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REDAKTIONENS VARFUNDERINGAR

Här har du nu vArnumret av "Allehandan" i din hand.
Vara gravande journalister har inte hittat en enda skandal att underhálla er med. Men sâ har vi
ju heller ingen Mona Sahlin art dg,na nAgra närgangna intervjuer. VAra kommunalrad viii inte
göra sig skyldiga till minsta lilla kontokortsaftAr sA det var inte lönt aft gräva där heller.

Vi bybor i utkanten av kommunen kan ju ibland fundera lite Over vad de "stora grabbarna och
tjejema" i kommunstyret dgnar sej at? Köpa in tomter i centraia stan for maxi miljoner sedan
sälja for mini miljoner. Blir det nu ingen byggnation kanske man kan köpa tillbaka tomterna
for maxi miljoner och om nagra dr sälja dom igen for mini miljoner. Men grabbama och
tjejerna kan ju glädja sej at att det blir lite rotation ph skattemiljonema. Tala om Ebberöds
bank!

En liten skandalunge var pa väg aft segla upp under den gangna sommaren, det var lite
märkliga turer kring försäljningen av eft litet smAhusomrAde i byn Va. Orträsk, men den
historien har det fallit sno Over sá den graver vi inte upp, den graver vi ner och lyser frid Over
44,minne.

Nfigra större katastrofer har det heller inte varit i bygden. Det som närmast liknar en katastrof
var val aft Kurt Söders kraftstation i Kvarnbäcken brann ner. VAT fotoreporter hann inte fram
for aft dokumentera brandkatastrofen, kanske beroende pa aft meden pa redaktionens
tjänstespark var bruten.
Fotografen har smugit runt i bygden for aft göra nAgot sensationsreportage men eftersom han
inte hittat nAgot som arjamfOrbart med prins Charles och Diana sA bar han avstätt. SA nagot
fotoreportage kommer inte i det bar numret av tidningen.

Fotografen har dock hunnit fotografera sin gamla fotokollega Klara Persson och hennes hus,
om det laser ni mera om inuti tidningen.

Men tidningen innehâller Aven en hel del mera.

Págáende arbete med en (1) fördjupad översiktsplan presenteras.
Varhelst tvA. (2) personer träffas diskuteras frusna vattenledningar. VAT tecknare presenterar
pratbubblor.
Utvecklingsfond har bildats. Vi efterlyser en tredje (3) donator.
Campingen Fyra Arstider (4) star Mali- start. Oppen gemenskap presenterar projektet.
"Fern Byar" (5) Utvecklingsprojekt for turism. Ortrask deltager aktivt.
Vi har ingenting om "sex" (6) men vi presenterar en hel del annat lasvärt.

Och sfi. kära Orträskbor, Intresseforeningen dr inte bara vad styrelsen gör den till. Det fordras
hela bygdens engagemang. I första hand betala in medlemsavgiften. Engagera Er!

Nä" reportrarna grdvt fardigt i sina potatisland till hösten och vi kommer in i november -
december börjar dom gräva ute i bygderna. SA huka er for cid laddar dom om.

Men fore det Onskar er redaktionen en trevlig PASK
och en lagom solig och itht sommar.



Klara Persson

Fotograf I Oriräsk
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FOTOUTSTAI•LNING I FÖRSAIvILINGSHENIMET

Tisdagen 16/4-96 kl 12.00 - 20.00

Ur hennes produktion finns cirka 500 kort bevarade.
Samlingen innehAller bilder av personer frAn hela örträsk ganda
konmmn. PA en del kort liar vi inte kunnat identifiera
personerna. Vi behöver er hjalp!

Ulrica Johansson frAn Västerbottens Museum
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Förhoppningsvis 'can vi staTla nt en de1. av fotoutrnstningen
frAn "'Clara Perssons atelj.

Flockan 12.00 besöker skolbarnen utstallningen.
Far- och Morföraldrar stall 13,pp ('Cl) beratta för era bar-barn ow
de gamla Orträskbor sow firms p korten.

Vi bjuder pa kaffe och kaka.

Välkomna

Hemhygsföreningen
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FEM BYAR sEMESTERoRTEgI EX VACKER
OCH LEVANDE 

LANDSBYGD
PROJEKT FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I BYARNA ÖRTRÄSK, AMSELE, TREIIÖRNINGSJÖ,
FREDRIKA OCH MYCKELGENSJÖ

FEM BYAR
Projektet skall i sin helhet leda till att orterna
utvecklas men ändå bevarar sin egen kultur och
särart.

Inga stora satsningar som förstör ortens struktur och
karaktär får ske, istället skall det satsas på många
olika aktiviteter där bygdens befolkning är aktivt
inblandade.

Projektets målsättning är
att:

• Stoppa den negativa befolkningsutvecklingen
• Den bygdeanpassade besöksnä ringen ökar
• Antalet företag på orten ökar
• Skapa ett nära samarbete mellan fem byar

1 samarbetet mellan de fem byarna skall aktiviteter
och näringar verka mot samma mål, kontakterna ske
på många olika nivåer, engagemanget spridas till så
många som möjligt.

Att mellan byarna kunna kombinera allt tillgängligt
kunnande bör leda till ett varierat utbud av
utbildningar och ge möjligheter att nyttja den nya
datatekniken.

Projektet startade i februari 1996 och skall pågå i
tre år, därefter beräknas det behövas en tioårsperiod
för att få en hållbar och stabil utveckling.

De viktigaste delarna är transporter, boende,
matställen, attraktioner, aktiviteter och
inköpsmöjligheter.

Vad är det då som skall göras i Örträsk.

Målsättning för
örträskbygden

• Örträskbygden skall bli attraktiv för
nyinflyttning.

• 4 nya företag skall ha tillskapats
• Turismen skall ha utvecklats så att den ger

kompletterande sysselsättning för 5 företag

• Stugbyn skall vara utvecklad för både sommar
och vinterturism

• kursgård skall finnas tillgänglig med
lägerverksamhet etc.

• Utbildningsinsatser för gamla och nya företag skall
ha genomförts

Projektområden som skall
utvecklas på både kort och
lång sikt är:

Stugbyn, Museum, Turistinformation, Flyttbar scen,
Hembygdsområdet, Båtturer, Bageri, Souvenirer,
Företagsutveckl ing och Åretruntboende.

Utveckling av Stugbyn
Ideer finns om att koppla aktiviteter till stugbyn

• Kursgårdsverksamhet
• Guidade turer
• Ridverksainhet
• Flotte mellan Stugbyn och Hernbygdsgården
• Bastuflotte
• Vinterturisin
• jaktturism

Museum
Skapande av ett museum av gamla skolan
• Upprustning
• Äterskapande av skolmiljö
• Servering, Sommarcafe

Flyttbar scen
Byggande av en utescen för
• Bygdespel
• Artistuppträdande
• Teatergrupper

Turistinformation
• Informationstavlor
• Turistkartor med sevärdheter, service,

skoterleder och vandringsleder

-
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NU AR DET KLART !

Lycksele kommun har Föisâlt del av Ortflisk 1:16 saint del av Adamstorp 1:7 (alltsa fd
Vackra Dalen.) till Oppen Gemenskap. Kontrakten skrevs under den 18 mat.
Det nya namnet pa canipingen/stughyn i Ortriisk hlir: Campiligen Fyra Arsticier.

Nu börjar alltsa den verkliga utmaningen att starta upp en camping som manniskor viii
gästa. Var utgangspunkt ar att steg for steg bygga Lipp stugbyn. Ett första steg är att vi
liar bestallt nya sangar och madrasser. Vi tycker att pa en camping 1ir sangen och
renligheten i lfnje med en god atmoslar grundlaggande.
I var kommer vi att succesivt renovera och förbiittra stugorna. Llingre fram kotnmer
utemiljön att ía pillialsning. Men sum ni förstar sã kommer vi inte att hinna alit den liar
varen och sonunaren.
Lars-Erik Davidsson kommer alt yam den som ansvarar för renoveringama nu den första
tiden. Han kommer alt fa lijiilp av gastema pa Krokasen. Dessutom ser vi garna att
frivilliga liiir av sig um ni villoch liar mOjligliet att gOr insatser.

Telekin till campingen dr 0932 - 30390. Den kopplas in i dagarna. Det kommer alt Finns
en bdrhar telefon sum den sum jobbar ddr liar. Campingvdrdar under vfiren dr Monica
Jonsson o Anders Lövgren. 0932 - 30182

Campingen Fyra Arstider organiseras som en udringsidkande
Styrelsen pa 5 personer är vald i sin helhet av Oppen Gemenskaps styrelse. Ordförande
dr Harry Gustafsson PiparbOle, vice ordl. Gunnar Kjellyvist Kulla. Ovriga ledamOter
Marianne Tobiasson (Iiidd Langsele) Karl-Axel Johansson (ordf Oppen Gemenskap)
Björn Nilsson (kriminalvardsdirektör)
Ständig adjungering till styrelsen liar Anna-Lisa Forsman kassiiroekreterare och
fltiogRALO:f.c.R.P.M. som representant for Intresseforeningen i Ortrdsk.

Det kämis som inför vfiren nu Mr oss när det gäller Cam pingen. Vi har hinge väntat pa att
den ska komma och den fOr med sig en massa fiirviintningar. (kh vi iir samtidigt
medvetna om alt det giir out niir knoppar brista. Men vi liar Oppna och arliga avsikter och
är beredda pa att ge Campingen Fyra Arstidcr sin chans alt bli en del av Ortilisk vardag. Vi
ar glada att det films en vilja otliett stOd Iran er i bygden. Sanitidigt förstfu- vi all det
aterstar ett antal fragetecken Iran cr sida. Och dom liar vi sjalva ocksa.

Till sist vill jag bara dela medmig av ett tiiiikvärt kinesiskt ordsprak:

" Vat- jute rädd för del langsamma framatskridandet.
var hara rädd for stillastaendet." kinesiskt ordsprak.

Glada paskhalsningar fin
Campingen Fyra Ärstider genont Harry Gustafsson
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( I TVIVKLINGSFOND Ull DAD
Vid intresseli'keningens ärsinöte bildades en utvecklingslOnd. Fondens kapital vid bil(landet
(140000:-) har tillkommit genom gävor hin Föreningsbanken 100000:-) och Örträsk
(40000:-)
Fondens ändamål framgår av nedanstående utdrag ur ron(lstadgania.

R.)1\11)STADGAR
I § Fondens benämning är örträskbygdens Intr 'esselbrenings I Itvecklingsfoncl.

2 § Fonden har bildats genom gävobrev 1995 06 08 frän Föreningsbanken.
Fonden har till huvudsakligt ändamål att utdela stipendier till inom örträsk församlings
nuvarande gränser verksamma företag, lUreningar eller enskilda personer som främjar
utveckling av örträskbygden.

3 § Fonden får utökas genom gåvor.
Endast avkastningen av fondens kapital
användas för fondens ändamäl.

får efter avdrag av administrationskostnader

4 § Fondstyrelsen beslutar om stipendiet eller stipendiernas storlek.
Fondstyrelsen utser stipendiat eller stipendiater årligen, dock lär styrelsen besluta om
annan tidsperiod. Stipendier , utdelas vid Örträskbygdens Intresseffirenings årsmöte.

En grupp med Carl-Eskil Wallrudh som ledare arbetar med ett Förslag till "Fördjupad
översiktsplan över Örträsk".
Områden runt Örträsket skall inventeras. I kartmaterialet skall bl. a. vandrings- och
skoterleder inritas. Områden av kulturhistoriska värden utmärkas, exempelvis Fångstgropar,
kolmileplatser
På några platser runt sjön bör strandskyddsbestanunelscrna mjukas upp för att skapa
hit-utsättningar lör frilidshusbebvggelse. Planen innehåller iven lörutsätiningar för ökat
Iii luftsliv och turism.
I planen bör även ingå förslag om omplacering av reningsverket i Va Örträsk och i samband
därmed viss °indragning av rörnätet.
I den kulturhistoriska inventeringen bör arbetsgrupperna som arbetat med "Kulturmiljö i
skogen" kunna lämna värdefull hjälp.
När grundarbetet med översiktsplanen är utfört, skall ett möte hällas där grunddraget]
presenteras för allmän diskussion och kompletteringar.
Det här bör väl vara en fräga som intresserar såväl adel, präster, borgare och bönder!

!NyrmiregiNg
horn Ivitinoprojektet hai vi 1.)e.;I1tf.-11. att Uwe' det r . 1 111ä-.1, iiiou omnejd , I.
utflyktsmål, lokalet , serv i ce , hiarmh'omk tim in. 1/i lat laclv-. :;aml emot lips, foislag
och i(1001 ;.luigåencle
- tomt tarie inom hautvoi k, imimisik, spiak och hot ältat 1(‹ n 1 i st

Atlx.4%cituppen föl inventetitigeti



öRTRASK ska presenteras en dag

vid - öRNEXPO - en mdssa i
Ornsköldsvik I mitten av makj.

Ring Sussie tin 231
Anna tin 5C

Ndsta TJEJIPNCH blir en " matdag

med Margot HellgrenElving.

Tema: Matrdtter med örtrdsktradition.

RYTTARFORENINGEN...
har funderationer p6 om intresset for hostar har börjat Oka igen. En enköt med fregor om intresse
finns kommer att skickas ut till hush011en under Oren. Ungdomssektionen har startat upp med lite
ridverksamhet p6 privathostar p6 helger och lov. En instruktor lam Agnos h011er lektioner for

intresserade. Barnriding kan genomforas om onskem61 finns. N

VAD HAR HÄNT...
med ungdomsgärden är det manga som frägar sig? Kommunen har avsynat, med möbler är
ännu inte inhandlade. Viii du hjälpa till? Hör av dig till sportklubben, Gunnar 303 39 eller Vi
Unga, Rickard 300 48.

AK MERA BUSS
- SA All VI FAR BEHALLA VARA BUSSTURER!

GLOM EJ BETALA MED.L124SAVGIFTEN I INTRESSEFORENINGEN !
_......___,
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ekOrtriisk Rödakorskrets
gm. Margot Ericson.
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I MIDYODSFOR KNINGHN

kommer att, Förhoppningsvis, kunna hålla Dal gården öppen för
kaffeservering, dagtid under vardagar, några veckor i juli.
Förutsättning för öppethållandet är, aLL en "ungdomsarbetsplaLs"
beviljas, och aLL några vuxna ideellt ställer upp som alterne-
rande ansvariga_ liksom förra sommaren.
Från Styrelsen ett varmt Lack till Fjolårets Frivilliga!
Omsättningen de 3 veckorna 1995 kr. 8.333:-, som uppskattas ha
gett ett netto till Hemb yg

dsföreningen på c:a 5.000:-.

Reg
istrering av samlingarna:

Sveriges Hemb yg
dsförbund har fått ett anslag från staten, för

reg
istrering av föremål på landets hembygdsgårdar.

För orträsk innebär detta, att Västerbottens häns Hembygdsförbund
ansöker om ett ALU-jobb för arbetets utförande.Hembyg

dsföreningen beräknas få närmare besked någon gång i maj.

PIP
Ii ask Röda kors krets har,som Ni kanske alla vel,gått upp i Bjurhohnskretsen.

Följden av samgåendet är endast den administrativa delen som Hyttas till Eljurholm.
Vi kommer att arbeta som vanligt,fia sainimia aktiviteter,lotterier och hopps vi samma
lina samarbete med Örträsk gamla kommun,som vi hall tidigare. Vi planerar kyrkkaffe
den 8 juli,sedan hembygdsdagar som tidigaie.
Vi är mycket tacksamma om medhjälpare anmäler sig till oss,det var ganska jobbigt i
fjol, "MEN TREVLIGT" . Röda korsdamer har lovat att städa hembygdsgården i vår
innan den skall användas.
Planet ingen för hösten är äll111.1 ilil e klar 'nen vi återkommer med detta.
Vi i Röda korset vill samtidigt tacka för all hjälp vi genom åm enhar rätt.

\1\,. /V W)

Vävstugan i Örträsk ( den gamla skolan ) kommer att hällas uppvärmd frän och med den 15
marsfor vävning. Väy

stugelöteningen vill veta om inti esse finns att vävning pågår varje dag.
De vävar som står där kan i så Gill snabbare bytas ut.
Det kommer att ligga en bok i vä y

stugan där man kan teckna sig Ihr vävar.

X'iivsuiceibieninuen
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MEDLEMSAVGIFT

Med det har numret följer ett inbetalningskort for

medienzavgift. Vi behöver uppslutning frAn tidningens läsare.

Vi uppmanar dej, anvand bifogat inbetalningskort eller betala
in pa de listor som finns utlagda i affärerna

Axsavgiften är i Ar 20:-- VI tar garna eumot nmm9 !

HEM OCH SKOLA
har skickat in en skrivelse till kommunen och reagerat p förslaget att 5rskurs 6 ska
in p5 högstadiet (läs Finnbacksskolan, Lycksele). Hur blir det dA med möjligheten att
välja Bjurholm? Fortsättning följer...

Barn o utbildningsminmden i Lycksele liar meddelat ail förslaget liar rout
sudant motshind alt de beslutat all jute genomföra denna föründring.



OSTROBOTHNIA
AUSTRAL IS.

På museet Ostrobothnia
Australis tittade vi på
uppstoppade djur. Det
fanns björn, varg, igel-
kottar, rävar och en
massa fåglar. Till en del
fåglar hade man också
stoppat upp en Fågelunge
av samma art.
Där fanns även fina
snäckor, mineraler och
bergarter.

(Anette Johansson)

Sarvijoki ligger ca 4
mil sydost om Vasa.

ÖSTERBOTTENS MU-
SEUM.

På Österbottens museum
Ii iii  det många föreinål
från stenålder'', bronsål-
dern och järnåldern. Där
fanns även rustningar
och vapen och en stor
myntsamling, med de
flesta finsk-svenska
myntvalörerna. På över-
våningen hade de inrett

ÖRTRÄSK SKOLAS RESA TILL SAR VIJOKI 21 - 24 MARS 1996.
FRÅN ÖRTRÄSK TILL SARVIJOKI.

På torsdag den 21 mars så for vi till Finland. Vi hade tre bilar när vi åkte till Hohnsund. När vi kom fram till Holmsund, så gick
vi ombord på färjan. Avgångstiden var 18.00. Vi kom till Vasa klockan 24.00 och då stod våra vänner från Sarvijoki och väntade.
Vi åkte buss till Sarvijoki.

(Mikael Bengtsson)

HEMMA HOS MIN BREVVÄN.
På morgonen dagen efter vi kommit till Sarvijoki, så satt
Miika och spelade Lejonkungen på datorn. När jag hade
legal en stund, så klädde jag på mig och fick också spela
Lejonkungen. Jag klarade mig inte långt. Det var roligt
tyckte jag. Sedan vi spelat var det dags för frukost.

, (Mikael Bengtsson)

DEN FINSKA BASTUN - SAUNA.
När vi hade varit plå Stundars frös jag om mina fötter. Ef-
teråt skulle vi , Sofia , hennes mamma Monica och jag
Anette, bada bastu hos familjen Kaitamäki. De hade en
ganska liten bastu. Det var skönt att bada bastu efter att ha
frusit om fötterna, så jag stannade inne i bastun ganska
länge. Medan vi satt där fick vi en flaska med dricka av
Heti. Det var svalkande. Sedan vi bastat duschade vi. Vi
tyckte alla att det var skönt i bastun.

( Anette Johansson)

ATT SKÅDA PÅ STJÄRNOR.
'Stjärnskådningen skulle egentligen ske på fredagkvällen,
men den kvällen var mulen, så inte en enda stjärna syntes.
Därför sköts stjärnskådningen upp till lördagskvällen istäl-
let. Rainto Viitasaari, en av föräldrarna, hade ett teleskop
som vi skulle titta på kometen i. Fastän vi hade teleskop
syntes inte kometen så bra. Kometen som heter Hyakutake,
kommer inte att kunna ses från jorden igen förrän om 15000
år, tror man. Vi tittade också på månen och Venus. Vi kunde
se kratrarna på månen. Jag tycker det var roligt att se på
kometen, eftersom jag troligen aldrig kommer att se den
igen. (Jens Gustafsson)

i en uel ruin. SOM visade
ATT DEKORERA EN MUGG. hur det kunde se ut förr i

På fredagförmiddag arbetade vi tillsammans på skolan. Vi tiden. Där fanns även en
skulle var och en göra en mugg åt vår brevkompis. Alla fick konstutställning. Vi gui-
en vit mugg, som vi sedan skulle göra mönster på. Vi fick dades runt i museet och
papper med olika färger och mönster på. Skyddspapperet jag tycker det var roligt
blötte vi av i varmt vatten och satte vår figur på muggen. En att se på saker från förr.
del skrev sina namn medan andra bara gjorde mönster. Alla (Jens Gustafsson)
muggar var olika. Föräldrarna gjorde också muggar.

(Lena Nygren)1 rriv XICI I A C V-rwr,r,

VASA TEATER.
Vasa teater är en teater i centrala Vasa. På lördagskvällen
fick vi besöka den och känna att del var en riktig teater,
med tre inringningar innan föreställningen böljade. Efter
pausen ringde det igen för att tala om att spelet skulle
fortsätta. Den föreställning vi såg hette "De förtrollade
bröderna." Den handlade om två söner som gett sig ut i
världen för att bli hjältar. Då de inte kom tillbaka for deras
mor ut och sökte efter dem. Under tiden fick den yngste
sonen stanna hemma och sköta gården. De två äldre sönerna
hade förvandlats till träd av häxan Babajaga. När modern
koin till skogen där lönnarna stod och Babajaga bodde,
mötte hon en björn som hotade att han skulle slita modern i
stycken. Med moderns godhet, hjälp från många djur och
yngste sonen Ivan, lyckades man till slut överlista !läxan
och befria de förtrollade sönerna. Fast det var de två äldre
sönerna som for ut i världen för alt bli hjältar, var det Ivan
som blev den största hjälten. ( Flina Norberg)

KONSERTEN
Konserten vi var på hade de på Vasas
satdshus i festsalen. Festsalen var stor
och vacker med stora kristallkronor i
taket. Hela konserten räckte i sex tim-
mar, men vi var bara en timme där. Vi
hörde musik från piano, klarinett och
fagott. Det var vacker musik som hördes
i den stora festsalen.

(Viktoria Wahlberg)

EN SHOPPING-RUNDA I VASA.
När vi var i Vasa fick vi shoppa. Vi for
in till ett köpcentra som hette Rewells
Köpcentra. I central fanns flera våningar
med olika aflärer. Det var ganska
mycket folk där. Många köpte godis
medan en del köpte presenter till små-
syskon som var hemma. Det var kul att
vara där.

(Viktoria Wahlberg)

GAMLA VASA.
De första vasaborna var norrlänningar
och de kom på 1300-talet. Samma år-
hundrade byggdes Korsholms slott och
S:ta Maria kyrka, som är en del av ruin-
områdena i Gamla Vasa. 1606 grunda-
des Vasa av Karl IX. Den gamla stadens
centrum utgjordes av kyrkan, rådhuset
och torget. År 1852 brann staden ner.
Det hela bötjade med att en bonde som
var i Vasa på besök, somnade i en lada
med pipa i handen. Torven i ladan tog
eld och bonden lämnade Vasa mycket
hastigt. Ingen brydde sig så mycket om
att det brann och när vinden tog tag i
elden slök elden husen i ett nafs. Ga-
torna i Vasa var trånga och det var tätt
mellan husen, som i huvudsak var trä-
hus. Många av invånarna var på fälten
runt omkring staden. Brandens början
skylldes på två pigor. Ett år senare när
bonden låg på sin dödsbädd erkände han
att han var den som orsakat branden.
I nuvarande Vasa är gatorna breda och
bebyggelsen inte lika tät.

(Elina Norberg)

TROPICLANDIA
Tropiclandia är en badpark. Där finns
en stor vattenrutschbana och två små
nitschbanor till de minsta barnen. Där
finns också en klättervägg, bubbelpoo-
ler, ett vattenfall, massageställen och en
liten iskall bassäng. När vi badat
ti mme klev vi upp och bastade. Därefter
åt vi pizza och drack dricka så mycket
vi orkade. Till efterrätt fick vi mjuk-
iflass, (Snri't Rfiriecc:cm)

• i v...fl/Nk/J/-1J IWIN3 i -

HEM.
På söndag klockan 13 for
vi till Vasa och Tikanojas
konsthem. Där fanns det
tavlor av bl. a. Picasso.
Matisse och Gaugain. Det
fanns tre våningar med
tavlor och ett bibliotek.
Han som bildade konst-
hemmet hette Fritlijof Ti-,

•kanoja och levde 1877-
'964. Han var egentligen
affärsman, men mycket
intresserad av konst, litte-
ratur och kultur.
Han bodde själv där
konsthemmet nu är.

(1,ena Nygren)
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JAKTS 11JGAN

P5 fredagkviillen i Sarvijoki sii iikte N'i itt ined viira bre y kompi-
sar och deras Pöraldrar till jaktstugan. soni iig ganska 15tigt
Fran Sarvijoki skola. Lialostugan skittle vi titta pa
len. Na y alla var sainlade si lekle vi cii Ick son' lieicr kali ocli

Det gick bite all se sliiirithinden, ellersoin (let vat Iiir
nutlet. Innan vi lekIc s5 fikade vi. Son] vanligt Linde
gott lika. Nit vi lekt kalt och iiUa. si gick vi iii °di likade
igen. Sist av alit si lekte vi en IQk inonditis i den Valilla
siligaim Aven omit vi inte siig sfiarnorna sii vat (let en Ivckad
kviill. ((lara Larsson)

NAP. JAG VAR I I OS MIN BItEVVAN.
Pii torsdagkviill iiii min mantilla Kristina och jag kont till Jennis
fainifi sii lick vi lika. Diireller lick vi gi ising. Nasta morgon s5
sleg vi upp och tick frukost. Klockan 9.30, tusk lid, skulle vi vara i
skolan.
iI Ireditgkvall iktc vi itt tilLialdshigan och den kvallen kont ocksii
('in ocli hodde lios oss.

kirdageficriniddagen vat vi licimitita hos fantiljen och (15 badade
vi bash!. Sedan 51 vi iniddag. Ditreller for vi p5 (eaten'.
Pii sündagjörtilicklag lit lade vi pii grisar, till och hastar Itentitia hos
brevvannerna. Klockan 13.00 51(le viii) till Vasa oelt littade
konst p5 ell koinstintiscuin. Sedan For vi och lyssnade p5 en konscrt.
Till slut Ate vi till Tropiclandia och badade.
Klockan 20000 gick luimjati Iran Vasa.

( Maria Bengtsson)

_.9 surscen trum

för X;initar .fiir Win Avirmar

i Vricfrrbeffrm

Fart den I oktober 1995 arbetar . jag som porjektledare
RESURSCENTRUM FOR KVINNOR i Viisterbottens

Ett Resurscentrum ska vara for alla kvilmor i lanet. men frainfOr alit för kvinnor p landsbygden.
I den reg

ionalpoltiska propositionen "flvgder och regioner i utveckling" s faststalls alt Iiins-
stvrelserna bOr avsatta medel Idr att hvgga up resurscentrum fOr kvinnor i vatic Ian. Nu är vi
igang med det arhetet avert i Vasterbotten.

Del känns spannande och stimulerande at( 1i arheta med frilgor som riir kvinnors utvecklings-
mOiligheter. Jag har . ju under nhgra ar arbetat med landshvgdsutveckling och sett behovet av
insatser fiir alt synliggöra och utveckla kvinnors villkor.

Mitt arbete är inriktat ph att:

* Stãrka grupper och nätverk
* Skapa mötesplatser för kvinnor
* Samverka med kommuner, myndigheter etc
* Bedriva viss utbildning
* Stödja kvinnors företagande
* Ordna regionala konferenser o seminarier
* Sprida information

Att hvgga upp lokala resurscentrum i varje kommun är ocks5 en viktig del i mitt arbete.
Kooperativ Utveckling är en annan konkret arbetsunngilt.
Alit del arbele jag gOr ska hvgga ph kvinnors villkor och benov av v

idareutveckling. Det är
kvinnorna som tillsammans ska utrorma tramtidens Resurscentrtnn.

,
. ii; ) 1, i )

Ingrid Gusta‘Isson
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SAGAN OM DEN LILLA BYN.

Det var en gång en skogsklädd dalgång. Bränder liade härjat i den gamla urskogen och där

elden farit fran växte ungtall och ankrat]. Djurlivet följde naturens lagar. De få

människor san besökt trakten var troligen mest saner sem vistats där under renarnas
vinterbete.

lvbn så hände något san skulle förändra den orörda naturen. Det; första nybygget synades in
och de första människorna grundade det san skulle bli en by i dalgången. Tystnaden bröts
av yxhugg och harmarsiag och bebyggelsen ökade lånw,ant Ined små enkla boningar. Med
skicklighet valdes de bästa pinanobackarna till grund för husen och små åkerlawar odlades
upp för att ge föda åt människor och djur.
Man klarade livees nödtorft av vad naturell och hårt arbete kunde ge. Folk flyttade in till

byn och flyttade vidare, men en del stannade generation efter generation.

Trångboddheten var allmänt förekaunande.

Byn blev med tiden större, men var länge mycket isolerad. Hästforor och vandring till
fots var de fortskaffninggnedel san fanns att tillgå. Det san hände i övriga landet eller
ute i världen fick man ingen kännedcm an. Nyhetsförmedlingen bestod i det man berättade
för varandra när man träffades eller fick höra vid besök i kyrkbyn. Livet var hårt och
stitigt men man Wälples åt. (xli höll saunan så gott det gick.

Det dåtida sanhällets klasskillnader upplevdes även i den lilla byn. Byborna kände sig
underlägsna mot de san bodde i storbyn och respekten :för prästn", kronjägani , faktorn',
skollärarrioch andra befattningshavare var stor.
Byn fortsatte att växa och blev en blomstrande jordbruksby med välskötta gårdar och många
kor. Tekniken och nymodigheterna kan även till den här byn. Men då slutade den växa.

Ungdanen flyttade ut och byborna blev färre, men byn envisades med att leva vidare ändå.
Nu existerar ingen trån' gboddhet utan snarare en övertalighet av bostäder.

Den gamla tidens isolering är bruten. Vägen har modern beskaffenhet och skogsvidderna är
genomkorsade av ett nät med skogsKilvägar. Nyheter från världens arla hörn, krig och

elände, trender och börsens upp- och nedgång når byn lika snabbt san huvudstaden.
Bil, telefon, fax och dator är en möjlighet för alla i dag.
Ägarna till byns tillgångar finns i mån' ga fall på annat håll, men vissa tillgångar är
inte flyttbara. Det stora livsrtmmet i det vackra landskapet. Tystnaden låter tankarna
flyga och den rena luften är en njutning därför att trafiken är liten.

Vårens lukt av koskit blandat med häggblausdoft och skällans klang från de betande korna.

Ingen tävlar an att byta gardiner ofta och det gör ingenting an mattorna hängt på bron
en hel vecka. Ingen blir störd av att någon smäller av ett hagelskott mot en skabbräv.

I byn är det lätt att känna närheten till naturen och dess betydelse och att förnimma
skapelsens storhet.

Än i dag lever den lilla byn i dalgången mellan bergen och den har sina värden just där.


