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Kom med till skridskobanan bredvid Kullo skola 
och skrinna eller åka ”peffis” i snöhögarna! 

Vi grillar korv, dricker varm saft och har roligt! 
Godisförsäljning och lottdragning bland deltagarna (2 €/rosett, under skolålder gratis) 

 
Tule mukaan Kulloon koulun jääradalle luistelemaan ja laskemaan liukuria lumi- 

kasoissa. Grillaamme makkaraa, juomme kuumaa mehua ja pidämme hauskaa! 
Makeisten myyntiä ja arvonta osallistujien kesken (2 €/ rusetti, alle kouluikäiset ilmaiseksi) 

 
 

 
 

R o s e t t s k r i n n i n g  
R u s e t t i l u i s t e l u  

 

12.3.2011, kl. klo 14–16 

-------- 



Händelsekalender 
 

Lördagen den 23.4. kl. 13.00 
Påskhäxsamling på 
Byagården  
Häxorna blir bjudna på godis och erbjuds 
en åktur på ponny.  Dessutom blir 

det korvgrillning. På 
påskhäxsamlingen ordnas 

även lopptorg. 
Bordsreservationer till 
Jeanette Grönholm, tfn 

040 7666707. Ett bord 
kostar 5 euro. Det finns ett 

begränsat antal bord.  

 

 

Medlemsavgifterna  
för år 2011 
Medlemsavgiften på 8 euro per vuxen 
medlem kan betalas på påsk-
häxsamlingen. Det är bra om så många 

som möjligt betalar där så sparar 
föreningen porto och kilometrar när 

inbetalningslapparna skall delas ut.  
 
Vill du bli medlem, kontakta Karin,  
gsm 0400 714 073, e-post 
karin.antell@luukku.com. Kom även  

ihåg att meddela om adress- eller andra 
förändringar till medlemsregistret. 
 

 

Föreningens hemsidor 
 

Tapahtumakalenteri 
 

Lauantaina 23.4. klo 13.00 
Pääsiäisnoitarieha Byagårdenilla  
Noidille järjestetään poniajelua ja heille 
tarjotaan makeisia. Makkaranpaistoa. 

Pääsiäisnoitariehapäivänä 
järjestetään myös kirpputori. 

Myyntipöytävaraukset etukäteen 

Jeanette Grönholmille, puh 040 
7666707. Myyntipöytiä on rajoitettu 

määrä. 5 euroa / pöytä. 

 

 
 

Vuoden 2011 
jäsenmaksu 
Jäsenmaksu on 8 

euroa / aikuinen 
jäsen. Sen voi 

helposti maksaa pääsiäisenä 

noitatapahtumassa. Toivomme, että 
mahdollisimman moni maksaa sen siellä, 

niin säästämme postituskustannuksia ja 
kilometrejä kun maksulaput jaetaan.  

 
Jos haluat liittyä jäseneksi, ota 
yhteyttä Kariniin, gsm 0400 714 073, 

sähköposti karin.antell@luukku.com. 
Muista myös ilmoittaa osoitteen- ym. 

muutoksista jäsenrekisteriin.  
 
 

 

kmaf.nsu.fi 
 
Styrelsen/ Johtokunta 2011 
 

Vid årsmötet 2011 valdes Linda Antell-Behm  

till ny ordförande för föreningen.  

Till styrelsemedlemmar valdes Karin Antell 

(kassör), Pernilla Johansson, Ingemar 

Dahlgren, Kati Sarkala, Susan Lönnholm, 

Annika Fredriksson (viceordförande) och 

Jeanette Grönholm (sekreterare).  

 
Byapressens redaktion:  
Pernilla Johansson, Susan Lönnholm, Jeanette Grönholm, 
Annika Fredriksson, Sam Behm och Linda Antell-Behm. 
Utgivningsdag: 25.3.2011 

BYAGÅRDENS 
UTHYRNINGSPRISER    
För en medlem som betalt medlemsavgift 

två år i rad kostar det 150 euro att hyra 

Byagården för en egen, privat tillställning. 

Övriga betalar 200 euro. Bokningar: disponent 

Ture Tillander, tfn. 0400 301 466 

 
BYAGÅRDENIN 

VUOKRAUSHINTOJA 
Byagårdenin voi vuokrata omaa, 

yksityistä tilausuutta varten hintaan 150 

euroa jos on jäsen ja maksanut 

jäsenmaksua 2 vuotta peräkkäin, muille 

hinta on 200 euroa. Varaukset: isännöitsijä 

Ture Tillander, puh. 0400 301 466 

 

mailto:karin.antell@luukku.com


“Man vet inte värdet på det man har förrän man håller på att förlora det.” 
 

 
Bästa Kullobo, 
 
En viktig sak behöver din uppmärksamhet, 

hoppas du tar dig tid att läsa igenom detta 

brev. Vi vill be dig fundera över vad som är 

viktigt för dig som Kullobo. Är det viktigt för 

dig att vi har en förening som samlar 

byborna till julfest, barnen till 

påskhäxsamling och erbjuder en lokal för 

våra fester och sammankomster? Vad 

skulle det svenskspråkiga Kullo vara utan 

Kullo-Mickelsböle allmogeförening och 

Byagården? 

 

Efter två bistert kalla och långa vintrar är 

föreningens ekonomi överbelastad, 

uppvärmningen av Byagården är dyrare än 

någonsin och kassan nära på tom. 

Föreningen behöver din hjälp för att komma 

på benen igen och göra en ny start. Vår 

styrka ligger i talkoverksamhet och fina 

människor, ”eldsjälar”, som gör frivilligt 

arbete för det gemensamma goda, men 

utan pengar är verksamheten ändå hotad. 

 

Du kan hjälpa med din insats som 

funktionär, styrelsemedlem eller som 

föreningsmedlem. Du kan även stöda 

verksamheten genom att delta i 

evenemangen och aktiviteterna som 

föreningen ordnar. 

 

“Starthjälp” kan också ges i form av 

frivilliga donationer. Stora som små 

summor tas emot med värme och stor 

tacksamhet. IBAN-kontonummer: 

FI5180002104555205, BIC-kod: PSPBFIHH 

 

 

Påskhäxsamling vid butiken år 1991 

 

Vår kära allmogeförening är viktig för 

bysamhället, låt oss värna om den! Barn- 

och ungdomsverksamheten liksom de 

vuxnas gemenskap är något vi vill bevara 

även för kommande generationer av 

Kullobor. 

 

Speciellt vädjar vi till dig som själv kommer 

ihåg att du som ung har fått något viktigt 

utav föreningen och vill nu hjälpa till att 

verksamheten fortsätter till glädje för dina 

egna barn. Bli aktiv inom föreningen och ge 

dina barn samma glädje som du har fått 

uppleva! 

 

Vi är villiga att kämpa för denna för oss 

viktiga sak och hoppas att du tar del i 

utmaningen, på det sätt du själv vill och 

har möjlighet till. 

 

 

Tusen tack, 
Å styrelsens vägnar, 

 
 
 
 
 
ordförande Linda Antell-Behm 

 
 

Om du är intresserad av att bli aktiv inom föreningen och komma med i vår 
frivilliga verksamhet, kontakta då Linda, 040 706 1506 
e-post: linda.antell@luukku.com 

 
Rätt svar till ”finn fem fel” på pysselsidan: Ena pipan, trädet som syns ovanför taket, lampan ovanför ingången,  

fönstret längst till höger, gräset som syns i snön. 



Pysselsida 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

På Internetadressen kmaf.nsu.fi finns Byapressen i digital form med färgbilder.  



Ordförandens hälsning 
 
Jag vill helhjärtat tacka KMaf styrelse för de här gångna åren som jag har varit 
ordförande. På hösten sade jag att efter 13 år som ordförande kommer jag att stiga åt 

sidan och låta yngre krafter ta över. Med tacksamhet har jag överlåtit posten till Linda 
Antell-Behm, som är min efterträdare.   
 
 

 

 

 

Kladdkaka  
 
 Tid: 20 minuters jobb  
+ 20 min i ugnen 

6-8 portioner 
 

Ingredienser: 
100 g smör eller margarin 
2 st ägg 

2,5 dl strösocker 
1 msk vaniljsocker 

3 msk kakao 
2 dl vetemjöl 

 
Utrustning du behöver: 

1 st form med löstagbar kant / springform 

eller annan form som tål ugn 

 

Utrustning som är bra att ha: elvisp 

 

Gör så här: 

Sätt på ugnen på 175°C. 

Smält försiktigt smöret (eller margarinet) i 

en kastrull på spisen eller i en skål i 

mikron. Det kan vara bra att dela smöret i 

mindre bitar innan så går det fortare. I 

mikron kan ca 400 W vara lämplig effekt 

för att det inte ska skvätta smör. 

 

Låt sedan det smälta smöret stå framme 

och svalna. Vispa ägg och socker pösigt 

med elvisp. Tillsätt vaniljsocker och kakao 

och vispa med lägsta hastigheten på 

elvispen. 

Tillsätt mjölet. Tillsätt sist det smälta 

smöret. Vispa försiktigt till en jämn smet 

och häll smeten i en rund form som man 

kan smöra och bröa om man vill. 

Grädda i 175°C i ca 20 minuter i mitten av 

ugnen. Om man vill ha en kladdigare 

kladdkaka så tar man kortare tid i ugnen. 

När kladdkakan är färdiggräddad låter man 

den svalna och stå kallt tills den ska 

serveras. 

 

 
Annika Fredriksson utmanar Martina Isoniemi till nästa receptsida. 

 
 

Innebandy 
 
Föreningen ordnar innebandyträningar i 

Kullo skola onsdagar mellan kl 18-19 för 

barn i förskoleåldern till och med 3 

klassister och mellan kl 19-20 för 4-6 

klassister. Träningarna dras av Vesa 

Isoniemi  och Johan Fredriksson.  

 

Efterlyses gasflaska! 
 

Föreningens gasflaska har försvunnit. Om 

du vet var den kan finnas eller har en 

gasflaska att donera till Kullo-Mickelsböle 

allmogeförening ber vi dig vänligen 

kontakta Annika Fredriksson,  

tfn 044 347 2205.  
 



 


