandssvenska statsminister 
Alexander Stubb har inte lyckats 
stoppa Samlingspartiets kräftgång trots 
att han är som bäst just i valrörelser.
 
I Finland förekommer ingen 
blockpolitik av svensk modell. Istället 
väntas Centern bilda regering 
tillsammans med två av de andra 
större partierna. Mest troligt är en 
brunmylleregering bestående av 
Centern, Socialdemokraterna och 
Sannfinländarna. En annan möjlighet 
är en rent borgerlig regering, även om 
det är mera osannolikt. 

SFP riskerar för första gången på 
mer än tre decennier att hamna i 
opposition. 
 
Valet i Österbotten 
I Österbotten är valet intressantare 
än på åratal. Ulla-Maj Wideroos 
lämnar riksdagen och den interna 
kampen i SFP är hård. Bara 
justitieminister Anna-Maja 
Henriksson kan vara någorlunda 
säker på omval.
 
Kristdemokraten Peter Östman 
i Larsmo siktar på omval, men 
utmanas av förra KD-ordföranden 
Bjarne Kallis i Karleby som bytt till 
Samlingspartiet.
 
Steven Frostdahl från Nykarleby 
gör ett nytt försök att bli invald på 
SDP:s lista. De svenska 
socialdemokraterna hade senast en 
österbottnisk riksdagsman på 1990-
talet. 
 
Markus West

Centern väntas vinna valet

Tänker du semestra i Österbotten i sommar och har som avsikt att ta flyget 
till Vasa? Då skall du pricka in resan före midsommar eller efter 26 juli. Vasa 
flygplats kommer nämligen att hålla stängt from 22 juni – 26 juli pga en 
omfattande renovering.

Bland annat kommer man att renovera landningsbanorna för cirka fyra 
miljoner euro. 2014 förnyades flygfältets terminal och just nu pågår en 
renovering av parkeringsplatsen.
Flygfältet kommer att tas ur bruk och flygen från och till Vasa omdirigeras 
antingen till Kronoby eller Seinäjoki flygfält. För förbindelse bussar 
hänvisas man till Matkahuoltos vanliga turer eller VRs tåg.

Juha SipiläAlexander Stubb Bjarne KallisPeter Östman Anna-Maja 
Henriksson

Vasa flygfält renoveras sommaren 2015



Vårruset 2015
Kom med alla hurtiga damer och 
delta i årets vårrus måndagen 
25 maj. Du kan lunka, springa, 
jogga och till och med ta med dig 
barnvagnen runt spåret. Vårruset 
ordnas som vanligt i natursköna 

Anmälan: 
hannahnilsson@hotmail.com
Pris: 225kr/ person
Betalas till: pg 715516-1
Senast: 20 april anmälan till Hanna

 
På eftermiddagen lördagen den 
28 mars samlades cirka femton 
stycken pidrosugna österbottningar 
på Galways för att umgås och spela 
pidron. 
 
Några hade reglerna i färskt minne, 
medan det hade gått ett tiotal år 
sedan vissa senast spelat. 
Efter ett tag så lossnade det för alla 
och de bjöds högt och lågt.
  
Skratten avlöste varandra och de 
flesta visade sig vara goda förlorare 
även om vissa inte var lika bra 
vinnare.  
Diskussionerna gick varma varifrån 

Pidro härstammade men enligt vissa, 
den eftermiddagen, så uppkom 
spelet under kriget. Är det någon 
som vet något mera angående detta 
får de jättegärna höra av sig.
  
Pidro visade sig vara ett lyckat 
sätt att samla österbottningarna 
i Stockholm och det kommer 

PIDRO

säkerligen att bli flera eftermiddagar 
med Pidro.

Text och bild Hanna Nilsson

Efter en solig och fin dag
den 14 april var det dags för 
österbottnisk revy i Upplands 
Väsby. Som ett samarrangemang 
mellan föreningarna Svenska 
Österbottningar i Upplands Väsby, 
Svenska Österbottningar i Stockholm 
och UF Svanen, fick vi njuta av den 
14:e föreställningen av “Ståormåon”. 
Det har förflutit 10 år sedan 
UF Svanen senast besökte 
Stockholmsregionen med sin revy. 

I ett rasande tempo drar revygänget 
av totalt 24 nummer - både sketcher 
och sånger - inför en i det närmaste 
utsåld salong. I pausen, då det bjöds 
på kaffe, te och “bulla”, minglade 
revygänget bland publiken.

UF SVANEN: “STÅORMÅON”
Förväntningarna inför kvällen var 
högt ställda och infriades med 
råge. Publiken fick sitt lystmäte 
stillat, skratten avlöste varandra 
och smilbanden töjdes ut rejält 
under föreställningen. Med regissör 
Anci Holm i spetsen, hade vissa 
delar anpassats för att passa in i 
stockholmskontext.

Med tanke på den ändrande 
fågelpopulationen i Nykarlebynejden, 
uppger revygänget skämtsamt att 
de funderar på att byta namn på 
föreningen - från UF Svanen till UF 
Skarven...
Efterföreställningen såldes Lillkungs 

Norra Djurgården. För var sjätte 
deltagare tilldelas gruppen en 
picknickkorg. Förra året fick vi ihop 2 
lag så i år kan vi inte vara sämre!
Välkommen med!

Har du gift dig? Fyller 
kompisen jämt? Tillökning?

Vi vill påminna om möjligheten att 
lägga in en gratulationsannons i 
våra utskick,  med eller utan bild. 
Annonsen är kostnadsfri.

Utskicken kommer ut 4-5 gånger/
år. Känner du någon österbottning 
som nyss fått barn eller fyller år går 
det bra att tipsa oss om detta så 
rapporterar vi. Skicka materialet till 
info@osterbotten.se

grisar, som revygänget vänligt nog 
hade med sig. 
Succén var fullbordad!

Text Anders Fellman

Henrik Holm gestaltar ungkarlen “Helmer 
med Ladan från Jeppo”. Helmer var en 
av de som klarat sig från giftemål.



Styrelsen 2015
Ulrika Högnabba ordförande
Thomas Krokvik vice ordförande
Anders Fellman kassör
Petra Nåls vice kassör
Hanna Nilsson sekreterare

Terese Smulter
Stockholm/ Malax

Joanna Sand vice sekreterare
Terese Smulter  utskicket
Kia Blom facebook 
Yvonne Österbro webben
Johan Rönnlund
Linda Backman

Svenska 
Österbottningar i 
Stockholm

Thomas Krokvik
Tyresö/ Öja

Hannah Nilsson
Nacka/ Munsala

Linda Backman
Sundbyberg/ Pedersöre

Ulrika Högnabba
Stockholm/ Terjärv

Petra Nåls
Norra Djurgården/
Replot

Johan Rönnlund
Stockholm/ Närpes

Kia Blom
Stockholm/ Pörtom

Joanna Sand
Botkyrka/Smedsby

Yvonne Österbro
Stockholm / Taklax

Anders Fellman
Hässelby/ Vasa

Besök i Finska Borgen
 
Tisdagen den 19 maj kl 18.00-19.30 
besöker vi Finlands ambassad på 
Gärdesgatan 11 i Stockholm. 

Vi får träffa personal från 
ambassaden och lära oss mera om 
deras arbete för Finland i Sverige.

 Anmäl dig senast den 13 maj till 
adressen osterbottningar@gmail.com

 Välkommen med!

Söndagen den 29 mars var vi ett 
glatt gäng på närmare 20 personer 
som piggade upp det bistra
vårvädret med lite skön allsång i 
Finska kyrkan.

Under de senaste gångerna vi har 
ordnat allsångscafé så har deltaga-

Nya vindar i Allsångscafét
rantalet minskat och styrelsen håller 
på att fundera över upplägget för 
kommande allsångscaféer. Synpunk-
ter och önskemål tas gärna emot. 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på 
sista sidan.

 

I år äger picknicken rum lördag den 6 juni kl. 15.00. 

Vi samlas för att umgås med andra från hemtrakterna ute 
i det fria. Anmäl dig senast onsdag 3 juni. Vid regn ställs 
picknicken in, det meddelas i så fall på hemsidan och på 
Facebook. 

Picknicken är gratis för medlemmar som förhandsanmält 
sig. Ickemedlemmar och ej förhandsanmälda betalar 50 
kr/pers. Anmälan till osterbottningar@gmail.com

Välkommen till den årets picknick i 
Tantolunden!



Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften? 

150kr/ person
230kr/ familj, hushåll
125kr pensionär
Postgiro 715516-1
Tack och välkommen med!

18 april Dans till Junix  Upplands Väsby.

8 maj Afterwork Galways Irisch Pub from kl 18.00.

19 maj Besöka Finska ambassaden se sid 3.

21 maj Vi över 60 Kryssning med Ekerö-linjen.

25 maj Vårruset se sid 2.

6 juni Picknick Tantolunden from kl 15.00 se sid 3.

29 augusti Villaavslutning mer info på webben.

10 september Vi över 60

19 september Hemliga resan mer info senare.

8 oktober Vi över 60

12 november Vi över 60

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/O Ulrika Högnabba, Idungatan 5, 11345 
Stockholm

B-FÖRENINGSBREV
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Kontaktuppgifter
Ordförande Ulrika Hönabba 
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 
Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 8009, Gunnel Bertell 
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63 och Signhild Enkulla 
(Lappfjärd) 08-647 38 03 

Vi över 60 

Som avslutning på våra träffar kommer vi att göra en 
kryssning med Ekerö-linjen den 21 maj.
Om ni är intresserade var vänlig och hör av er senast den 
4 maj till Anne på tel 08-742 75 00 eller Signhild 08-647 
38 03 så får ni veta lite mer.

Sedan kommer vi att träffas på Timmermansgatan 46-48 
den 10 september, 8 oktober och den 12 november kl 
13-15.

Välkomna

Dans till JUNIX orkester lördag 
18/4 20.30-00.30. 
Inträde 150kr, 
kulturhuset Vega, Centralvägen 
9 i Upplands Väsby. 
Insläpp från klockan 20.00 

Ta med vänner och bekanta!               

Österbottningar i Upplands Väsby 
bjuder upp till dans

Den 10 april samlades över 40 österbottningar på 
Galways på Kungsgatan. Det har visat sig att det är ett 
vinnande koncept. Nästa afterwork är den 8 maj och det 
är den sista före sommaren. 
Välkommen med!

Afterworkdeltagarana blir fler och fler

Mayas lillebror Isak föddes 8 
november 2014. Stolta föräldrar 
är Johanna Smulter (Malax) och 
Franck Thomas.

Födda

Den 20 mars 2015 såg Evelina 
dagens ljus. Välkomnas av syskonen 
Karolina och Elis och föräldrarna  
Ulf-Erik Möllerström (Malax) och 
Johanna Fink.

Händelsekalendern kommer att fyllas på med fler 
arrangemang under hösten.


