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Tapperskara på årsmötet

Efter denna gammeldags vinter, 
uppskattar jag verkligen att dagarna 
blir både längre och varmare. Passa 
på att gå ut i solskenet för att ”tanka” 
D-vitamin. Ny forskning visar att 
det är bra för inte bara humöret och 
välbefinnandet utan även för det så 
viktiga immunförsvaret. 

Enligt stadgarna skall årsmötet 
hållas innan februari månads utgång. 
Februari är årets kallaste månad och 
det är dessvärre inte första gången 
vi lyckats pricka in ett rejält oväder. 
Det var säkert årets mest otillgängliga 
dag beträffande kollektivtrafiken. 
Tunnelbanan gick överhuvudtaget inte 
och många bussturer var inställda. 
Den tappra skara som lyckades ta 
sig fram behandlade de stadgeenliga 
ärendena samt diskuterade 
föreningens medlemskap i Fris. Det 
bedömdes att det finns ett värde 
av att tillhöra en riksorganisation. 
Det finns även ett förslag till Fris 
årsmöte, om en kraftig reducering av 
föreningarnas årsavgift. Detta skulle 
gynna vår förening då avgiften varit en 
betungande kostnad genom åren. 
//Monica

 
1980-talet är hetare än någonsin. 
Musiken, tv-serierna,  filmerna, 
drinkarna, blå maskara, puffärmar och 
benvärmare. Det enda vi, på riktigt, 
inte saknar är axelvaddarna.1980-talet 
finns över allt. Tänk efter. Vilken är din 
favoritfilm av bland julhelgens överutbud 
av filmklassiker på tv? ”Sällskapsresan” 
så klart, den första filmen med Lasse 
Åbergs dråplige antihjälte Stig-Helmer. 
Nya generationer tar år efter år Stig-
Helmer till sina hjärtan. 
 
JR Ewing 
Men 1980-talet är så mycket mer än 
Stig-Helmer. Det var då som JR Ewing, 
Bobby och Pamela gjorde entré. Dallas 
är ännu oöverträffad som dokusåpa 
på tv. Svensk tv ville inte vara sämre. 
Vem minns inte ”Varuhuset” - den första 
svenska dokusåpan. Andra tv-program 
som var populära både i Stockholm och 
i Österbotten är: ”Macken”, ”Kurt Olsson” 
och polisseriernas polisserie ”Hill Street 
Blues” (förlåt alla ni som föredrog ”Miami 
Vice”). 
 
”Tjenare kungen” 
År 2005 gjorde Ulf Malmros film ”Tjenare 
kungen” succé på biograferna. Filmen 
handlar om några tjejer som startade 
ett punkband i Göteborg 1984. Den 
öppnade 1980-talsvärlden för en ny  
publik, som gillade vad de såg. För oss 
som vill ha riktiga filmer, sådana som är 
gjorda på 1980-talet, är det bioklassiker 
som ”Jakten på den försvunna skatten”, 

”Amadeus”, ”En fisk som heter 
Wanda” och ”E.T.” som gäller. De 
som hellre stannade hemma framför 
tv:n glodde på ”Lilla huset på 
prärien”. 
 
Pudelpermanent 
För killar var det stentvättade 
jeans och  kavajer med axelvaddar 
som gällde. Tjejerna satte på sig 
någonting chockrosa alternativt 
neonfärgat. Det pudelpermanentade 
håret var inte snyggt, varken på 
henne som du dejtade eller på Eva 
Dahlgren. Men det sa man inte högt. 
Hennes läppglans smakade hallon. 
På restaurangen beställde hon en 
”Blue angel”, medan han föredrog 
”Gröna hissen”. Jukeboxen varvade 
Gyllene Tiders ”Sommartider” med 
Ebba Gröns ”Staten och kapitalet”.
 
Markus West 

Från filmen Tjenare Kungen.

Häng med på vårfest à la 80-talet! 
 
Återuppliva det glada 80-talet och rota fram något passande ur garderoben. 
Varför förspilla en bra chans att träffa andra österbottningar och att ”få tal 
dialekt”!? Det händer på ”Syster och bror” på Drottning Kristinas väg 24, den 
17 april, klockan 19:00. 
Underhållningen står coverbandet Lotta & Robert för och de har en bred 
repertoar, men så klart blir det en hel del 80-talsmusik.
 
Mat: Amerikansk Buffé 
Tid: 19:00 – 01:00 
Pris: 350kr/pers för medlem, 450kr/pers för icke medlem 
Anmälan: Betala in summan på plusgiro 715516-1 ange 
”Vårfest, namn och antal personer”, senast den 9 april.
Pris för bästa utklädnad!

Värm upp inför 80-talsfesten



Vårruset, alla damer med!
2 juni, start och mål universitetområdet Frescati.

Även i år kommer Österbottniska föreningen att delta i Vårruset. Alla 
hurtiga damer/tjejer önskas välkomna med att gå, lunka eller springa genom 
natursköna Norra Djurgården. Blir vi ett lag på 6 personer kommer vi att få en 
picnickorg innehållande diverse småplock. Förhoppningsvis blir vi många fler 
och kan delta med flera lag.
Ta gärna med dig en kompis.
Vårruset: 2 juni
Kostnad: 180kr per person
Sista anmälningsdag: 25 april till info@osterbotten.se (skriv namn och 
telefonnummer)

Memma
(En moderniserad version)

2 l vatten kokas upp, låt svalna lite. 
2 dl malt för memma
8 dl fint rågmjöl
1 dl sirap
1 tsk salt
1 msk malen pomeransskal
(Rivet skal av apelsin)

Vispa i mjöl och malt i det heta 
vattnet i en stor kastrull.
Sätt lock på kastrullen och låt den stå 
i 50 graders ugn i 12 timmar.
Tillsätt kryddorna, rör om. Koka den 

sötnade memman i 10 min
under ständig omrörning ner till 
botten med träslev. Häll memman
i en ugnsform och grädda i 175 
graders ugn i c:a 2 timmar. Strö lite
socker på ytan och låt memman 
svalna, serveras kall med socker och
gräddmjölk.
Malt till memma är ett finare malt än 
det som används till svagdricka.Du 
kan hitta malt i Cajsa Wargs affär på 
Renstiernasgatan 20 på söder.

Glad Påsk!
Berit

Har du gift dig? Kompisen fyller jämt? Tillökning?

Vi vill påminna om möjligheten att lägga in en gratulationsannons i våra 
utskick,  med eller utan bild. Annonsen är kostnadsfri. Utskicken görs i 
januari, mars, maj, augusti och oktober. Känner du någon Österbottning som 
nyss fått barn eller fyller år går det bra att tipsa oss om detta 
så rapporterar vi.

Glad Påsk

I väntans tider

Det bubblar och sparkar i magen. 
Vårt första barn är på väg, ska födas 
i början av juni. Det känns stort och 
spännande. Vem är det som finns där 
inne?
Jag känner mig lyckligt lottad över 
att få bli förälder i just Sverige, 
som måste vara ett av världens 
barnvänligaste länder. Lång 
föräldraledighet, barnvänliga caféer, 
gratis bussresa med barnvagn, 
barnvakt på gymmet och VAB (vård 
av sjukt barn).
”Svenskarna vet inte hur bra de 
har det” sade en österbottnisk 
bekant som var föräldraledig 
just när vi flyttade till Stockholm 
och som lovordade den svenska 
föräldraledigheten.
Något som jag ändå saknar 

hemifrån just nu är den finländska 
moderskapslådan. Det skulle vara 
praktiskt att få hem en låda med 
kläder och annat man behöver i 
början. Det är möjligt att beställa 
lådan för 275 euro plus fraktavgift, 
men jag beslutar mig för att det är för 
dyrt. Det är dessutom faktiskt roligt 
att handla barnkläder.
Ska du prata dialekt eller högsvenska 
med barnet? frågar min sambo. 
Eftersom han själv är fransk kommer 
vårt barn att få lära sig både franska 
och svenska. Men dialekt eller 
högsvenska, det hade jag inte tänkt 
på. Vad kommer att kännas naturligt 
för mig? Ska mitt barn lära sig dialekt 
fastän vi bor i Stockholm? Kanske 
flyttar vi till Österbotten en dag. 
Hembygden och närheten till naturen 
lockar när jag trängs i tunnelbanan.
Hemma är ändå inte så långt borta 

i Stockholm. På vattengympan för 
gravida är vi tre blivande mammor 
från Österbotten och utgör cirka 
en fjärdedel av gruppen. Jag slutar 
aldrig att förvånas hur många 
svenskösterbottningar det finns här i 
Stockholm. Och vi blir bara fler…

Johanna Smulter

Pidrokvällar på G

I höst drar vi igång pidrokvällar 
i Årsta! Nybörjare och ”luttrade 
proffs” välkomna med och spela 
i glatt österbottniskt sällskap. Vi 
återkommer med tid och plats. Har 
du frågor maila info@osterbotten.se

Gräinspele och pissristo

Vi har planer på att skapa en sida 
på vår webbplats där vi kommer att 
samla dialektord.
Redan nu kan du mejla in gamla, 
roliga eller kluriga dialektord eller 
uttryck till dialekt@osterbotten.se.
Kom ihåg att ange varifrån i 
Österbotten de härstammar och vad 
de betyder på högsvenska.



Monica Skogman
Östermalm / 
Kristinestad

Markus West
Södermalm / Bergö

Anna-Lena Djurberg
Bandhagen / Malax

Mats Vornanen
Tyresö / Vörå

Linda Nymark
Älvsjö / Vörå

Anna-Lena Myllymäki
Årsta / Korsnäs

Ulla Pripp
Stockholm / Sundom

Karola Porko
Danderyd / Karleby

I år ser styrelsen ut som följande:
Monica Skogman ordförande
Markus West vice ordförande
Anna-Lena Djurberg sekreterare
Camilla Mattsson kassör
Ann-Sofie Sundberg vice.kassör
Terese Smulter ledamot (utskicket)

Camilla Mattsson
Bålsta / Korsholm

Terese Smulter
Stockholm / Malax

Känner du till lediga lägenheter?

Föreningen får många förfrågningar från Österbottningar 
som är på väg att flytta hit om vi känner till lediga lägen-
heter. Känner du till lediga lägenheter eller har tips att ge 
så dela gärna med dig av dem. Skriv in tipset på hemsi-
dans forum eller skicka ett mail till föreningen. Österbot-
tningar känner trygghet bland andra Österbottningar och 
vi vill gärna hjälpa till att lösa bostadssituationen för de 
som flyttar hit. Det är en sådan sak som skiljer sig mycket 
från hur det fungerar i Österbotten. 
www.osterbotten.se

Svensken fattigare än sina grannar

Att lönerna i Norge är högre än i Sverige är ingen 
hemlighet. Den oljerika grannen i väst har inte drabbats 
lika hårt av lågkonjunkturen. Många svenskar har flyttat 
till Norge i jakt på jobb.
Men också de finska lönerna är i dag högre än de 
svenska.Sverige-Norge.se har granskat siffror från 
svenska Statistiska centralbyrån och norska Statistiska 
sentralbyrån och räknat ut att en norrman tjänar dubbelt  
så mycket som en svensk.

En svensk genomsnittslön är 27.100 SEK och en 
norskt genomsnittslön är 34.200 NOK, vilket med 
dagens växelkurs på 1,2111 ger en månadslön på cirka 
41.400 SEK. Enlig Statistikcentralen i Finland tjänar en 
finländare i genomsnitt 3.091 euro per månaden. Växlat 
till svenska kronor ger det en månadslön på 29.400 SEK/
månad.
Löneskillnaderna i Finland är dock stora, inte minst 
mellan könen. En finsk man tjänar i genomsnitt 800 euro 
mer i månaden än en kvinna.

Whiskyprovning i Mackmyra 
 
Ingen minns riktigt vem som egentligen sa det 
först:”Varför finns det ingen riktigt maltwhisky i Sverige?”
I år är det elva år sedan den svenska maltwhiskyresan 
startade.Österbottniska föreningen besöker Mackmyra 
destilleri i Gästrikland lördagen den 22 maj. 
Whiskyprovning ger dig chansen att uppleva de olika 
varianterna av Mackmyras whisky.
  
Anmäl dig genom att skicka ett e-mejl till /markus.
west@hotmail.com/ eller ring 076-1717746. 
 Begränsat antal platser (15 st). Sista anmälningsdag 
30 april. Resan kostar 600 kronor. I priset ingår 
whiskyprovning, guidning i destilleriet och resan till 
Mackmyra.

Ann-Sofie Sundberg
Ekerö / Närpes

Mats Vornanen ledamot (hemsidan)
Linda Nymark ledamot
Anna-Lena Myllymäki ledamot
Ulla Pripp suppleant
Karola Porko suppleant

Disco Bowling 
Datum: 26 mars 
Klockan: 18:00 
Plats: Warfvingesväg 19, Kungsholmen, T-bana 
Stadshagen.

Vi bowlar och har kul tillsammans. Det finns bar och 
restaurang där. Bord för den som vill äta bokas från 20:30, 
meddela gärna om du vill äta på adress info@osterbotten.
se. http://www.ballbreaker.se 

Svenska 
Österbottningar i 
Stockholm



26 mars Disco Bowling se föregående sida

15 april Vi över 60 Gunnel Bertell berättar om Afrika resan

17 april Vårfest med 80-talstema se första sidan

7 maj Afterwork Plats meddelas senare, vi väntar och ser hur våren utvecklar sig. 
Se www.osterbotten.se

20 maj Vi över 60 Utflykt till Millesgården 

22 maj Whiskeyprovning se föregående sida

29 maj  Picnic

2 juni Vårruset se sida 2

28 Augusti VillaavslutningsFEST

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Skogman, Birger Jarlsgatan 112 6 tr
114 20 Stockholm

B-FÖRENINGSBREV
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Kontaktuppgifter
Ordförande Monica Skogman tel 0708-100 114
www.osterbotten.se            info@osterbotten.se

Väntjänst

Om du behöver någon att prata med kan du ringa någon 
i föreningens väntjänstgrupp. Den består av Berit 
Bäckfors (Munsala) 08 711 8009 eller Gunnel Bertell 
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63.

”Vi över 60”
Kom till Timmermansgården, Timmermansgatan  46-
48 nära
Södra station. 

Vi har en gång kvar på vårterminen, torsdag 15 april kl 13 
– 15.
Då kommer Gunnel Bertell att berätta om sin Afrika resa.

Välkommen!
Vi ses!

Utflykt till Millesgården, torsdag 20 maj

Vi avslutar vårterminen med en utflykt till Millesgården, 
som finns på Lidingö och är lätt att komma till med T-
banans röda linje till Ropsten och sen buss 203 eller 207 
till Millesgårdens entré. Beräknad ankomst med T-banan 
till Ropsten  kl 11:24.
Det finns möjlighet att äta ”dagens lunch” på 
Millesgårdens bistro. Inträde: 65 kr.
Anmäl att ni kommer, senast måndag 17 maj,  till Annie 
eller Berit.

Välkommen!

Efter ett långt sommarlov ses vi igen på 
Timmermansgården, 
torsdagar kl 13 – 15 9 sept, 14 okt och 11 nov.

Annie tel 08-742 75 00 eller Berit tel 08-711 80 09 eller 
beritbackfors@glocalnet.net 

Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften

150kr/ person
230kr/ familj, hushåll
125kr pensionär
Postgiro 715516-1

Tack och välkommen med!

Hej alla teaterintresserade!
 
Jane Eyre spelas på Dramatens Lilla scen, är helt 
utsåld i febr-mars  och kommer inte tillbaka till hösten. 
Huvudrollerna har Julia Dufvenius och Michael Nyqvist. 
Läs mer på www.dramaten.se 
 
Jag har förbokat 10 biljetter till söndag 2 maj kl 16.00, 
225 kr.
Svar senast 1 april, ring eller maila,
 
Berit  Bäckfors, tel 08-711 80 09
beritbackfors@glocalnet.net 


