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Tala svenska, Katainen 
  
Strax efter midsommar besökte Jyrki 
Katainen för första gången Sverige 
som Finlands statsminister. Han 
träffade kollegan Fredrik Reinfeldt. 
Efter mötet ordnades en sedvanlig 
pressträff. Redan i kallelsen framgick 
det att språket på pressträffen var 
engelska.

Katainen, som är välvilligt inställd till 
nordiskt samarbete, valde att tala 
engelska i Stockholm. Det är synd. 
Jyrki Katainen är duktig på svenska. 
Hans omgivning borde uppmuntra 
honom att tala svenska oftare.

Någon kanske tycker att det är en 
petitess vilket språk statsministern 
talar när han besöker Sverige.
Jag vill påstå att det är det inte. 

Föreställ er att Kanadas 
premiärminister talar engelska i 
Paris. Det skulle väcka ett ramaskri.
Finland är ett tvåspråkigt land - ett 
faktum som rikssvenskarna lätt 
glömmer bort. Katainen missade 
en gyllene chans att påminna 
svenskarna om att det faktiskt finns 
ett svenskt land på andra sidan 
Bottenhavet. 
  
Markus West

Välkumi på hyöstfest!
Skriv in lördagen den 10 september i din kalender för då ordnar vi en 
höstfest i Stockholms roddförenings lokaler på Djurgården.
Ingen mindre än trubaduren Nicke Sebbas underhåller.
Om du är medlem och betalar in på kontonummer 715516-1 senast 14 
augusti är priset 200 kronor. Efter det datumet fram till sista anmälningsdag 
5 september kostar det samma som för ickemedlemmar, det vill säga 250 
kronor. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen.
I priset ingår välkomstdrink, obegränsad mängd finsk grillkorv, potatissallad 
och grönsallad.  
Öl och drinkar kommer att finnas att köpa till självkostnadspris.

Antalet platser är begränsat så betala i god tid för att vara på den säkra 
sidan!

Vatten är ett farligt gift, vilket omger 
Visby Stift, skaldade Axel Wallengren 
(1863-1893) under pseudonymen 
Falstaff Fakir för mer än hundra år 
sen.
Föga anade han hur illa vi i dag 
behandlar vårt hav. Alla som vistats 
på Östersjön och dess vikar ser 
med egna ögon att havet mår pyton. 
Algblomningarna är en årlig plåga, 
torsken försvinner och skarvarna - 
som mest äter skräpfisk - blir fler och 
fler. 
Alla skyller på alla. Jordbrukarna 
skyller på industrin, fritidsfolket 
skyller på fiskodlarna, finnar och 
svenskar skyller på ryssar och balter. 
Det är alltid någon annan som är 
miljöboven.
Jag har i många år ägt fritidsbåt i 
Finland och sett hur båtägare och 
småbåtshamnar byggt ut ett system 
för sugtömning av båttoaletter. Därför 
är jag häpen över att båtägare i 
Sverige fortsätter att använda havet 
som kloak.
Båttoan har kanske septitank, 
men eftersom det inte finns något 
mottagningsstation på land så åker 
skiten i havet.
60 000 fritidsbåtar i Sverige saknar 
fast toainstallation eller saknar 
tömning över däck och måste byggas 
om. 1 500 och 2 000 fritidsbåthamnar 
i Sverige måste förses med 
slamsugningsstationer. Visst, det är 

stora tal, men sätt igång. Havet kan 
inte vänta.
Av gammal vana tar jag vatten ur 
havet när det är dags för kvällens 
potatiskok. I Stockholms skärgård 
låter jag bli, man kan aldrig vara 
säker på att grannen i båten bredvid 
inte just har spolat toan.
Våra vatten skall användas för bad, 
fiske och båtliv, inte som en gigantisk 
kloak.
Den här gången är det faktiskt havet 
som är nödigt. Och nöden har som 
bekant ingen lag.

Text och bild Markus West

Nöden har ingen lag
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19 augusti Afterwork kl.18.00 se facebook och webben

10 september Höstfest se första sidan

7 oktober Afterwork återkommer med plats

8 september Vi över 60

2 oktober Allsång kl.14.00 Finska kyrkan

13 oktober Vi över 60

10 november Vi över 60

4 november  Afterwork återkommer med plats

26 november Lillajulfest

6 december Glöggmingel

12 december Afterwork återkommer med plats

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

Kontaktuppgifter
Ordförande Mats Vornanen 070-224 1525
www.osterbotten.se             info@osterbotten.se

Bild Terese Smulter

Sommarens bild 2011!

Även i år ordnar vi en sommarbildtävling där varje medlem har möjlighet 
att skicka in tre av sina bästa bilder. Fotografierna skickar du in till oss per 
mail info@osterbotten.se. senast 4 september vill vi få in bilderna. Namnge 
varje bild och berätta var du har fotograferat den.
Juryn består av Terese Smulter och Markus West. Alla bilder publiceras 
i mån av plats i utskicket. Bilderna kommer också att läggas upp på 
föreningens hemsida. Styrelsen får ej delta i tävlingen. 
Vinnnaren får två biljetter till Fotografiska museét.
http://fotografiska.eu/ 

Fick en blå abborre

Ester Magnusson från Stockholm är en baddare 
till fiskare. I mitten av juli poserade Ester på bild i 
Vasabladet med en sällsynt fångst. Hon hade fått en blå 
abborre på sitt spö när hon metade vid sommarstugan i 
Sundom.
- Vi har aldrig sett någon blå abborre tidigare, säger 
föräldrarna Daniel och Jessica Magnusson till Vbl.
Enligt biologen Hans Hästbacka är det ovanligt med blå 
abborrar. Esters abborre saknar åtminstone det röda 
färgpigmentet, möjligen fler.
Ester släppte den blå fisken tillbaka i sjön efter att ha 
fotograferat den.

Undrar just om de tycker att vi är som “Egyptens 
gräshoppor” när vi, turister, anländer till Grinda. 

Första semesterdagen och jag bestämde mig för att be-
söka ön Grinda som ligger ca 1,5h från Stockholms city. 

Naturreservatet Grinda har en lantlig miljö där du kan 
promenera på smala vägar utan att träffa på en enda bil. 
Du kan även bekanta dig med Gutefår, Rödkullor (kor) 
och Hedemorahöns. På Grinda kan man bland annat  
bo på vandrarhem och äta gott på öns Värdshus eller 
Framficka. Framfickan har även liveuppträdanden. På ön  
finns även en båthamn och flera simstränder. På Grinda 
kan man slappna av från stadens stress och tempo men 
var beredd på att du kan träffa på en hel del turister.

Jag kan rekomendera ön som dagsutflykt för både äldre 
och yngre som vill uppleva stillheten och naturen. Ta 
gärna med picknickkorg så är dagen fulländad.

Text och bild Terese Smulter

Grinda, landet utanför stan

Båthamnen besöks av många båtägare. Restaurang Framfickan i bakgrunden.


