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Nu har årets årsmöte varit och det 
valdes in två nya medlemmar i 
styrelsen. Vi välkomnar Carina Nymark 
som nygammal och Mikael Järn som 
ny styrelsemedlem. Samtidigt tackar vi 
de avgående för den insats de gjort för 
föreningen. 

Det är tacksamt att vara ordförande 
i en styrelse där alla bidrar och utför 
sina uppdrag. Jag tackar alla för den 
insats de gör och det engagemang 
som finns. 
Nu har vi hunnit en bit in på året, och vi 
har många intressanta och spännande 
aktiviteter framför oss. 

Det bästa tycker jag är när nya 
potentiella medlemmar kommer med 
och visar intresse för föreningen och 
de det vi gör. Alla är välkomna med,  
ung som gammal och självklart kan ni 
ta med kompisar till aktiviteter fast de 
inte är österbottningar. 
Ibland kan det kännas tryggare att 
ta med någon man känner när man 
kommer med som ny, om inte annat 
lär ni snabbt hitta nya bekantskaper. 
Dessutom visar det sig ofta att man 
känner någon gemensam person eller 
har någon gemensam släkting, den 
österbottniska ankdammen är ju inte 
så stor. 
På föreningens webbplats och 
facebookgrupp så annonserar vi ut 
kommande aktiviteter, så ta för vana att 
titta in där då och då. Ibland händer det 
också att aktiviteterna inte hinner med 
eller inte ryms i medlemsutskicken.  I 
facebookgruppen diskuteras det ena 
och det andra så det är bara att delta 
och skriva in era åsikter där.

Mats Vornanen

Stefan med sin Jaguar utanför Nordomatic .

Stefan Engelholm har jobbat 
inom automation eller ”styr- och 
reglerteknik”, som det också 
kallas, i hela sitt yrkesverksamma 
liv och han kan ses som en 
föregångare i branschen. Eftersom 
Stefan tycker att österbottniska 
tekniker är duktiga har han värvat 
många i Vasa. Detta har inneburit 
att väldigt stor andel österbottniska 
ingenjörer verkar inom automation 
och de kallas allmänt för 
”styrmaffian”. 

Stefan är hemma från Lappfjärd 
Han studerade på Tekniska fakulteten, 
Teknis i Vasa och efter examen 1980 
flyttade han till Stockholm, sökte tre 
jobb och fick alla. Valet föll dock på 
det som hade en österbottnisk ägare. 
Det var John Henry Krooks företag 
JHK Elkonsult. Där var Stefan till 
1987 när han blev VD och delägare 
i Nordomatic AB som också är ett 
automationsföretag. 

Automation är som människans 
hjärna 
Det är automationen som är hjärnan 
i stora fastigheter, till exempel att 
ventilationen fungerar och att dörrar 
öppnas och stängs. Från början var det 
i princip bara en termostat och i dag är 
det ett komplext system som tar hand 
om allting.  
Kunniga tekniker från Vasa 
Speciellt på 90-talet, då det var hårt 

tryck i branschen, åkte Stefan 
till Finland flera gånger och 
rekryterade nyutexaminerade 
tekniker från sin gamla skola. Det 
var flera som nappade genom åren. 
 
Entreprenörsanda 
Tidigare var det låsta positioner i 
branschen, på så sätt att om man 
jobbade för ett företag, till exempel 
Siemens, så använde man bara 
deras apparatur. Stefan och hans 
kollegor har gått i bräschen för att 
öppna upp marknaden. De har 
velat använda de bästa grejerna 
i stället för att prioritera ett enda 
märke. På min fråga om det är 
någon skillnad på en österbottnisk 
och en svensk ingenjör säger 
han att det finns en speciellt 
viktig skillnad och det är att 
österbottningen alltid sätter arbetet 
främst och i större utsträckning vill 
göra rätt för sig. 

För fem år sedan sålde Stefan 
och hans tre kompanjoner av alla 
sina aktier i Nordomatic till 11 av 
de anställda. Då hade företaget 
vuxit från 7 till 90 anställda. Han 
pensionerade sig 2011, men rycker 
in ibland när det behövs hjälp på 
firman.  
– Jag har jobbat så mycket övertid 
att jag egentligen är 72 år, säger 
Stefan. 
Hela artikeln hittar du på 
www.osterbotten.se

Styrmaffian i Stockholm 

Alla välkomna med

Svenska österbottningar 
              i Stockholm



PICKNICK I TANTOLUNDEN

Den 2 juni kl 14.00 är det dags att inviga sommaren med 
den årliga picknicken i Tantolunden. Evenemanget är gratis 
för föranmälda medlemmar (50 kr för icke-medlemmar och 
oanmälda medlemmar). Föreningen bjuder på mat.
Anmäl dig gärna senast den 25 maj till 
info@osterbotten.se.
I händelse av regn ställs picknicken in, håll utkik efter mera 
information på hemsidan eller Facebook!

Har du en skatt i 
skåpet?
Många av oss från Finland har finska 
glasvaser och ljusstakar från 1960 
och -70 talet i våra skåp. Men har 
vi koll på vad det är vi har? Det kan 
löna sig, för en del av dem är idag 
rätt värdefulla och samlare betalar 
höga priser för att få tag i dem.

Själv fick jag för många år sedan en 
vas av min moster, som hon ärvt efter 
sin mamma. I vasen fanns en orange 
plastblomma och det bidrog till att jag 
antog att vasen inte var värd något, 
men eftersom jag gillade formen och 
färgen behöll jag den. Det var tur 
skulle det visa sig.
Många år senare, när jag bott 
närmare tio år i Stockholm, väcktes 
mitt intresse på allvar för finsk 
glasdesign från just den tidsperioden. 
Jag lärde mig massor om designer 
som Helena Tynell, Nanny Still och 
Tamara Aladin – alla verksamma 
i perioder på Riihimäen Lasi. Min 
beundran för deras verk växte, 
som Solflaskan, Pompadour och 
Palavaser, för att nämna några.  
 
Jag är inte ensam om att beundra 
deras verk, långtifrån. På finska, 
svenska och internationella 

webbplatser säljs till exempel 
Solflaskor för tusentals kronor. Men 
även andra vaser, som färgade 
Palavaser, som är väldigt vanliga 
i finländska hem kan vara rätt 
värdefulla. För att inte tala om 
vaserna Flitiga Lisa, Kaappikello 
och Emma, som finns i många olika 
färger. 
 
Så det är kanske dags att kolla 
skåpen, vem vet, kanske du har en 
del föremål där som du inte vetat är 
värdefulla.  Så var det för mig, med 
vasen jag fick av min moster. En dag 
när jag satt och surfade på internet 
gick jag in på en webbplats som 
är specialiserad på finskt glas och 
porslin. Och vad hittade jag där? Jo, 

en bild på min flaska, som visade sig 
vara Nanny Stills Neptuna, värd 130 
Euro! Kanske du också har gömda 
och glömda skatter?
Är du nyfiken på vad dina glasvaser 
och flaskor är värda? Gå in 
på www.laatutavara.com . Även 
svenska www.tradera.se har en hel 
del glas till salu.
Ett tips! Håll ögonen öppna nästa 
gång du besöker en loppmarknad! 
Vissa vaser och flaskor är inte så 
kända här och man kan göra riktiga 
fynd! Själv hittade jag en liten 
Solflaska för 10 kr, värd flera hundra 
kronor…

Text & bild: Nina Björkskog

VILLAAVSLUTNING
Vad skall du göra 25:e augusti? 
Varför inte partaja loss på villaavslutningsfesten!

Även i år ordnar vi en villaavslutning med 
sång, musik och mat. Dryck till självkostnadspris.
Vi går tillbaka där vi började och ordnar festen på 
Hammarby Roddklubb nära Gullmarsplan.
Vill du komma med båt går det också bra.

200kr senast 15 juli 
from 16 juli 280kr 
Betalas till pg 715516-1 
Inbetalning = anmälan

Picknick 2011



Markus West
Gamla stan / Bergö

Anna-Lena Djurberg
Bandhagen / Malax

Mats Vornanen
Skogås / Vörå

Styrelsen 2012
Mats Vornanen ordförande
Thomas Krokvik vice ordförande
Anna-Lena Djurberg sekreterare
Camilla Mattsson kassör
Ulrika Högnabba vice.kassör
Terese Smulter  utskicket

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: Tisdagen 29 maj 19.00
Kostnad: 190kr per person till pg 715516-1
Sista anmälningsdag: 26 april  till info@osterbotten.se 
(skriv namn och telefonnummer)
Kontaktperson Malin Påhls 073-086 7898

Nina Bjökskog hemsida
Malin Påhls
Markus West
Mikael Järn
Carina Nymark

Svenska 
Österbottningar i 
Stockholm

Nina Björkskog
Solna / Larsmo

Malin Påhls
Södermalm/ Vörå

Thomas Krokvik
Tyresö / Öja

Ulrika Högnabba
Stockholm/Terjärv

Mikael Järn
Stockholm/Jakobstad

Carina Nymark
Stockholm/ Pensala

Afterworken drog mycket folk 13 april. De flesta kom efter 
jobbet men en och annan droppade in under kvällen. 
Eventuellt ordnas en afterwork i maj på en uterestaurang. 
Håll dig uppdaterad på webben och facebook. 

Hemliga resan till Visby

Nu är det dags att avslöja vart årets hemliga resa går. 
Lördagen den 26 maj åker ett gäng från Österbottniska 
föreningen till Visby, Gotland.
Vi samlas vid Centralstation kl 9 och tar Gotlandsfärjan 
från Nynäshamn till Visby.
I Visby bor vi på hotell Strandgärdet, ett enkelt men 
trivsamt hotell.
På lördag besöker vi Gotlands bryggeri, medan 
söndagen ägnas åt sight seeing i det medeltida Visby.
För den som bor i enkelrum kostar resan 1500 kronor, 
medan den som delar rum kommer undan med 1200. 
Dessutom tillkommer utgifter för mat och dryck.
På grund av det hårda bokningsläget på både 
Gotlandsfärjan och på hotellen i Visby har vi endast 10 
platser. Deltagarna väljs enligt principen först till kvarn. 
Anmälningar till Markus West 076-1717746.
Sista anmälningsdag onsdagen den 25 april.



19 april Vi över 60 kl 13.00-15.00 Timmermansgården

26 april Pidro kl.18.00 Vi samlas på en pub, 
    mer info www.osterbotten.se
12 maj Vi över 60 kl.11.30 Skansen

26-27 maj ”HEMLIGA RESAN” se sid 3

29 maj Vårruset kl 19.00 Frescati, Djurgården

2 juni Picknick i Tantolunden from kl 14.00

25 augusti Villaavslutning

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Vornanen, Fjädervägen 8, 14252 Skogås
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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? Gör det senast 30 
april så fortsätter du att få utskicket.

150kr/ person
230kr/ familj, hushåll
125kr pensionär
Postgiro 715516-1
Tack och 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 görs i januari, 
mars, juli 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 
info@osterbotten.se

VI ÖVER 60
Torsdag  19 april, kl 13.00 – 15.00 är sista gången i vår 
på Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, nära 
Södra station. Kom och berätta om gamla tider. 

Torsdag den 10 maj avslutar vi vårterminen med en 
gemensam lunch på Långbro Värdshus, Stora Mans 
väg 4 och promenad i gamla sjukhusparken för den som 
önskar se sig omkring.Vi samlas utanför Värdhuset kl 
11.30. Till  ”dagens lunch” finns det 8-10 rätter att välja på 
till ett pris av 95-125kr. 

Ta T-banan till Fruängen (ändhållplats), gå ner för trappan 
eller ta hissen, korsa torget, gå Fruängsgatan till vänster 
tills den tar slut, korsa Mickelsbergsvägen och du är 
framme. Det är fem minuters  promenad från Fruängens 
T-bana. Bilparkering  finns. Anmäl gärna att ni kommer så 
kan vi boka ett gemensamt bord.

Sen blir det ett långt sommarlov. 
Torsdag 13 september ses vi igen på 
Timmermansgården.

Välkommen!

Mer information får ni av Annie tel  08-742 75 00 eller 
Berit tel  08-711 80 09 eller
berit@backfors.com 

FANNY OCH ALEXANDER PÅ 
DRAMATENS STORA SCEN

Söndag  23 september kl 15.00. 
Det finns biljetter kvar på Andra radens fond,135 kr. 
Betalning och svar till mig senast 20 aug. Mer info på 
www.dramaten.se 
Med teaterhälsningar
Berit

Loke Rinaldo gratuleras på sin 2-årsdag den 22 april av 
Maya.

Grattis

Härliga Astrid! Bamsekramar på 
din 2-årsdag, den 25 maj,
från mamma Inga-Lena och pappa Rolf.

Vi grattar Linnéa och Ludde 
Djurberg som fyllde 10 
respektive 17 år i april! Kramar 
från mamma och pappa.

Nya medlemmar
Lisbeth Klockars, Robert Säll, Sören Kronqvist,
Ulla Mari Björkbacka, Berti Jåfs, Helena Bernström, 
Nils Bernström, Karin Vikbjer Nordqvist , Iris Enqvist,
Jan Lolax, Lars Bernring, Lilian Larnefeldt, Brita Örnebjär,   
Jannick Barbie , Dan Barbie, Birgitta Grönvik, Linda Backman


