
BYAPRESSEN 
 K U L L O - M I C K E L S B Ö L E  A L L M O G E F Ö R E N I N G  R . F .        1 / 2 0 0 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



HÄNDELSEKALENDER 
 
LÖRDAGEN DEN 7.4. KL. 13.00 
PÅSKHÄXSAMLING PÅ BYAGÅRDEN . Häxorna 
blir bjudna på godis, Savijärvis ponnyer finns på 
plats för att häxorna skall få sig en åktur.  
Dessutom blir det korvgrillning. På 
påskhäxsamlingen ordnas även lopptorg . 
Bordsreservationer till Camilla Eklund tel. 652 
647.Ett bord kostar 5 euro. Det finns ett begränsat 
antal bord.  
 
MEDLEMSAVGIFTERNA FÖR ÅR 2007 
Medlemsavgiften på 5 euro per vuxen medlem 
kan betalas på påskhäxsamlingen åt vår 
kassör Karin. Det är bra om så många som 
möjligt betalar där så sparar föreningen porto 
och kilometrar när inbetalningslapparna skall 
delas ut. 

 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 
LAUANTAINA 7.4. KL. 13.00 
PÄÄSIÄISNOITARIEHA BYAGÅRDENILLA . 
Noidille järjestetään poniajelua ja heille 
tarjotaan makeisia. Makkaranpaistoa. 
Pääsiäisnoitariehapäivänä järjestetään myös 
kirpputori. Myyntipöytä-varaukset etukäteen 
Camilla Eklund puh. 652 647. Myyntipöytiä on 
rajoitettu määrä. 5 euroa / pöytä. 
 
 
VUODEN 2007 JÄSENMAKSU 
Jäsenmaksu on 5 euroa / aikuinen jäsen. Sen 
voi helposti maksaa pääsiäisenä rahastonhoi-
tajallemme joka on paikalla noitatapahtumassa. 
Toivomme, että mahdollisimman moni maksaa 
sen siellä, niin säästämme 
postituskustannuksia ja kilometrejä kun 
maksulaput jaetaan.

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.  
 

Jos haluat liittyä jäseneksi , ota yhteyttä 
Kariniin, gsm 0400 714 073, sähköposti 
karin.antell@luukku.com.  
Muista myös ilmoittaa osoitteen- ym. 
muutoksista jäsenrekisteriin.  

”Kom o minns gamla tider” söndagen 22.4. kl. 15 på Byagården 
Kom med och minns svunna tider. Vi tittar på fotografier och dokument från förr och försöker 
känna igen gamla ansikten och platser från Kullotrakten. Vi har ett litet arkiv själva och ta gärna 
med dina egna bilder. Idealiskt tillfälle för släktforskare och andra som är intresserade av livet 
från förr. Kaffeservering! 

 
Städtalko o krattning söndagen 29.4 kl 16.00 
Ta egen kratta med! 
 

Siivous- ja haravointitalkoot  
sunnuntaina 29.4 kl 16.00 
Oma harava mukaan! 

 
STYRELSEN 2007 / JOHTOKUNTA 2007 
 
Ordförande / Puheenjohtaja Annika Fredriksson 
 
Viceordförande / Varapuheenjohtaja Martina Hannula 
Sekreterare / Sihteeri Agneta Serell 
Kassör / Rahastonhoitaja Karin Antell 
Talkodragare / Talkoovetäjä Anders Stenström 
Köksansvarig / Keittiövastaava Camilla Eklund 
Styrelsemedlem / Johtokunnan jäsen Jeanette Grönholm 
Styrelsemedlem / Johtokunnan jäsen Leif Fransman  
 
Byapressens redaktion:  
Agneta  Serell, Karin Antell 

BYAGÅRDEN UTHYRNINGSPRISER    
För en medlem som betalt 
medlemsavgift två år i rad kostar det 100 
euro att hyra Byagården för en egen, 
privat tillställning. Övriga får betala 150 
euro. Bokningar: disponent Ture 
Tillander,  
tel. 0400 301 466. 
 
BYAGÅRDENIN VUOKRAUSHINTOJA  
Byagårdenin voi vuokrata omaa, 
yksityistä tilausuutta varten hintaan 100 
euroa jos on jäsen ja maksanut 
jäsnemaksua 2 vuotta peräkkäin, muille 
hinta on 150 euroa. Varaukset: 
isännöitsijä Ture Tillander,  
puh. 0400 301 466. 
 



Fönsterrenovering på gång 

 
      

 
 
                                                                                                            Linda fönar korv och blir samtidigt förhörd på läxorna 
BYAGÅRDENS RENOVERING 
Vår förening har gjort upp en renoveringsplan som sträcker sig över många år. Suomen Kotiseutuliitto 
har godkänt den och preliminärt beviljat medel för renoveringen. Medlen utbetalas årsvis mot 
redovisingar och noggranna planer. Vi har två år bakom oss och projektet fortskrider sakta men 
säkert. Det krävs mycket arbete och kunnighet för att få alla arbetsskeden planerade och utförda. Vi 

har som i all verksamhet som baserar sig på 
frivillighet haft brist på folk som orkar ställa upp 
och i talkoanda jobba kvällar och veckoslut. 
Dessutom har vi inte alltid lyckats hitta folk som 
har kunskap att ge råd i hur det lönar sig att 
renovera gamla byggnader, det gäller att ta reda  
på vilka metoder som är bra att använda. Även 
lagstiftning kan vålla bekymmer. Yrkesmän måste 
användas för vissa arbeten och dessa är inte alla 
gånger lätt tillgängliga. Dessutom beviljas större 
andel bidrag för kostander som baserar sig på att 
renovera gamla byggnadsdelar än vad som 
beviljas för att byta ut t ex fönster eller andra delar 
mot nya.  
 

                   Lasse Lagerström slipar salgolvet                            
 

ÅRET SOM VAR, 2006 
 
Förra årets huvudhändelser var nog 
renoveringen. Den kan ni läsa mera om 
nedan. En familjefest ordnades på påsken, 
den var mycket omtyckt och alla trivdes bra. 
Det var mat och dryck, lotteri, trevliga 
speakers, humoristiska programnummer t 
ex ett par damer som rymt från 
ålderdomshemmet och så hade vi ju 
sånggruppen ABBA som drog ett par 
svängiga nummer.  
Kvällen avslutades med dans under tiden 
som barnen fick måla och rita. Den 
traditionella påskhäxsamlingen ordnades 
på påsklördagen som vanligt i samband 
med Marthaföreningens lotteri. Julbasaren 
är också traditionellt ordnad i samarbete 
med marthaföreningar. Julfesten hölls 
6.1.2007 och då var det mycket 
dansuppvisningar och kaffe. Även den var 
välbesökt även om vi inte hade någon 
julgröt i år som brukar vara ett lockande 
”nummer”. 
 



 
Renoveringen börjades med toaletterna. De 
byggdes helt om och en stor invatoalett byggdes. 
Sedan byggdes en invaramp vid bakdörren och 
dessutom ett taköverhäng och trappan förstorades.  
Nu är den delen färdig. Styrelsedamerna var vänliga 
och ställde upp som kaffekokare åt talkogubbarna. 
Fönstren i salen är gamla och mycket dåliga. Alla 

fönster har kittats pånytt och delvis har glasrutorna utbytts, fast vi har försökt spara de 
gamla glasen så långt det gått, tyvärr är de sköra och går lätt sönder. Karmarna har 
skrapats och målats. Detta arbete skall ännu slutföras denna sommar. Det var närmast ett 
gäng damer som jobbade med detta, ibland lyckades någon locka med sin man som 
hjälp, men inga kaffekokare syntes till denna gång!  
Salens trägolv har slipats och lackats av en yrkesman och det arbetet gick snabbt.  
Scenen stod sedan i tur, den har fått golvet förnyat, delvis har den parkettbelagts. 
Väggarna och taket är svartmålat som en riktig scen skall vara och nya sidoridåer har 
anskaffats och installerats, även dessa i svart. Belysningen har förbättrats och nu har vi 
en mycket fin scen som bara väntar på en fin teateruppvisning! 
Detta år borde salens väggar 
beklädas med halvpanel, men det 
sker endast om vi lyckas skrapa 
ihop frivilliga byggare igen. Även 
fönsterreparationerna skall 
slutföras och utrymmen bakom 
scenen skall snyggas upp.  
 
Vi har kommit en bra bit på väg och 
vi är mycket tacksamma för all den 
hjälp vi fått av frivilliga bybor! En 
bastukväll för alla frivilliga som varit 
med skall anordnas denna 
sommar, det beslöts på årsmötet i 
januari.  
 



 
 
Suomenkielienen yhteenveto 
 
Vuosi 2006 oli aktiivinen lähinnä 
Byagårdenin korjaustöiden 
vuotena. Siitä enemmän alla. 
Vuoden aikana järjestimme 
perhejuhlan ja 
pääsiäisnoitariehan pääsiäisenä. 
Juhlassa oli ruokaa ja juomaa ja 
hauskaa ohelmaa. Noidat 
kokoontuivat Byagårdenilla 
päivällä, jolloin oli myös 
marttayhdistyksen arpajaiset. 
Joulukuussa oli joulumyyjäiset ja 
loppiaisena joulujuhla, jonka 
ohjelma oli pitkälti Kullo Skolanin 
oppilaiden upeita tanssiesityksiä. 
Byagårdenin korjaustyöt 
etenevät. Suomen Kotiseutuliitto 
on myöntänyt avustusta, josta 
yhdistykselle maksetaan tiettyjä 
sevlytyksiä vastaan vuostuisia  

 
 
summia. Talkootyönä on jo uusittu 
vessat ja rakennettu inva WC sekä 
entisöity vanhoja ikkunoita salissa. 
Näyttämö on saanut uuden lattian, 
osittain parkettia ja seinät ja katto 
maalattu mustiksi. Uudet sivuesiriput 
on myös asennettu. Salin puulattia 
on hiottu ja lakattu. Seuraavaksi on 
ikkunaremontti vietävä loppuun ja 
salin sienille asennettava 
puolipaneeli. Tämä pitää tehdä 
talkootyönä ja auttavia käsipareja 
tarvitaan! 
 
 



UNGDOMSKVÄLLAR 
Varje måndag har det varit ungdomsklubb på Byagården för ungdomar från årskurs 5 uppåt. Det 
har spelats biljard och bordstennis, lekts och spelats och diskuterats och hafts trevligt. Till 
vändagen ordnades disco och på den föregående ungdomskvällen bakades hjärtbakelser som 
åts på discon. Ungdomsklubben tar paus för sommaren, sista gången är 16.4, då skall det bakas 
pizza på ungdomarnas begäran! Damerna i styrelsen har fungerat som övervakare vid 
klubbkvällarna. 

 
VIKTORS HÖRNA 
Några guldkorn uppsnappat på talko – och ungdomskvällarna: 
 
” Fredrikssons Johan har farit till armén, han är på granatkastarkliniken!”  
 
”Mamma, vi vill föna korv!”  
Bakgrundsförklaring: Fönsterreparationerna är tråkiga ibland och det drar ut på tiden, 
magen kurrar, vad ska vi äta? Nå, det finns ju flera månaders gamla grillkorvar i frysen, 
vi tar dem, men mikrougnen fungerade inte, hmm, då får vi grilla med bärbara 
varmluftsblåsaren, det är bara att ”föna” korven varm. Det är skojigt. Så nuförtiden äter 
barnen fönad korv på talkona. 
 
Viktor Tillander ska förresten bli 
nekrolog när han blir stor, det 
berättade han för oss på 
fönstertalkon. Annika och Agneta 
visste ju inte ens vad det var för 
någonting, så vi fick ringa Yngve 
som berättade att det är en 
skrivelse man gör i tidningen när 
någon har dött. Nå, det var inga 
problem för Viktor som nog kan 
tänka sej att bli någonting annat 
som låter bra också! Vi gissar på 
spexmakare… (fast egentligen 
menade han meteorolog!) 
 
I Byagården finns det en gammal 
kärra för städmoppen med vilken 
man kan köra runt med 
vattenämbaret när man städar. 
Styrelsedamerna är inte speciellt 
förtjusta i rollatorn, som den kallas. 
Men vi har sparat den för att ha 
någonting att stöda oss på när vi 
skall på styrelsemöten om sådär 
30-40 år. Ordföranderollatorn 
kallas den nuförtiden faktist. 
Dessutom kan man ha den som          Damer från ålderdomshemmet bakom flötet på påskfesten – 06  
danspartner på någon fest om man  
inte blir uppbjuden. Denna grej kan ni  
titta på i Byagårdens städskrubb. 
Det är en riktig Harley Parkinson! 

 



Receptsidan 
 

Ulla-Maj Fransman bidrar denhär gången med några smaskiga recept, som det lönar sig att pröva! 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avsändare / lähettäjä: 
Kullo-Mickelsböle Allmogeförening rf 
Karin Antell 
Gamla Kullovägen 57 
06830  KULLOBY 
 
 
 
 

 


