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Marina Fredriksson flyttade från 
Nykarleby till Stockholm hösten 
1978. Hon planerade för en kortare 
period här - bara jobba ihop pengar 
till en längre utlandsresa. Förändrade 
livsomständigheter gjorde att hon blev 
kvar.

Bostadssituationen i 
Stockholmsregionen ventileras i 
medierna så gott som dagligen 
numera. Boende är en viktig del av 
livet och bristen på hyresbostäder är 

akut. Annat var det förr. Då Marina 
flyttade hit fanns det gott om både 
hyres- och bostadsrätter.

Marina är mycket aktiv inom 
Hyresgästföreningen. Sedan 
början av 2000-talet är hon 
styrelsemedlem i Region 
Stockholm, varav ett halvt år som 
tillförordnad ordförande. Hon 
kom i kontakt med föreningen då 
grannarna bjöd in henne till en 
gårdsfest. Det ena ledde till det 
andra, hon engagerade sig lokalt 
och var ordförande i Botkyrka/
Salem i 10 år och några år i Nacka/
Värmdö.

Att engagera sig i föreningslivet ger 
mycket och är bra sätt att komma in 
i det svenska samhället och skaffa 
sig nya vänner. Marina anser att 
var och en i god tid behöver tänka 
på var och hur man har råd att bo 
på sin ålders höst. Ett österbottniskt 
seniorboende i Stockholm står högt 
upp på hennes önskelista.

Text och bild Anders Fellman

EN ÖSTERBOTTNISK KRAFT I 
HYRESGÄSTERNAS TJÄNST

Picknick i det gröna

Stort tack till alla som kom på årets picknick!  
Fantastisk uppslutning med nästan 40 personer, allt från 
stora som små. Många nya och bekanta fick njuta av solsken 
under kvällen och härligt umgänge. Vi hade en underbar 
eftermiddag och kväll med mat och kubbspel naturligtvis, ser 
redan fram emot nästa år! 
Tack igen till alla som bidrog!

“Att engagera sig i föreninglivet ger mycket, 
tycker Marina.”

Reservera kvällen den 29 augusti redan nu för årets 
villaavslutning i Ekhagsstugan, vid Stockholms Universitet. 
Anmälningar som vanligt till osterbottningar@gmail.
com senast 21 augusti.  
 
Mat och bål ingår i priset, 100kr för medlemmar och 150 kr 
för icke medlemmar samt dryck till självkostnadspris.  
Mer information kommer på facebook och hemsidan.

Glöm inte att ta foton denna kväll till årets tävling!”

Trots en liten paus i aktivitetskalendern 
nu under sommaren pågår arbetet 
för fullt med höstens evenemang 
bakom kulisserna. Som ni kan se 
är höstens schema fullspäckat 
med olika spännande tillställningar, 
förhoppningen är att det ska finnas 
något av intresse för alla oavsett 
bakgrund och ålder!

För mig personligen har föreningen 
inte bara varit en länk till mina rötter, 
under årens lopp har jag också haft 
turen att träffa många människor 
som blivit goda vänner för livet. 
Det är fascinerande hur ofta man 
hittar gemensamma nämnare i sin 
bakgrund.

Avslutningsvis vill jag å hela 
styrelsens vägnar önska alla en 
riktigt god sommar, vi ses i höst!

Ulrika Högnabba

Bakgrunden spelar roll

Fira villaavslutning i Ekhagsstugan

Text och bild Yvonne Österbro



29 augusti Villaavslutning se första sidan

4 september Afterwork Galways from kl 18:00

10 september Vi över 60

26 september Hemliga resan se webben

2 oktober Afterwork Galways from kl 18:00

8 oktober Vi över 60

24 oktober Nostalgikväll med Allan & Astro-
nauts. Mer info i nästa utskick och på webbplatsen.

6 november Afterwork Galways from kl 18:00

12 november Vi över 60

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

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

I samband med träffen 10 september är det filmvisning 
av ”Som krigsbarn från Nykarleby till Sverige”.

Välkomna

Besöker Stockholm 
24 oktober!

Fototävling - villaavslutning!

I år ordnar vi en fototävling där varje medlem har 
möjlighet att skicka in tre av sina bästa bilder från 
villaavslutningen. Fotografierna skickar du in till oss via 
mail info@osterbotten.se. och vi vill ha bilderna senast 
30 september. Namnge varje bild och berätta var du har 
fotograferat den.

Juryn består av Terese Smulter och Yvonne Österbro. 
Alla bilder publiceras i mån av plats i utskicket. De 
kommer också att läggas upp på föreningens webbplats. 
Styrelsen får inte delta i tävlingen. 
Vinnnaren får två årskort till Fotografiska museét.

Sonja Malm går ut på promenad med fåret Laku. Malax

Bild Terese Smulter

Hemliga resan!
 
Boka redan nu datumet 26 september för Hemliga 
resan, som i år blir en dagsutflykt i Stockholmsområdet. 
Håll utkik på Facebook och webbplatsen för mera 
information!

   Glad sommar!


