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Nu är det vår! Med våren kommer 
ljuset, värmen och alla vaknar till 
liv ur vinterdvalan. Likt våren så tar 
föreningsarbetet ny fart efter årsmötet 
där jag valdes till ordförande och vi har 
fyra nya styrelsemedlemmar. Tackar 
de avgående styrelsemedlemmarna 
för den tid och arbete de lagt ner för att 
driva föreningen framåt och välkomnar 
de nya i styrelsen. 

Med positivitet och goda framtids-
utsikter tar vi ny fart och ser fram 
emot ett spännande föreningsår. Vår 
förening går mot strömmen och ökar 
medlemsantalet. Vi har en frisk och 
framåt förening som utvecklas och som 
ska fortsätta att utvecklas. I de flesta 
andra föreningar inom FRIS minskar 
medlemsantalet. 

Vi ska utveckla vår verksamhet för 
att locka ännu fler medlemmar. Där 
ute finns många österbottningar som 
ännu inte är medlemmar i föreningen. 
Genom modern teknik såsom 
facebook och vår webbplats så ska vi 
nå ut till ännu fler. Känner du någon 
österbottning som inte är medlem ännu 
så tipsa dem om föreningen.

NYTT ÅR OCH NYA 
FRISKA TAG

”Stilsäkert, effektivt och svängigt.”
Superlativen haglar över 
Stockholmbandets Treadstones 
debutalbum ”A new day sun”. 
Musikrecensenterna i Sverige, Norge 
och Finland gillar nykomlingen.
Framgångarna i Finland är Joakim 
Hemming, 28, särskilt stolt över. 
Joakim, som är basist i bandet, 
kommer från Solf.
Treadstone spelar en rak rock med en 
amerikansk touch. 
– Det har rullat på riktig bra de senaste 
veckorna, säger Joakim.
Treadstone bildades för fyra år sedan 
av Joakim Hemming (bas), Jonas 
Hermansson (sång) och Nisse Westfelt 
(trummor).

JOAKIMS BAND HYLLAS 
AV ROCKPUBLIK

ALLSÅNG 
  
Varmt välkommen på allsångscafé 
söndagen den 3 april kl 14.00 
i Finska församlingens stora 
samlingssal, Slottsbacken 2.
 
Elin-Maria Gädda leder allsången 
och Håkan Lönnqvist från  
systerföreningen i Upplands Väsby 
ackompanjerar. Sånghäften finns 
för utlåning. I pausen säljes kaffe 
och kaka.

– Allt är eget material. Vi skriver all 
musik själva. Jag och Jonas brukar 
skapa en grund som vi sedan tar till 
Nisse. Sedan spelar vi ihop oss.
– Vi vill skriva musik som vi själva 
älskar att spela och så här långt 
verkar musiken gå hem.
Joakim Hemming har bott i 
Sverige i åtta år. Han tog vägen 
runt Bottenviken till Stockholm. 
Först gick han en vinter på en 
musikfolkhögskola i Haparanda. 
Sedan studerade han till 
studiomusiker på Musikhögskolan 
i Piteå.

Markus West
Längre version på 
www.osterbotten.se

AFTER WORK 
  
Vi fortsätter med succén After Work! 
Kom med och trivs i  
Österbottniskt sällskap. Vi umgås, 
äter och dricker gott. 
Vi träffas den första fredagen i 
månaden, med uppehåll under  
sommarmånaderna.
 
Plats: Göta Ark, Medborgarplatsen 25. 
1 april och 6 maj from kl 18.00
Anmäl gärna ditt deltagande på vår 
Facebook-sida.

Mats Vornanen
info@osterbotten.se

Joakim Hemming på ett av Södermalms caféer. Foto: Terese Smulter



Systrar som berör

”Vi måste vara på vår vakt mot de senila småflickorna i våra hjärtan”, säger 
den ena. Jag kommer inte ens ihåg vilken.

De är kusligt lika varandra både till kroppstyp, i rörelser och i mimik systrarna 
Stina och Ylva Ekblad.
Kristina Lugns pjäs Idlaflickorna passar systrarna utmärkt.
De gör entré på exakt samma sätt, presenterar sig som Barbro och Lillemor, 
båda är gifta med var sin Hermann. 
Till slut frågar man sig, är de en och samma person?
Kanske – eller så inte.
I Idlaflickorna händer allt i språket. Solfsystrarna fokuserar på en kvinnlig sfär 
som berör om det så handlar om mödraskap, parrelationer eller instängdhet i 
en könsroll.

Text: Markus West     Foto:Terese Smulter

Finland ordnar riksdagsval den 17 
april. För er som röstar i Sverige 
gäller andra tider (se faktarutan).
Valdagen flyttades i år från mars 
till april för att vårvädret ska hinna 
infinna sig. 
De finska politikerna har med avund 
följt med hur svenska politiker fått 
möta sina väljare när hösten är som 
vackrast.
De finländska politikerna å sin sida 
har fram till 2007 huttrat i snålblåsten 
på vindpinade torg. 
Vi får hoppas att de har prickat in 
vårvädret rätt.

I riksdagsvalet är Finland indelat i 15 
valkretsar. Röstberättigad är varje 
finsk medborgare som senast på 
valdagen har fyllt 18 år.
De medlemmar i Österbottniska 
föreningen som behållit sitt finska 
medborgarskap har i regel rösträtt 
i Vasa valkrets. Din senaste 

folkbokföringsaddress i Finland avgör 
i vilken valkrets man har rösträtt.

Svenskan het fråga
Frågan om den obligatoriska 
svenskundervisningen i de finska 
grundskolorna verkar bli en het fråga 
under valrörelsen. Sannfinländarna, 
som i flera väljarbarometrar förutspås 
en stor valframgång, vill göra 
svenskundervisningen i grundskolan 
frivillig. Också Centern har lyft fram 
språkfrågan. Centern vill inte gå lika 
långt som Sannfinländarna, men 
föreslår att kommuner nära finska 
östgränsen ska få byta ut svenska 
mot ryska i grundskolan.

Fyra stora
Rundradion publicerade den 17 
mars en väljarbarometer som gör 
Samlingspartiet till Finlands största 
parti, följt av Socialdemokraterna 
och Centern som delar andra 
platsen. Sannfinländarna är i den här 

mätningen fjärde största parti.
Samlingspartiets stöd var i mätningen 
20,1 procent. Socialdemokraterna 
och Centern får vardera 18,1 procent 
och Sannfinländarna 17,2 procent.
De gröna går i mätningen fram med 
en halv procentenhet till 9 procent.
Vänsterförbundet får 7,3 procent, 
medan Kristdemokraterna får 4,6 
procent och SFP 3,8 procent.
Mätningen gjordes av Taloustutkimus 
mellan den 18 februari och den 
15 mars.

Förhandsröstningen
I Sverige ordnas förhandsröstningen 
mellan den 6 och 9 april. Väljarna 
ska ha med sig en fotoförsedd 
ID-handling. Ta gärna också 
med meddelande kortet från 
valmyndigheten. I Sverige kan man 
förhandsrösta på 35 orter.

Röstningslokaler i 
Stockholmsområdet

• Finlands ambassad, 6-9 april 
(kolla öppethållningstiderna på 
ambassadens hemsida).

• Tullinge-Tumba finska förening, 
Botkyrka 8-9 april.

• Grinds äldreboende, Norrtälje, 
8-9 april.

• Föreningen Finlandia, 
Södertälje, 8-9 april.

• Finska föreningen i Upplands 
Väsby, 8-9 april.

Intressant riksdagsval i Finland
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Bild Terese Smulter

Markus West 



Markus West
Södermalm / Bergö

Anna-Lena Djurberg
Bandhagen / Malax

Mats Vornanen
Tyresö / Vörå

I år ser styrelsen ut som följande:
Mats Vornanen ordförande
Markus West vice ordförande
Anna-Lena Djurberg sekreterare
Camilla Mattsson kassör
Ulrika Högnabba vice.kassör
Terese Smulter  (utskicket)

Linda Nymark
Älvsjö / Vörå

Camilla Mattsson
Bålsta / Korsholm

Terese Smulter
Stockholm / Malax

Vårruset, alla damer med!
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: Onsdagen 25 maj 19.00
Kostnad: 190kr per person till pg 715516-1
Sista anmälningsdag:  28 april  till info@osterbotten.se 
(skriv namn och telefonnummer)

Nina Bjökskog (hemsidan)
Linda Nymark 
Anna-Lena Myllymäki (medlemsreg)
Malin Påhls (nyvärvning)
Thomas Krokvik

Anna-Lena Myllymäki
Årsta / Korsnäs

Svenska 
Österbottningar i 
Stockholm

Nina Björkskog
Solna / Larsmo

Ulrika Högnabba
Stockholm/Terjärv

Malin Påhls
Södermalm/ Vörå

Thomas Krokvik
Tyresö / Öja

Förhindrade självmord 

Ulla Norras-Almroth (tredje från vänster) från Harrstöm, 
Korsnäs räddade tillsammans med tre förbipasserande 
livet på en kvinna som försökte hoppa från Västerbron 
den 7 februari i år.
För sin rådiga insats belönads Ulla Norras av polisen 
i Stockholm med en särskilt medalj på vilken hennes 
namn har graverats in. Dessutom fick hon en kontant 
prissumma.
Belöningen överräcktes av länspolismästare Carin 
Götblad. 
– Vi behöver människor som vågar ingripa i vårt samhälle! 
Det sa Carin Götblad när hon delade ut medaljen.
– Jag får ofta frågan om det inte är farligt att ingripa, säger 
länspolismästare Carin Götblad.
– Men jag brukar uppmuntra alla till att hjälpa till, särskilt 
när det gäller en annan människas liv och hälsa. Men 
man ska absolut inte vara dumdristig och utsätta sig själv 
för fara.

Gå in och titta på hemsidan. Nya bilder från våra 
evenemang på nätet. Passa på och läs våra porträtt på 
samma gång. Just nu är det basisten Joakim Hemming 
som har laggts under lupp. www.osterbotten.se

Har du tips till utskicket eller vill skicka in material använd 
mailadressen utskick@osterbotten.se

Alla pidrosugna, nu är det dags igen!

Vi träffas 13 april i Fris lokal, Bellmansgatan 15 
kl. 18.00 och spelar. 
Föreningen bjuder på snacks.
Alla är välkomna nya som gamla!



1 april After work from kl. 18.00  Medborgarplatsen 25, Göta Ark

3 april Allsång kl.14.00 Bellmansgatan 15, Fris lokal

13 april Pidro kl.18.00 Bellmansgatan 15, Fris lokal

14 april Vi över 60 kl.13.00 Timmersgatan 46-48, Timmermansgården

6 maj Afterwork from kl. 18.00  Medborgarplatsen 25, Göta Ark

12 maj Vi över 60 kl.11.30 Skansen

14-15 maj ”Resa preliminärt”

4 juni Picknick i Tantolunden

27 augusti Villaavslutning

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Vornanen, Bollmoravägen 2, 13540 
Tyresö

B-FÖRENINGSBREV
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Kontaktuppgifter
Ordförande Mats Vornanen 070-224 1525
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, Gunnel Bertell 
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63 och Signhild Enkulla 
(Lappfjärd) 08-647 38 03 

Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften?

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

Tack och välkommen med!

Vi över 60

Vi har en träff kvar i vår på Timmermansgården, 
Timmermansgatan 46-48 nära Södra Station. Vi ses 
torsdag 14 april kl 13 – 15.
Marita Nordling har nyligen gjort en resa till Australien 
och kan ha en del att berätta för oss.

Utflykten i maj går till Skansen. Vi träffas torsdag 12 
maj omkring kl 11.30 på Sollidens lunchservering, där 
kan vi äta gemensam lunch och ventilera planer inför 
sommaren.

Sen blir det ett långt sommarlov.
Till hösten ses vi igen på Timmermansgården, andra 
torsdagen i månaden
kl 13.00 – 15.00, 8 sept, 13 okt och 10 nov.

Välkommen!

Annie tel 08-742 75 00 eller
Berit tel 08-711 80 09 eller berit@backfors.com

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. Skicka materialet 
till utskick@osterbotten.se Nya medlemmar

Britta Knus, Stina Ekblad, Edit Koltai, Ove Gradin, 
Ralf Sjöblom, Patrik Jernberg, Mikaela Jernberg
Ann-Charlott Söderholm, Desiree Nygren, Erik 
Rosendahl, Leo Andtfolk, Mathias Wentjärvi, Arvid Hästö
Edvin Hästö, Lennart Karlsson, Mikael Järn
Pia Björkskog, Erika Björkskog, Oskar Björkskog
Sigge Björkskog, Christina Lärka, Philip Andersson
Sofia Andersson.


