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Hej  igen,  här  är  vi  igen med  ett  nytt 
nummer  av  Vassbuken.  Det  finns  ju 
faktiskt  en  hel  del  nyheter  att  infor‐
mera om, allt från nya överraskningar 
i Rigårdsnäs reparationsarbeten till ny 
styrelse,  nya  programuppgifter  och 
nya vändningar i planläggningsfrågor. 
 

Reparationsarbetena  på  Rigårdsnäs 
är  nu  i  ett  mycket  aktivt  skede  där 
festsalens golv spelar huvudrollen i en 
spännande  kamp mot  klockan. Vi  vill 
ju gärna ha  festsalens golv  i  skick  till 
sommarfesten, men  jobbet  blev  åter 
en  gång mycket mera besvärligt och 
omfattande än vad vi hade hoppats. 
 

Till  en  början  hade  vi  tänkt  att  det 
skulle  vara  trevligt  att  kunna  bevara 
de gamla golvbräderna, men de visa‐
de sig vara så maskätna att de inte på 
något  sätt  kan  användas.  Ju mera  vi 
öppnade dessvärre såg det bara värre 
ut och  till  slut var vi  tvungna att  riva 
bort hela den gamla golvkonstruktio‐
nen, ända ner till grunden.   
 

Hur  vi  skall  klara den här  skivan, det 
får  vi se, men vi har fått en ny duktig 
entreprenör  till  hjälp.  Läs  mera  om 
renoveringen på de nästa sidorna och 
ha en skön sommar allihopa!  

ORDFÖRANDENS SPALT 
 

Nya vändningar i Rigårdsnäs-följetongen 

Rigårdsnäs från norra sidan är en bekant vy för 
många besökare. Jyrki Tolvanen har på våren  
målat de reparerade delarna på fasaden och det 
börjar se snyggare ut. Elledningarna hänger ännu 
slarvigt i väntan på slutlig fastsättning. 



PUF    VI RÄDDAR RIGÅRDSNÄS! 
     

13.5.2012. De olika skedena har avlöst varandra i rask takt under våren. Här har golvbräderna 
rivits och förts bort. De översta balkarna och golvfyllningen är ännu kvar. 

Arbetena på Rigårdsnäs har  tagit ett  stort 
kliv  framåt,  dels  genom  de  många  talko‐
lördagarna där vi har satt upp  insulitskivor 
på väggarna som värmeisolering och under‐
lag för tapeterna, delvis också med hjälp av 
våra nya entreprenör Heikki Lauronen, som 
är medlem  av båtklubben bredvid. Heikkis 
grabbar  har  redan  brutit  upp  festsalens 
gamla  golv,  bytt  ut  några  (nya)  illafarna 

stockar i östra väggen, förnyat alla balkkon‐
struktionerna och bygger  i skrivande stund 
ett nytt trossbotten. Därefter läggs den nya 
golvet. Det blir den sista pusselbiten i förny‐
andet av  festsalens  stomme och  samtidigt 
en liten kamp mot tiden eftersom vi ju gär‐
na  vill  ha  golvet    i  skick  till  sommarfesten 
den  30  juni. Här  kan du  följa med en  liten 
fotodagbok om hur arbetet har framskridit! 
 

En kamp mot tiden...             



17.5.2012. Med en behändig Avanti‐traktor skyfflas fyllningen bort bakom danslaven.  
En sådan "leksak" på sommarstugan är nog varje pappas dröm! 

17.5.2012. Fyra dagar senare har golvfyllningen sugits med maskin ut och ligger på backen 
(bilden nedan). Vid närmare inspektion av golvbjälklagets konstruktioner visade det sig att 
hela konstruktionen var i så dåligt skick att allt måste rivas bort. 



2.6.2012. Nu är alla de nya golvbalkarna på plats och trossbottnet är under arbete. 

17.5.2012. Heikki Lauronen i förgrunden. Alla golvbalkarna har fåtts ut och marken grävs ut. 



Inga  stora  spännande  skatter  hitta‐
des  i samband med rivningen, tyvärr. 
Vi hade ju litet hoppats finna den rys‐
ka  tsarfamiljens  gamla  silverskatt 
gömd  i  fyllningen, men av någon an‐
ledning  tycktes  den  inte  finnas  just 
här.  Vad  vi  däremot  hittade  var  ett 
stiligt kranium, troligen härstamman‐
de från en ung grävling, som har dött 
någon gång  för  länge  sedan. Ni kan‐
ske minns att bröderna Eklund redan 
tidigare  hade  konstaterat  att  gräv‐
lingarna har haft sitt bo under golvet 
på  Rigårdsnäs,  så  fyndet  var  kanske 
inte så oväntat. Vid de senare utgräv‐
ningarna  i  marken  under  festsalen 
hittades  ännu  resterna  av  en  annan 
grävling.   
    

Det här kraniet hittades i bjälklaget. Vår zoologiska expert Jyrki Tolvanen konstaterade att 
de måste vara en rätt ung grävling, eftersom den ännu hade alla tänderna kvar i gott skick. 

Det är rysk text på resterna av de små falskornas 
etiketter. Flaskorna som har hittats i golvfyllningen 
ställs kanske ut på Rigårdsnäs så småningom? 

Bara några små skatter 



PUF    VI RÄDDAR RIGÅRDSNÄS! 
     

I samband med rivningen av golvbjälklaget 
hittades  några  större  sjok  av  tapeter  som 
säkert har härstammat  från  väggarna. Det 
intressantaste  fyndet  var  ett  helt  ny  blå 
tapet,  vars  ursprung  kunde  fastställas  till 
tiden  för  parentesen.  Den  här  första  blå 
tapeten  (bilden  nedan)    har  ett  rätt  lugnt 
mönster,  och  dessutom  finner  vi  texten 
"Leningrad 50" på sidan och mera rysk text 
på baksidan. Den ryska texten på baksidan 
torde  innebära, att man använt överlopps‐
papper som man handmålat till tapet, som i 
och för sig säkert har varit riktigt stilig!  

Eftersom  det  har  funnits  olika  tapeter  på 
olika ställen stärks misstankarna om att det 
under den ryska tiden kanske har bott flere 
familjer  i  huset  och  att man  först  senare 
byggde om festsalen till biograf.  
 

Mera  detektivarbete  och  olösta  frågor: 
Över den första blå tapeten finns en annan 
blå tapet med stora klassiska figurer (bilden 
till höger). Kan det vara så att gamle Runar 
Sonntag satte upp en blå tapet genast efter 
parentesen,  eller  lade  ryssarna  upp  flere 
lager tapet på varandra?  Vem vet?  

Tapeternas ursprung - en ännu olöst fråga? 

Den här tapeten hittades när golvbjälklaget revs. Det intressanta är, att den inte tidigare har 
hittats i väggarna, men det står klart att den har funnits före tapeten till höger. 



Litet fuktskador ses på  en här tapeten, som hittats på alla väggarna i festsalen. Frågan är 
mu, är den här tapeten av ryskt eller finskt ursprung? 



PUF    TALKOLÖRDAG 5.5.2012 
     

Under  vintern  har  det  hållits  några  s.k. 
"gubbtalkon", där våra duktiga gub... förlåt 
gossar  har  rivit  upp  golvet  i  festsalen och 
monterat  upp  skivor  och  trälister  på  fest‐
salens och tamburens väggar.  
 

Den  5.5.2012  hölls  dessutom  ett  "riktigt" 
talko med ett dussin medlemmar som del‐
tog. Vintern vädrades ut, köket, danslaven 
och backen städades och skivor sattes upp 
på väggarna.   

Magdalena Pitkänen tittar på när sonen Alexander monterar upp anslagstavlan på Rigårds‐
näs yttervägg. Alexander gjorde ett snyggt arbete och reparerade den skadade anslags‐
tavlan, som hade fallit ner under vintern. 



Det skall tydligen bli nya "yxhuttarduster" på Rigårdsnäs i sommar. Jyrki Tolvanen och Erik 
Uddström har byggt en ny terrass framför  yxhuttningsväggen, som här mäts upp för att 
senare förnyas. 

Det är nu bara så att korvgrillningen hör till på talko! 



PUF PLANLÄGGNINGSFRÅGOR (1) 
Planerna på Porkala Havsby har nu begravts! 
Vassbuken  skrev  våren  2011  om  kom‐
munens  planer  att  bygga  ut  "Porkala 
Havsby" kring Dragesviken. Nu ser det 
i alla fall ut som om planerna har skrin‐
lagts  definitivt,  som  resultat  av  före‐
ningens och  invånarnas aktiva ageran‐
de. 
 

Kommunen hade på våren 2011 tagit  in 
Dragesvikens  område  i  sitt  planerings‐
program  och  Nylands  förbund  hade 
samtidigt  ritat  in  ett  "bycentrum"  för 
"Porkala Havsby"  i sitt utkast  till andra 
etapplandskapsplan för Nyland. Porkala 
UF:s styrelse gjorde då en skrivelse mot 
planutkastet,  där  vi  konstaterade  att 
Porkalas  ursprungliga  by  hade  funnits 
vid  Sunds  och  att  planerna  på  en  ny 
stor  "havsby"  kring  Dragesviken  var 
överdimensionerade.  Också  ett  stort 
antal  privata  markägare  protesterade 
mot  planerna  på  utbyggande  av  om‐
rådet kring Dragesviken.  
 

I detta fall lyssnade tydligen både kom‐
munen  och  Nylands  landskapsförbund 
och  de  verkar  ha  förstått  att  Drages‐
viken aldrig varit någon egentlig by. 
 

I  förslaget  till  den  andra  etappland‐
skapsplanen för Nyland finns därför nu 
ingen  bystruktur  utritad  vid  Drages‐
viken. Det nya  förslaget  till  landskaps‐
plan är  framlagt  till offentligt påseen‐
de  under  tiden  14.5.  ‐  15.6.2012.    Plan‐
förslaget  hittas  på  internet  under 
adressen www.uudenmaanliitto.fi. 
   

Också  Kyrkslätts  kommunstyrelse  be‐
slöt den 21.5.2012 att slopa planeringen 
av  "Porkala Havsby"  från kommunens 
planeringsprogram för 2013‐17. 
 

Som  det  nu  alltså  ser  ut,  får Dragesvi‐
ken  åtminstone  för  en  överskådlig  tid 
fortsätta  att  vara  det  semester‐  och 
friluftsparadis  som  vi  blivit  vana  vid, 
härstammande  från  tiderna  långt  före 
Porkala‐parentesen.  Inte heller  i övriga 
sammanhang  torde  det  just  nu  finnas 
andra hotande planer för Porkalas del.  
 

Att  planerna  på  "Porkala  Havsby"  nu 
har skrotats är dock  inte helt utan pro‐
blem  eftersom  det  också  finns  mark‐
ägare  som  gärna  hade  sett  en  ökad 
byggnadsrätt.  Dessutom  finns  det  ett 
flertal ännu obebyggda fastigheter som 
nu inte kan bebyggas, eftersom Drages‐
vikens område i generalplanen för kust‐ 
och  skärgårdsområdena  ännu  är  be‐
tecknat som utredningsområde. Nybyg‐
gande kommer inte på fråga förrän om‐
rådet  fått  någon  sorts  plan.  T.ex.  på 
Tupluuri  önskar  församlingen  kunna 
bygga ett  litet kapell och Kesko har ut‐
tryckt önskemål att kunna bygga ut på 
gamla Lövnäs. Så kanske det sista ordet 
inte ännu är skrivet  i den här historien, 
den som lever får se...  
 

Det  finns  alltså  också  i  fortsättningen 
orsak  för  föreningen  att  aktivt  bevaka 
myndigheternas planer  för Porkala,  ef‐
tersom situationen igen kan förändras.  



PUF PLANLÄGGNINGSFRÅGOR (2) 
Rysshamnens stranddetaljplan 
Stranddetaljplanen  för  Rysshamnen 
godkändes  av  Kyrkslätts  kommunfull‐
mäktige  den  21.5.2012.  Planen  är  upp‐
gjord  för Kemiras  tidigare område, nu‐
mera  ägt  av  SRV‐chefen  Ilpo  Kokkilas 
familjebolag. Planen  innehåller 7 fritids‐
byggnadsplatser och en byggnadsplats 
för året runt boende. Planen är av stort 
intresse  för  Porkala  UF  eftersom  hela 
Rigårdsnäs område omfattas av planen. 

I  stranddetaljplanen  är  Rigårdsnäs  be‐
tecknat som PV‐område, d.v.s. kvarters‐
område  för  nöjes‐  och  föreningsverk‐
samhet. Både huset och områdets miljö 
kommer att skyddsbetecknas eftersom 
huset  är  ett  över  hundra  år  gammalt 
föreningshus  och  en  fin  representant 
för det förra sekelskiftets allmogekultur 
och ‐arkitektur.        

 
Rysshamnens stranddetaljplan.  
På kartan ses två områden med 
fyra byggnadsplatser både norr 
och söder om  Rysshamnens vik. 
Längst till höger ses Rigårdsnäs 
område som en orangefärgad 
fläck. 



PUF UPPROP TILL ALLA MEDLEMMAR 

 
Renoveringen  av  festsalen  på  Rigårdsnäs 
inleddes på hösten 2007 och går således nu 
in på sitt sjätte år.  En enorm mängd pengar 
och frivilligt arbete har "grävts ner" i huset 
och  dess  konstruktioner, men  visst  är  det 
värt besväret. Rigårdsnäs är en verklig pärla 
och ett viktigt,  levande minnesmärke över 
gångna  generationers  arbete  och  gemen‐
samma strävanden. 
 

Vetskapen  om  detta  har  alltså  hållit  oss 
igång  redan  i  sex  år. Många  medlemmar 
har ställt upp på talkon och massor av frivil‐
liga arbetsinsatser har setts under dessa år.   
 

Porkala UF:s  styrelse  tackar er  alla 
som ställt upp med insatser och do‐
nationer.  Vassbukens  redaktör  tar 
tillfället  i  akt och  tackar också  alla 
styrelsemedlemmar  som  tagit  ett 
stort ansvar under alla dessa år!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu måste vi än en gång be om mera finansi‐
ellt  stöd,  eftersom  festsalens  golv  visade 
sig  vara  så  illa  anfrätt  av  tidens  tand  att 
hela golvet måste rivas upp. Det nya golvet 
med  alla  balkkonstruktioner  innebär  nya 
och betungande kostnader för föreningen. 
 

Föreningen  tar  tacksamt emot all hjälp  för 
renoveringsarbetet,  både  finansiellt  och  i 
form av material eller arbetsinsatser. Finns 
det t.ex. någon som vill ha "sitt namn inskri‐
vet i golvet" genom att donera golvbräder‐
na? Eller någons "namn på väggen" genom 
donation av tapeter och/eller paneler? 
 

Kom  gärna  ihåg  Porkala  UF  med 
donationer  som  kan  betalas  t.ex. 
med  den  bifogade  betalningsblan‐
ketten  för  medlemsavgiften  på 
bankkontot här nedan. Tack på för‐
hand!  

Hjälp föreningen att finansiera reparationerna! 

 

www.porkalauf.fi 

        PORKALA UF:S KONTO:  
                       AKTIA 

   IBAN FI8440552040001580 
               BIC HELSFIHH 



NATURFENOMEN I PORKALA (1) 
 

 
Supermånen visade sig 

Månen  var  närmare  jorden  än  normalt 
den 5.5.2012. Då kunde man  i Porkala se 
den  s.k.  supermånen  stiga  upp  i  sydost 
och  sedan makligt  röra  sig  över  himla‐
valvet  under  kvällens och  nattens  lopp. 

Vassbukens  redaktör  med  fru  tog  en 
vandring kring Dragesviken och fick den‐
na trevliga bild av "supermånen".    



Porkala är rikt på natur och djurliv. En dag 
landade en enorm flock skarvar och andra 
fågelarter på Gräspajkors  klackar på Por‐
kala  uddes  nordvästra  sida.  Fisken  hade 
tydligen kommit upp mot land för att leka 
men också för att bli ett skrovmål för alla 
de olika  fåglarna. Vi gissar att det förstås 
var VASSBUKEN, som smakade så gott!  

NATURFENOMEN I PORKALA (2) 
Rekordfågelfiskafänge  

Skarvkonferens på Gräspajkor 



Allergikerna  har  haft  en  besvärlig  vår 
med  rekordmängder  av  björkpollen 
virvlande  i  luften. Men  tallarna ville  ju 
inte alls vara sämre och så här såg det 
ut  i Porkala den  26.5.2012 när  tallarna 
blommade  för  fullt. Hela  stranden var 
full  av  denna  klargula  "målfärg"  och 
var man än satte sig ner blev man gul 
om baken!   

NATURFENOMEN I PORKALA (3) 
Vilken pollenvår!  

Lill‐Sandvikens strand i Porkala har färgats gul av tallpollen. 



PUF 

Sommarens utfärd sker detta år fredagen 
den  20  juli,  med  träff  kl.  13.00  på  Her‐
mansskär.  De  som  inte  kan  eller  vill  åka 
egen med båt kan kontakta bröderna Ek‐
lund, som igen hjälper med transport från 
Rigårdsnäs. Kontakta  i så fall Erik Eklund, 
tel. (09) 298 4435 eller 040 835 3219. Sed‐
vanlig ”holmgång” och picknick  i det grö‐
na  och  kanske  Erik Uddström  har  något 
nytt  och  spännande  att  berätta  om  hol‐
men? 
 

  

SOMMARENS PROGRAM   
SOMMARFEST PÅ RIGÅRDSNÄS LÖRDAG 30.6.2012 KL 15.00 

Sås & Kopp d.v.s. duon Peik Stenberg och 
Pasi  Hiihtola,  kommer  igen  till  sommar‐
festen med  sina  kluriga  texter  och med‐
ryckande melodier, till glädje för både små 
och stora barn. 
 

Sommarfestens program blir  i övrigt "det 
gamla  vanliga"  med  lotteri  med  fina      
priser, våfflor, korv, kaffe och  läsk, därtill 
de  traditionella  tävlingsgrenarna  pil‐  och 
yxkastning.    

Sås & Kopp kommer till Porkala igen! 

 
 

Kan du bidra med lotterivinster eller annan hjälp till sommarfesten?  
Alla bidrag mottas med tacksamhet! 
Ring gärna Agneta Brenner, tel 050‐3571 418, agneta.brenner@gmail.com  
eller Patrick Eriksson, pe@eriarc.fi   

REPRIS FRÅN VASSBUKEN 1/2012 

KOLLAOCKSÅ UPP EVENTUELLA MED-

DELANDEN PÅ ANSLAGSTAVLAN! 

SOMMARUTFÄRD TILL HERMANSSKÄR FREDAG 20.7.2012    



SOMMARENS PROGRAM   
PORKALAVISAN OCH MEDLEMSFEST LÖRDAG 28.7.2012 

Porkalavisan  har  i  några  år  igen  ordnats 
varje sommar,  i början av augusti. För att 
inte  kollidera  med  Ekenäs  musikdagar, 
som har hindrat några fina vissångare från 
att delta, så har vi detta år flyttat Porkala‐
visan till lördagen den 28 juli kl. 16.00. 
 

Fjolårets visgäster på Porkalavisan, Stefan 
Fallenius och Chrisu Österberg, som gjor‐
de det fina Bellman‐programmet, kommer 
detta år  igen till Porkalavisan, denna gång 
tillsammans med hela visföreningen VisLa,  
med  förankring  i Kyrkslätt. VisLa hade på 
vårkanten  ett  uppmärksammat  program 
med  visor  från  1930‐talet  på  Ljungheda  i 
Kyrkslätt och nu får vi höra dem  i Porkala 
på sommarens visevenemang!  
 

Andra  välkomna  gäster  på  Porkalavisan  i 
år blir Helsingforstrubadurerna Lasse  von 
Hertzen och Maryelle Lindholm, båda från 
Visans Vänner i Helsingfors.  
 

Efter konserten blir det igen medlemsfest 
på  Rigårdsnäs,  med  början  ca  kl.  19.00. 
Den  här  gången  blir  det  igen  dags  för 
kräftskiva,  det  var  ju  rätt  länge  sen  sist! 
Anmäl er senast den 20.7.2012 till Agneta 
Brenner, telefon  050‐3571 418, eller per e‐
post  agneta.brenner@gmail.com.  Före‐
ningen  skaffar  kräftorna,  de  som  inte  vill 
ha kräftor kan ta egen mat med sig. 
 
   

Visföreningen VISLA från Kyrkslätt (t.h.) gästar Porkalavisan i sommar,  
likaså trubadurerna Lasse von Hertzen och Maryelle Lindholm.  

OBS, PROGRAMMET ÄR PRELIMINÄRT, 

RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES 



PUF SOMMAR I PORKALA 

 
Porkala Marin har på senare år blivit en fin 
samlingsplats för alla i trakten och är nume‐
ra också populärt bland en stor mängd gäs‐
tande båtlag. Bryggans  restaurang var  ifjol 
mestadels  fullsatt och många  trivdes  i det 
gamla båtskjulet, med utsikt mot viken.  
 

I  juli  i  fjol  fick  vi  dessutom  lyssna  till  den 
kända  jazzmusikern  Alvi  Leppälä  som  till‐
sammans med sina musikaliska vänner upp‐
trädde på Porkala Marins Brygga och glad‐
de  alla  åhörarna med  sin  traditionella  och 
dansglada dixie‐ och jazzmusik.  
 

 
 
 
 
 

 
Alvi berättade att han har kommit överens 
med Porkala Marin om ett nytt framträdan‐
de i juli också detta år, men datumet är inte 
ännu fastslaget. De som vill lyssna på Alvi & 
Friends bör således kolla upp  i  tidningarna 
och säkert kommer det också upp affischer 
i sinom tid.  
 

I år kommer Alvi dessutom att hjälpa ung‐
domsföreningen  genom  att  skänka  intäk‐
terna från konserten till Porkala Ungdoms‐
förening och på det sättet bidra till repara‐
tionerna av Rigårdsnäs.  Ungdomsförening‐
en  tack  hjärtligt  på  förhand  och  hoppas 
jazzkonserten blir stor succé i år igen! 

Alvi & Friends kommer till bryggan igen! 

Alvi och hans vänner uppträdde också i fjol på Bryggan för en talrik och lyssnande publik. 



PUF SOMMAR I PORKALA 

 
Konsthappeningen  som  årligen  ordnas  i 
augusti  av  föreningens  egna  konstnärer 
Erik Uddström och Pentti Aaltonen sker i år 
på Rigårdsnäs den 24‐26.8.2012.  
 

Vi har redan under många år varit bortskäm‐
da med vår egen konsthappening i Porkala, 
som  i år ordnas  för åttonde gången  i  följd. 
"Ursprungligen  startades  konsthappening‐
en  tillsammans  med  Pentti  Aaltonen  och 
Anki  Lindquist",  berättar  Erik  Uddström, 
som  är  eldsjälen  i  evenemanget.  "Efter   
Ankis bortgång 2007 har vi  två  fortsatt att 
arrangera  happeningen  och  som  regel  har 
också Pentti Hildén deltagit", tillägger han. 
Hildén är en känd gitarrist och sångare som 
specialiserat  sig  på medeltida  sånger med 
sin specialbyggda 8‐strängade gitarr.  

 
Namnet  på  årets  konsthappening  är  ännu 
inte  fastslaget,  men  Erik  konstaterar  att 
temat också  i år blir skärgårdsbetonat med 
Porkala  skärgård  i  fokus.  "Vi  samlar  som 
bäst material och försöker få så mycket nytt 
som möjligt att ställa ut", konstaterar Erik. 
"Det  blir  nya  skärgårdsbilder  och  annan 
konst,  förutom mina  fotografier  brukar  ju 
Pentti  visa  upp  olika  spännande    föremål 
och konstverk", säger han.   
 

Förutom Pentti Hildén har konsthappening‐
en ofta också presenterat nya exotiska mu‐
sikinslag. "Detta år blir det mera traditionel‐
la visor med Patrick Eriksson", konstaterar 
Erik Uddström,  som  hoppas  att  också  nya 
besökare skall hitta konsthappeningen. 

Konsthappening på Rigårdsnäs den 24-26.8.2012 

I år blir det nya konstverk på konsthappeningen, säger Erik Uddström. Bilden är från i fjol. 





 

Hej alla medlemmar, särskilt ni yngre! Har ni gamla 
leksaker som ligger oanvända, tänk på att någon 
annan kunde ha jätteroligt med dem. Porkala UF 
ordnar i år i samband med sommarfesten ett  
 

LEKSAKSLOPPIS  
                              PÅ      RIGÅRDSNÄS!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vi samlar ihop LEKSAKER för LOPPISEN på       
Rigårdsnäs på fredag 15.6 och torsdag 21.6 2012 
kl. 15-17. Hämta dina gamla leksaker till glädje för 
nya barn! Du kan också gärna kontakta Charlotta 
Häggström direkt tel. 050 3488 355 eller Magdale-
na Pitkänen, tel. 040 505 3762. 

NYHET! 




