
    
 

 Det händer i Älvbyarna Det händer i Älvbyarna Det händer i Älvbyarna Det händer i Älvbyarna 
 
I årets första
i Älvbyarna 
och vem du kan ta kontakt med angående lokala händelser

 

Påskbrasan  
…tänds lördagen den 30 mars kl 20.00 
parkering. Om vädret tillåter, kan du
förutom njuta av brasans värme
korv, kaffe eller pröva lyckan i snabblotteri
kommande veckorna kan du köra
brasan. Inget skräp, spikbräden, vassa föremål eller 
problemavfall, tack! Vill du vara med 
arrangemanget av påskbrasan, serveringen eller 
tillhörande aktiviteter? Ta kontak
påskbrasegruppen per e-post alvbyarna@gmail.com
eller slå en signal till Paula 050-4927398
 

”Skräp för somliga är skatt 
Har du mycket extra saker som skräpar i hörnen? Eller vill du öppna din fagra trädgård för 
besökare och kanske sälja en kaffetår? Kom då med på Älvbyarnas eget Gårdsloppis 9.6! Ta 
kontakt med Christine på nummern 
christinesmeds@gmail.com. 

 
Mjölkringen  
I Älvbyarna finns en egen mjölkring som hämtar gårdsmjölk. Om du är intresserad av obehandlad 
mjölk, så finns det ännu plats för några intresserade i mjölkringen. Du kan läsa mer
obehandlad mjölk på Ekotanternas hemsida (
mjölkringen kan du ta kontakt med Paula 
ekotanterna@gmail.com. 
 
Märtha 
Kom med i en lite annorlunda Martha
kontakta Maria på maria.osteraker@gmail.com

 

Vill du komma med i talkogänget
… eller har du egna idéer på vad som behöver utvecklas i Älvbyarna
med i någon av arbetsgrupperna
vandring, vandringsleden till Storhälleberget 
som ordnas 17.8 och 14.9, tar också 
förslag på arbetsgrupper, tveka inte 
en signal till Pia 041-4335312. 
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Anixor, Martois, Miekka, Anixor, Martois, Miekka, Anixor, Martois, Miekka, Anixor, Martois, Miekka, Staversby, Staversby, Staversby, Staversby, 

årets första Byablad får du information om kommande 
i Älvbyarna i Östra Korsholm, arbetsgrupper som du kan vara med i
och vem du kan ta kontakt med angående lokala händelser

kl 20.00 vid Skatila Uf:s 
kan du under kvällen 

förutom njuta av brasans värme även köpa grillad 
lyckan i snabblotteriet. Under de 

du köra ris och kvistar till 
brasan. Inget skräp, spikbräden, vassa föremål eller 

Vill du vara med i planeringen och 
, serveringen eller 

a kontakt med 
alvbyarna@gmail.com 
4927398. 

 för andra” 
Har du mycket extra saker som skräpar i hörnen? Eller vill du öppna din fagra trädgård för 
besökare och kanske sälja en kaffetår? Kom då med på Älvbyarnas eget Gårdsloppis 9.6! Ta 

på nummern 040-7074175 eller 

finns en egen mjölkring som hämtar gårdsmjölk. Om du är intresserad av obehandlad 
mjölk, så finns det ännu plats för några intresserade i mjölkringen. Du kan läsa mer
obehandlad mjölk på Ekotanternas hemsida (www.ekotanterna.n.nu). Om du vill komma med i 
mjölkringen kan du ta kontakt med Paula på nummern 050-4927398 eller 

Kom med i en lite annorlunda Martha-krets! Läs mera på http://martha.martha.fi/start/
maria.osteraker@gmail.com 

Vill du komma med i talkogänget? 
på vad som behöver utvecklas i Älvbyarna? Ung som gammal, kom 

med i någon av arbetsgrupperna (påskbrasan, renovering av Skatila Uf, 
ingsleden till Storhälleberget och klubbar) eller föreslå ett eget tema

också med nya lokala försäljare. Vill du vara med 
tveka inte då att ta kontakt per e-post till alvbyarna@gmail.com
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Staversby, Staversby, Staversby, Staversby, VeikVeikVeikVeikaaaarrrrs och Voitby s och Voitby s och Voitby s och Voitby     

blad får du information om kommande evenemang 
arbetsgrupper som du kan vara med i 

och vem du kan ta kontakt med angående lokala händelser.  

Har du mycket extra saker som skräpar i hörnen? Eller vill du öppna din fagra trädgård för 
besökare och kanske sälja en kaffetår? Kom då med på Älvbyarnas eget Gårdsloppis 9.6! Ta 

7074175 eller skicka e-post till 

finns en egen mjölkring som hämtar gårdsmjölk. Om du är intresserad av obehandlad 
mjölk, så finns det ännu plats för några intresserade i mjölkringen. Du kan läsa mera om 

). Om du vill komma med i 
4927398 eller per e-post 

http://martha.martha.fi/start/ eller 

Ung som gammal, kom 
renovering av Skatila Uf, Älvtorget, Historisk 

) eller föreslå ett eget tema. Älvtorget, 
Vill du vara med eller har egna 
alvbyarna@gmail.com eller slå 
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Alla som bor i Älvbyarna är medlemmar i Byaföreningen  
Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f. är en ideell förening vars mål är att öka trivseln och 
gemenskapen i Älvbyarna. Till byaföreningens uppgift hör även att ta ställning till kommunala 
planer (ex cykelvägen, nya bostadsområdet), att utveckla Älvbyarna och söka bidrag för 
ändamålet. Tycker du att det saknas något i detta Byablad, vill du informera byborna i Älvbyarna 
om något eller har du några frågor eller idéer? Då kan du skicka e-post till alvbyarna@gmail.com, 
skriva på Facebook sidan eller knycka någon av styrelsemedlemmarna i ärmen.   
 
Styrelsemedlemmar år 2013 i alfabetisk ordning är: 

  
ÄLVBYARNA I ÖSTRA KORSHOLM  r.f. / styrelsemedlemmar 2013 
 
Namn Kontaktuppgifter:  
Henrik Ingo  henrik.ingo@agrolink.fi 050-69222 
Jan-Erik Martola (vice) jan-erik.martola@netikka.fi 050-5855710 
Kari Karjalainen kari.karjalainen@kwhtech.com 040-7292632 
Kari Koski koski.kari@netikka.fi 040-7782342 
Nisse Renkonen nils.renkonen@motonet.fi 040-1273144 
Paula Löfvik paula.lofvik@korsholm.fi 050-4927398 
Pia Smeds (ordf.) pia.smeds@gmail.com 041-4335312 
Sevil Ilter sevil_ilter@hotmail.com 050-5143033 
Siv Nyberg  siv.nyberg@korsholm.fi 050-3742141 
Stig Bonn Voitbyvägen 240 044-3352763 
Tim Wallin tim.wallin@gambitlabs.fi 044-9922 819 
Timo Nieminen nieminen.timo@netikka.fi 040-7402007 

 

Följ med händelserna i Älvbyarna på Facebook, hemsidan och Byabladen! 
Älvbyarnas hemsida: http://alvbyarna.byar.fi/  
Facebook: Det händer i Älvbyarna – Jokikylissä tapahtuu 
Facebook grupp: Aktiviteter för dagisbarn i Veikars 
 

Den frivilliga medlemsavgiften för år 2013  
är 10 euro/familj. 

 
Östra Korsholms Andelsbank  

FI17 557900 20003505 
 
Ps. Håll utkik efter Byalådan!  


