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KAUNIAISTEN APTEEKKI – GRANKULLA APOTEK

Uudet aukioloajat 
1.12.2016 alkaen:

Ma–Pe 9–20 • La 9–16 
Kesä (1.6.–31.8.) 

ma–pe 9–19, la 9–16

Tervetuloa!
Kirkkotie 15, 02700 Kauniainen

Puh. 09 505 1331  |  Fax 09 586 4427
kauniaisten.apteekki@apteekit.net

www.kauniaistenapteekki.fi 

Kyrkovägen 15, 02700 Grankulla
Tel. 09 505 1331  |  Fax 09 586 4427
kauniaisten.apteekki@apteekit.net

www.kauniaistenapteekki.fi 

Nya öppethållningstider
fr.o.m. 1.12.2016:

Må–Fre 9–20 • Lö 9–16 
Sommar (1.6.–31.8.) 
må–fre 9–19, lö 9–16

Välkommen!

Grani
G O U R M E T

S-market Grani
GOURMETENS OAS
ÖPPET VARDAGAR TILL KL. 22!

S-market 
Grankullavägen 7.
Tfn. 010 762 6730 
(0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min) 
s-grani@sok.fi

Vard. 7-22, Lö. 8-21, Sö. 10-21 Ägarens visitkort
facebook.com/
SmarketGrani

vardagar 9-20, lö. 9-18, sö. stängt

Betjäningstorget

S-market
Nikkilä/Nickby,
Söderkulla,
Loviisa/Lovisa
Ark. 7-22 Vard.
La 7-21 Lö.
Su 10-21 Sö.

S-market Grankulla Norra
Stationsvägen 1
Tfn. 010 762 6440 (0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min) 
Vard. 7-21, Lö. 8-18, Sö. 12-18
Giltiga öppettiderna hittar du på s-kanava.fi

HOS OSS BEHÖVER DU INTE 
JAGA ERBJUDANDEN. 
PRISERNA ÄR PERMANENT 
FÖRMÅNLIGA.

Fazer Bageri
Färsk bröd 
alla dagar

Arne Pedersens biografi över Helena Westermarck 
(1857–1938) skapar en mångsidig bild av målaren 
som bidrog till att införa naturalismen i finsk konst, 
författaren som med stor iver skrev in kvinnorna i 
Finlands historia, kvinnosakspionjären och politikern, 
tidskriftsredaktören, journalisten, litteratur- och 
konstkritikern, historikern och föreningsmänniskan. 
Som litteraturvetare hittar Pedersen dessuotm helt 
nya, spännande aspekter i Westermarcks litterära 
produktion.

Sofia Häggmans biografi över Hilma Granqvist (1890–
1972) handlar om Finlands första kvinnliga filosofie 
doktor i sociologi. Granqvist gjorde ett banbrytande 
kulturantropologiskt fältarbete i Palestina åren 1925–
1931, där hon idag hyllas som en hjältinna – hennes 
dokumentation räddade nämligen väsentliga delar av 
palestinsk kulturhistoria från förstörelse. 
Att Hilma Granqvist glömts bort i sitt hemland är 
därför nästan ofattbart, men får delvis sin förklaring 
av hur medvetet hon motarbetades av sina manliga 
kolleger.

Perfekta julklappar för den biografiintresserade!

Victor Westerholm
Aleko Lilius
Eirik Hornborg
Anna Bondestam
Alma Söderhjelm

Claes Cedercreutz
Algoth Niska
Valdemar Nyman
Erik Cainberg

I SFV:s biografiserie  
har även utkommit:

Mer information: www.sfv.fi/bok
Beställ på redaktion@sfv.fi 
eller ring 09-6844 570
Fråga även efter böckerna  
i bokhandeln! 

Helena Westermarck 
- intellektets idoga arbetare

Hilma Granqvist 
- antropolog med hjärtat i Palestina

15,-

15,-

Över 300 sidor
Rikligt illustrerad

Över 300 sidor
Rikligt illustrerad



Vi i Grankulla - 3

Utgivare Grankulla svenska kulturförening rf

Upplaga 3500 ex

Chefredaktör Eva Wörlund, eva.worlund@gmail.com

Annonser Kustmedia Ab / Emilia Häggman, emilia@kustmedia.fi

Grafisk formgivning och ombrytning Kustmedia Ab / Heidi Hjerpe

PÄÄKIRJOITUS

Vi i Grankulla

Pärmbild Foto: Anders Svartbäck

Översättning Barbara Åkerberg

Tryckeri I-Print, Seinäjoki 2016

Adresskälla Befolkningsdatasystemet, Befolkningsregistercentralen PB 123 00531 HELSINGFORS

Grankulla svenska kulturförening: granikultur.fi

Grankulla svenska kultur-
förening brukar sin vana 
trogen ge ut ett nummer 

av Vi i Grankulla varje höst, så 
även i år. Tidningen innehåller 
information om året som gått, 
om olika kulturpersonligheter 
och evenemang samt kommande 
program. Och såsom tidigare år 
presenteras Årets Grankullabo.

Det som föreningen inte gör i 
år är att ordna Svenska Dagen-
festen. I flera år har Grankulla 
svenska kulturförening ordnat 
Svenska Dagen-festen för stadens 
räkning. Men i år blir det en 
konsert den 11 december 2016 
klockan 16 i Nya Paviljongen.  
En minnenas kväll med Lasse 
Mårtensons artistvänner. Det är 
bra att inte alltid köra i samma 

Samvaro och nätverk
hjulspår utan hitta på nya verk-
samhetsformer. Välkommen!

I fjol fyllde Grankulla svenska 
kulturförening 25 år. Som en 
del i jubileumsfirandet ordnade 
föreningen en resa för sina med-
lemmar till svunna svenskbygder 
i Estland. Fyrtio resenärer åkte 
över till Tallinn och fortsatte se-
dan resan med buss, reseledare 
och guider under tre dagar. Re-
san var mycket lyckad och nästa 
höst planeras en ny resa. 

Under hösten har kulturfören-
ingen arrangerat ett byggnads-
kulturseminarium i två delar, den 
7 och 14 september, i stadshuset 
i Grankulla. I kvällsseminarierna 
deltog drygt 160 personer. I sam-
band med det första seminariet 

invigdes en fotoutställning med 
gamla, vackra Grankullavillor. 
Villorna fotograferades 1997 av 
framlidne fotografen Kaj Dahl 
(1945–2003). 

Vid seminariet presenterades en 
sammanslutning eller ett nätverk 
av villaägare i Grankulla som 
håller kontakt för att diskutera 
frågor som uppstår kring villa-
boende. Clara Palmgren fungerar 
som gruppens primus motor. Det 
här är kultur när det är som bäst: 
samverkan mellan olika aktörer 
till Grankullakulturens fördel!

Vi ses och hörs i kulturens tecken!

GRANKULLA SVENSKA  
KULTURFÖRENING

Grankulla svenska kultur-
föreningillä on tapana 
joka syksy julkaista Vi i 

Grankulla lehden numeron, niin 
tänäkin vuonna. Lehdestä löytyy 
tietoa menneestä vuodesta, kult-
tuurihenkilöistä ja tapahtumista 
sekä tulevaa ohjelmaa. Niin kuin 
edellisinä vuosina esitellään Vuo-
den Kauniaislainen.

Mitä yhdistys ei ole tekemässä 
tänä vuonna on järjestää tapah-
tuma Ruotsalaisuuden päivä-
nä. Monena vuonna Grankulla 
svenska kulturförening on kau-
pungin puolesta järjestänyt Ruot-
salaisuuden päivän juhlan. Mutta 
tänä vuonna on tulossa konsertti 
”En minnenas kväll med Lasse 
Mårtensons artistvänner” Uu-
dessa Paviljongissa joulukuun 11 
päivänä 2016 klo 16. On hyvä 

Yhdessäolo ja verkosto
olla kulkematta vanhoissa jalan-
jäljissä ja löytää uusia toiminta-
muotoja. Tervetuloa!

Viime vuonna Grankulla svenska 
kulturförening täytti 25 vuotta. 
Osana juhlintaa yhdistys järjesti 
jäsenilleen matkan Viron van-
hoille ruotsinkielisille seuduil-
le. Neljäkymmentä matkailijaa, 
matkanjohtajat sekä oppaat, 
lähtivät ensin Tallinnaan ja jat-
koivat bussilla kolmen päivän 
ajan. Matka oli hyvin onnistunut 
ja ensi syksyksi suunnitellaan 
uutta matkaa.

Syksyn aikana kulttuuriyhdistys 
on järjestänyt kaksiosaisen ra-
kennuskulttuuriseminaarin, 7. ja 
14. syyskuuta, Kauniaisten kau-
pungintalolla. Iltaseminaareihin 
osallistui runsaat 160 henkilöä. 

Ensimmäisen seminaarin yhtey-
dessä avattiin näyttely joka kä-
sittää vanhoja kauniita huviloita 
Kauniaisissa. Edesmennyt Kaj 
Dahl (1945–2003) valokuvasi 
huviloita vuonna 1997.

Seminaarin yhteydessä esitel-
tiin yhteisö tai verkosto koostuen 
Kauniaisten huvilaomistajista, 
jotka pitävät yhteyttä keskustel-
lakseen huvila-asumisen yhtey-
dessä ilmenneistä kysymyksistä. 
Clara Palmgren toimii ryhmän 
alkuunpanijana. Tämä on kult-
tuuria parhaimmillaan: eri toi-
mijoiden yhteistoiminta Kauni-
aisten kulttuurin hyödyksi!

Nähdään ja kuullaan kulttuurin 
merkeissä!

GRANKULLA SVENSKA 
KULTURFÖRENING

LEDARE
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Styrelsens sammansättning 2016-2017

Patrik Limnell, ordförande

Veronica Fellman, vice ordförande

Christoffer Lindqvist, sekreterare

Jessica Lerche

Tom Sandström

Alf Skogster

Eva Wörlund

Barbara Åkerberg, kassör utanför styrelsen

Vi tackar alla 
som understött Grankulla svenska  
kulturförening under åren.

Namn: ____________________________________________________________

Adress: ____________________________________________________________

Postnummer: ______________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________

E-post: ____________________________________________________________

Skickas till: Grankulla svenska kulturförening, c/o Barbara Åkerberg,  
 Kavallvägen 2 H, 02700 Grankulla.
eller e-post baba@idrott.fi

Bli medlem i

Grankulla svenska kulturförening
Grankulla svenska kulturförening är en opolitisk förening, grundad 1990. 
Föreningens syfte är att främja och stöda det svenska  kulturarbetet och  
kulturutbudet i Grankulla.

Vi erbjuder mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar. 
Föreningen ger ut tidningen Vi i Grankulla och utser Årets Grankullabo.

Gå in på hemsidan och bekanta dig med föreningen på granikultur.fi

Medlemsavgiften är 10 euro/år.

✁

Grankulla svenska kulturförening rf

Flyttplaner?
Att köpa bostad innebär nya och kanske oväntat  

höga kostnader. Ansök om ett lånelöfte som passar din  
ekonomiska situation, innan du går på visning. Då kan  

du agera snabbare när du hittar ditt drömhem.
 

Ansök på nordea.fi/lånelöfte

Nordea,GraNKULLa, ProMeNadeN 1 
0200 5000 (LNa/Msa),  Nordea.FI

Nordea Bank Finland Abp
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Att segla är 
nödvändigt …

Nya Paviljongen, Västra Skolstigen 3,
den 11 december kl. 16. 
Servering.

• Årets Grankullabo 2016

• Granhultskolans kör uppträder med sång

Biljettbokning tfn 050 1490 
Inträde 15 euro. Biljetter 1 h före konserten. 
Arrangör: Grankulla svenska kulturförening rf

Benny Törnroos, Ami Aspelund, Johanna Almark 
och Kent Sjöman
Kapellmästare Henrik Wikström, piano,  
Päivi Kärkäs, oboe, Eerik Siikasaari, bas,  
Thomas Törnroos, slagverk, Pentti Hildén, gitarr.

En minnenas kväll med Lasse Mårtensons  
artistvänner
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TEXT EVA WÖRLUND

FOTO GRANKULLA STAD

GRANKULLA KYRKA
HOSIANNA!

Lö 26.11 kl. 11-13
Adventsbasar för diakoni och mission.
Fina handarbeten, julpynt, handstöpta ljus, 
bakverk – salt och sött, lotterier mm. 
I caféet serveras julgröt och kaff e. Arr. Gran-
kulla svenska kyrkoförening och Grankulla 
svenska församling.
1 söndagen i advent 27.11 kl.12
Högmässa, Nyberg, Sandell, Peitsalo, 
Smeds, damkören Grazia medverkar. Kaff e.
2 söndagen i advent 4.12 kl.12
Högmässa, Sandell, Peitsalo, dramagrup-
pen medverkar. Kaff e i nedre salen.
Kl. 18 Sibeliuskonsert i kyrkan. Kaj-Erik 
Gustafsson, orgel och Harry Dahlström, 
sång. Fritt inträde, programblad 10€ till 
förmån för Kyrkans utlandshjälp.
Ti 6.12 kl.10
Självständighetsdagens tvåspråkiga 
gudstjänst, Sandell, Smeds, Mäkinen, GSP-
Klang medverkar. Efteråt uppvaktning vid 
hjältegravarna.

www.grankullasvenskaforsamling.fi 

Hammaslääkärit

Niittytori 
Viherlaakso

www.nt-dent.fi
www.vihdent.fi
Puh. (09) 5915 620

Ajanvaraus netissŠ 24h

Hymy
valloittaa!

Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
Tel. 02 9001 7182 / 040–555 0568

juhla@premiumcatering.fi 
www.premiumcatering.fi 

– I fjol firade  
Grankulla svenska 
kulturförening 
25-årsjubileum, 
säger ordförande 
Pati Limnell. 

I år har föreningen satsat på 
byggnadskultur, en fotoutställ-
ning av gamla villor i staden 

samt ett par seminariekvällar 
kring byggnadskultur, arkitektur 
och restaurering. Seminarierna 
lockade en stor och intresserad 
publik. Se artiklarna på annan 
plats i tidningen, sidorna 10–11.

– Det känns som ett steg i rätt 
riktning att nu gå vidare med att 
dokumentera de byggnader som 
är skyddade i staden, säger han. 
Fotoklubben, som fungerar inom 
ramen för Grankulla svenska 
pensionärer, har åtagit sig att 
fotografera omkring 60 byggna-
der fram till slutet av juni 2017. 
Det är samtidigt en fortsättning 
på det arbete Kaj Dahl utförde 
1997.

Rymdteknik på årsmötet
Vid årsmötet den 11 februari 
2016 höll vetenskapsredaktören 
Marcus Rosenlund vid Yle Vega 
ett föredrag om ESO:s observa-
tioner av rymden och solsystemet 
i Atacamaöknen i norra Chile. 
ESO är en europeisk organisa-
tion verksam inom astronomi, 
med teleskop placerade på södra 
halvklotet. 

För några år sedan besökte 
Marcus Rosenlund Atacama-
öknen. Öknen, som ligger 750 
kilometer norr om huvudstaden 
Santiago de Chile, är en av de 
torraste platserna på jorden. 

Världens torraste plats, som 
ligger på 5 000 meters höjd i Ata-
camaöknen, heter Chajnantor. 

Där ligger också Alma, världens 
största radioteleskop med 66 
sammankopplade parabolan-
tenner.

Den nästan totala bristen på 
vattenångor i Chajnantor gör att 
man här kan fånga upp ljus med 
minimala våglängder från uni-
versums mest avlägsna delar som 
i tiden ligger nära the Big Bang. 
De observationer som hittills har 
gjorts beskrivs av astronomerna 
som sensationella. Astronomerna 
hoppas snart kunna få en insikt 
i hur universums allra första ga-
laxer bildades.

Alma finansieras och drivs av 
ESO (European Southern Ob-
servatory), i samarbete med USA 
och Japan.

Granidagen 40 år
Granidagen är en folkfest för 
stadens invånare och har firats 
sedan 1976. Arrangör är Gran-
kulla stad i samarbete med före-
tagarna. Föreningarna har samti-

Grankulla svenska kulturförening

Från rymdteknik 
till byggnadskultur

digt möjlighet att visa upp sig. 
Det bjuds på program för äldre 
och yngre i stadens centrum.

Årets Granidag gick av sta-
peln den 19 maj. Grankulla 
svenska kulturförening deltog 
med en frågesport med bilder 
och frågor anknutna till Gran-
kulla stads gamla byggnader 
och infrastruktur. 

Fotografierna visade det tidi-
gare taxihuset invid Grankulla 
järnvägsstation (södra sidan), 
byggnaderna på samma plats 
som Grankulla köpcentrum 
befinner sig nu, plankorsningen 
vid Tunnelvägens övergång, 
Elantobutiken som revs 1993 
och Gräsavägen med Gran-
kulla järnvägsstation som den 
enda bevarade byggnaden.

Tjugosex svar lämnades in. 
Tio personer hade svarat helt 
rätt på frågorna, fem belönades 
med var sin Stockholmskryss-
ning. Åsa Morelius fungerade 
som Fru Fortuna. 

De som hade tur i lottningen 
var Johanna Nyholm-Guac-
ci, Minna Bussman, Gunilla 
Blomberg, Susanna Teräväi-
nen och Maria Björklöf. Ett 
stort tack till alla som besökte 
föreningens stånd och deltog i 
frågesporten. ungateatern.fi 

Tel: 09-8620 8200

BILJETTER:
8 € morgonförest.

14 € kväll och lörd.

Lillklobb, Klobbskogsvägen 9, Esbo

to    8.12 kl.18

fre    9.12 kl.18

lö 10.12 kl.12

to 15.12 kl.10+18

fre 16.12 kl.10+18

lö 17.12 kl.15

ti 20.12 kl.10+18

BILJETTER:
8 € morgonförest.

to    8.12 kl.18

fre    9.12 kl.18

lö 10.12 kl.12
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stSista chansen att se den mysiga julpjäsen om

gubben Pettson & hans katt Findus julbestyr!

Sven Nordqvist

Pati Limnell.

Granidagen är en folkfest för stadens  

invånare och har firats sedan 1976.

Glöm inte  
att använda  

reflex i  
höstmörkret!
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De två mest aktuella frå-
gorna för tillfället är 
ekonomin samt den så 

kallade sote-reformen (social- 
och hälsovårdsreformen). Efter 
att statsrådet beklagligt nog för-
kastat förslaget om en separat 
lösning för huvudstadsregionen 
gäller för Grankulla, liksom för 
de övriga nyländska kommu-
nerna, att stadens alla social- 
och hälsovårdstjänster i fort-
sättningen anordnas av Nylands 
landskap. Stadsfullmäktige avger 
stadens utlåtande om det mas-
siva dryga 800 sidors lagpaketet 
den 7 november och ifall lagarna 
godkänns och tidtabellen håller, 
överförs all sote-verksamhet till 
landskapet den 1 januari 2019. 

Staden förhåller sig kritisk till 
reformen, i synnerhet till den 
del den gäller Nyland och de 
frågor som speciellt berör Gran-
kulla. De för staden mest kritiska 
frågorna gäller speciellt finan-
sieringsmodellen samt riskerna 
med att det ur invånarperspektiv 
viktiga samarbetet mellan bild-

ningssektorn och sote-sektorn 
riskerar brytas, då det uppstår en 
organisationsgräns mellan dessa 
två gränssnitt. Ytterst viktigt är 
också bevarandet av speciellt häl-
socentralen i Grankulla. Admi-
nistrativt kommer hälsocentralen 
i reformen att överföras till land-
skapet, men helt fysiskt kommer 
verksamheten att åtminstone de 
närmaste åren fortsätta i Gran-
kulla. Staden kommer att göra 
sitt yttersta, för att verksamheten 
också i fortsättningen kan fort-
sätta i Grankulla, men det måste 
erkännas att besluten i framtiden 
görs på annat håll.   

 
Själv förhåller jag mig förutom 
kritisk till reformen också skep-
tisk till om den verkligen kom-
mer att gå i mål denna gång 
heller. Reformen är den största 
förvaltningsreformen som gjorts 
under Finlands självständighets-
tid och då den på grund av poli-
tisk logik beslutats genomföras 
under en enda regeringsperiod, 
är riskerna stora att reformen 
också denna gång kommer att 

Aktuellt just nu

Kritiska tankar kring sote- 
reformen och finansieringen

fallera antingen av grundlags-
enliga orsaker eller på grund 
av politiska tvister. Personligen 
anser jag att vi i Finland har ett 
stort behov av en sote- och eller 
kommunreform, men det beho-
vet gäller främst övriga delar av 
landet, inte Nyland. 

Även på den ekonomiska fronten 
är utmaningarna stora. Utgifterna 
har redan i flera år utvecklats i 
för snabb takt, så också år 2016. 
Samtidigt tynar statsandelarna 
som prognostiseras vara minus 
1,15 miljoner euro år 2017, då de 
ännu 2012 var nästan 4 miljoner. 
Skatteintäkternas utveckling för år 
2016 såg enligt tidigare prognoser 
anemisk ut, men de prognoserna 
visade sig p.g.a. beskattarens miss-
tag vara felaktiga och utvecklingen 
låg på en god över 3 % nivå. För 
år 2017 del ser skatteutvecklingen 
på grund av konkurrenskrafts-
avtalets bieffekter sämre ut och 
skatteintäkterna beräknas trots en 
0,50 procentenhets skattehöjning i 
praktiken ligga nära samma nivå 
som år 2016. 

Underskottet år 2017 beräknas 
vara ungefär 0,9 miljoner. Mera 
oroväckande är det underlig-
gande strukturella underskottet 
på 6,7 miljoner. Marköverlåtel-
sevinster samt markavtalsersätt-
ningar på 7 miljoner år 2015, 
runt 9 miljoner år 2016 och be-
räknade 5,8 miljoner år 2017 
har hållit stadens resultat till-
fredsställande. Åren 2018–2019 
beräknas dessa intäkter tillföra 
endast knappa 2 miljoner per år. 
Då skatteintäkternas framtida 
uteckling ännu är osäker och 
statsandelarna samtidigt fort-
sätter att sjunka, är trycket att 
minska driftsutgifterna mycket 
stort. I budgeten 2017 ingår en 
sänkning av driftskostnaderna 
på runt 1,4 miljoner i jämförelse 
med prognosen för år 2016, men 
trots det innebär detta tyvärr en 

kostnadsökning på närmare 3 
procent jämfört med bokslutet 
2015. De största ökningarna är 
inom social och hälsovården, där 
speciellt specialsjukvårdskostna-
derna stigit i kraftig takt.

Staden har med andra ord en 
krävande ny fullmäktigeperiod 
framför sig. Men samtidigt måste 
vi minnas, att de närmaste åren 
kommer att vara mycket viktiga 
för hur Grankulla skall se ut i 
en framtid, där staden möjligen 
inte längre sköter social- och 
hälsovården. Men jag är säker att 
vi tack vare ett fortsatt gott sam-
arbete i staden, kommer att klara 
oss trots dessa utmaningens tider. 

CHRISTOFFER MASAR 

STADSDIREKTÖR I GRANKULLA

CHRISTOFFER MASAR OM …

1
… att vara stadsdirektör:

Är ett av de intressantaste och mest 
mångsidiga jobben som finns. Ingen 
dag är den andra lik. Dagarna och 
kvällarna blir ofta långa, men då man 
trivs, så går tiden fort. Jobbet är oftast 
väldigt inspirerande och givande, men 
det måste nog erkännas att det ibland 
också är väldigt tungt. 

Ytterst viktigt är också bevarandet av 
speciellt hälsocentralen i Grankulla.”

5 frågor
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Kaksi ajankohtaisinta kysy-
mystä tällä hetkellä ovat 
talous sekä niin kutsuttu 

sote-uudistus (sosiaali ja terve-
ydenhoitouudistus). Sen jälkeen 
kun valtioneuvosto valitettavasti 
hylkäsi pääkaupunkiseudun eril-
lisratkaisuehdotuksen koskien 
Kauniaista, kuten myös muita 
kuntia Uudellamaalla, tarkoittaa 
tämä että Uudenmaan maakunta 
hoitaa kaupungin kaikkia sosi-
aali- ja terveydenhoitopalvelui-
ta. Kaupunginvaltuusto antaa 
kaupungin lausunnon valtavasta 
runsaat 800 sivuisesta lakipake-
tista 7. marraskuuta, ja mikäli 
lait hyväksytään ja aikataulu 
pitää, siirretään kaikki sote-toi-
minta maakunnalle 1. tammi-
kuuta 2019.

Kaupunki suhtautuu kriittisesti 
uudistukseen, erityisesti siihen 
osaan joka käsittää Uuttamaata 
ja erityisesti Kauniaista koskeviin 
kysymyksiin. Kaupungille kriitti-
simmät kysymykset koskevat 
erityisesti rahoituskaavaa sekä 
asukasnäkökulmasta tärkeän 

sivistyssektorin ja sote-sektorin 
yhteistyön katkeamisriskin takia, 
kun näiden kahden välille muo-
dostuu organisaatioraja. Erit-
täin tärkeää on myös säilyttää 
Kauniaisten terveyskeskus. Hal-
linnollisesti terveyskeskus siirre-
tään uudistuksessa maakunnalle, 
mutta fyysisesti toiminta ainakin 
lähivuosina jatkuu Kauniaisis-
sa. Kaupunki tulee tekemään 
kaikkensa, jotta toiminta myös 
jatkossakin voi jatkua Kauni-
aisissa, mutta on tunnustettava 
että päätökset tulevaisuudessa 
tehdään muualla.

Itse suhtaudun sekä kriittisesti 
uudistukseen mutta myös skep- 
tisesti siihen saavuttaako se 
maaliviivaa tälläkään kerralla. 
Uudistus on suurin tehty hallin-
touudistus Suomen itsenäisyyden 
aikana ja kun se poliittisen logii-

Ajankohtaisia kysymyksiä Kauniaisissa

Talous ja sote-uudistus aiheuttavat 
päänvaivaa kaupungille

kan johdosta on päätetty toteut-
taa yhden ainoan hallintojakson 
aikana, ovat riskit suuret että 
uudistus myös tällä kertaa kaa-
tuu joko perustuslakisyihin tai 
poliittisten kiistojen takia. Hen-
kilökohtaisesti olen sitä mieltä 
että meillä Suomessa on suuri 
tarve sote- ja/tai kuntauudistuk-
seen, mutta tarve koskee lähinnä 
muita maanosia, ei Uuttamaata.

Myös taloudellisella rintamal- 
la haasteet ovat suuria. Kulut 
ovat jo monena vuonna kehit- 
tyneet liian suurella vauhdilla, 
niin myös vuonna 2016. Samalla 
valtionosuudet kuihtuvat, ovat 
ennusteen mukaan - 1,15 miljoo-
naa euroa vuonna 2017, kun ne 
vielä 2012 olivat lähes 4 miljoo-
naa. Verotulojen kehitys vuodelle 
2016 näytti ennusteiden mukaan 
aneeminen, mutta verottajan 

erehdyksen johdosta ennusteet 
olivat virheellisiä ja kehitys näyt-
tää olevan jopa yli 3 prosenttia. 
Vuodelle 2017 on verokehitys 
kilpailuvoimasopimuksen sivu-
vaikutusten johdosta vielä huo-
nompi ja verotulot lasketaan 0,50 
prosenttiyksikön verokorotuk-
sesta huolimatta jäävän samalle 
tasolle kuin vuonna 2016.

Alijäämä vuonna 2017 laske-
taan olevan noin 0,9 miljoonaa. 
Vielä huolestuttavampi on alla 
oleva jäsennelty 6,7 miljoonan 
alijäämä. Vuoden 2015 noin 7 
miljoonan maanluovutusvoitot 
sekä maansopimuskorvaukset, 
noin 9 miljoonaa vuonna 2016 
ja lasketut 5,8 miljoonaa vuonna 
2017 ovat pitäneet kaupungin 
tuloksen tyydyttävänä. Vuosina 
2018–2019 lasketaan että nämä 
tulot toisivat vain vajaat 2 mil-
joonaa vuodessa. Kun verotulot 
jatkuvasti kehittyvät hyvin hei-
kosti ja valtionosuudet samalla 
jatkavat laskemistaan, on paine 
toimintamenojen laskemisel-
le erittäin suuri. Vuoden 2017 

budjetissa on toimintamenojen 
1,4 miljoonan lasku verrattuna 
vuoden 2016 ennusteelle, mutta 
tästä huolimatta tämä tarkoit-
taa menojen lähes 3 prosentin 
nousua verrattuna vuoden 2015 
tilinpäätökseen. Suurimmat 
kasvut ovat sosiaali- ja tervey-
denhuollossa, missä erityisesti 
erikoissairaanhoitokustannuk-
set ovat nousseet voimakkaassa 
tahdissa.

Kaupungilla on toisin sanoen 
vaativa uusi valtuustokausi edes- 
sään. Mutta samalla meidän täy- 
tyy muistaa, että lähivuodet tule- 
vat olemaan hyvin tärkeitä sille 
millaiselle Kauniainen näyttää 
tulevaisuudessa, kun kaupunki 
mahdollisesti ei enää hoida sosi- 
aali- ja terveydenhoitoa. Mutta 
olen varma siitä että kaupun- 
gissa jatkuvan hyvän yhteistyön 
johdosta, tulemme selviytymään 
näistä haasteellisista ajoista huo- 
limatta.

CHRISTOFFER MASAR 

KAUPUNGINJOHTAJA

2 3 4 5
… det politiska klimatet:

Jag kan med erfarenhet från fyra 
kommuner konstatera att det poli-
tiska diskussionsklimatet i Grankulla 
i huvudsak är mycket bra. Såsom i 
alla tvåspråkiga kommuner före-
kommer det ibland vissa språkspän-
ningar, men samarbetet fungerar 
till största delen bra både mellan 
partierna och tjänstemännen och de 
förtroendevalda. 

… Grankulla om 20 år: 

Ännu en självständig och 
välmående stad, som trots en 
klart större befolkning än nu, 
kunnat bevara sin naturnärhet 
och småskalighet.  

… nästa års kommunalval: 

Såsom tjänsteman är kommunal-
valen kanske speciellt intressanta. 
Detta eftersom vi vart fjärde år får 
nya ”förmän”. Den kommande 
fullmäktigeperioden kommer både 
på grund av ekonomin och den 
kommande sote-reformen att vara 
en krävande, men mycket viktig 
fullmäktigeperiod.  

….min drivkraft: 

Jag har alltid varit intresserad av 
samhället, ekonomi och historia. 
Jag får på sätt å vis kombinera 
alla dessa olika intressen i det 
nuvarande jobbet. Det som 
driver mig framåt är med andra 
ord att få jobba med intressanta 
människor och ärenden samt 
att få vara med och påverka hur 
samhället utvecklas vidare.  

TEXT EVA WÖRLUND

Erittäin tärkeää on myös säilyttää 
Kauniaisten terveyskeskus. ”
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Våra byggnader står för cirka 50 
procent av vår nationalegendom. 
Det här är fråga om stora pengar, 

en egendomsmassa som man inte kan 
behandla lättvindigt. Det är fråga om 
pengar, men också om identitet och 
funktioner. Ett fungerande byggnadsbe-
stånd leder till att samhället fungerar, till 
att de funktioner som behövs kan uträt-
tas på ett tryggt, ändamålsenligt sätt.

Ändå kan man inte undgå att märka 
att det här är en egendom som inte mår 
bra i dagens Finland. Mögelskolor och 
-daghem är vardagsmat i dag. En miljö 
som skall vara trygg kan vara direkt 
hälsovådlig. Vi hör ofta om reparationer 
som gått fel, om byggnader som kort 
efter deras grundrenovering måste rivas 
för att någonting gått allvarligt på tok. 
Någonting som var rätt tidigare, funkar 
inte överhuvudtaget efter renoveringen.

Varför är det då så här? Vad är det i vårt 
sätt att se på byggnader och byggande 
som leder till fel resultat? 

Här finns det inget enkelt svar. Inget 
svar som ensamt skulle ställa saker till 
rätta. Visst, det handlar om fusk, slarv 
och misstag. Det handlar ofta om lagen 
om offentliga upphandlingar, som gör 
det svårt att välja kvalitet när möjlig-
heten att välja det billigaste alternativet 
lockar. Det handlar om att ingen har ett 
helhetsansvar för skötseln av en skola 
eller till exempel ett daghem - gårds-
karlen som tidigare kände byggnaden 
utan och innan har kanske ersatts av en 
servicefirma som på sin höjd sköter vissa 
rutinmässiga jobb med jämna mellan-
rum. Men de känner inte alltid till - eller 
för - byggnaden. De här är alla faktorer 
som kan leda till problem, men jag är 
övertygad om att det också handlar om 
den fokusering på teoretisk energieffek-
tivitet som infördes på 70-talet.

I dag är den officiella sanningen ökad 
energieffektivitet. 

Energieffektivitet som baserar sig 
på konstruktioner med flera lager i 

olika material, tjocka lager isolering 
och maskinell ventilation. Dessa krav 
sträcker sig i allt högre grad även till 
gamla byggnader som renoveras. Om en 
byggnads funktion ändras klassas den 
i ett byggnadslovstekniskt hänseende 
som en ny byggnad - med allt vad det 
betyder av krav och bestämmelser.

Varför är det här då illa, gagnas vi inte 
alla av ökad energieffektivitet? 

Visst, vi skall hushålla med de resurser 
vi har. Men samtidigt är det klart att vår 
fixering på teoretisk energieffektivitet 
inte har lett till önskat resultat. 

Juha Vinha, professor i byggnadsfysik 
vid Tammerfors universitet, har i sin 
forskning visat att de skolor och dag-
hem vi bygger i dag inte är nämnvärt 
energieffektivare än de vi byggde på 
1950-talet. Och Helsingfors energis sta-
tistik visar att våningshus från början av 
förra sekelskiftet är lika energieffektiva 
som de som byggdes hundra år senare. 
Lika energieffektiva - och ofta mycket 
friskare.

Denna höst kommer riksdagen att ta 
ställning till lagpaketet om så kallade 
nollenergihus. Det är en serie förord-
ningar som också kommer att inverka 
på våra befintliga byggnader. Det kom-
mer att leda till tjockare isoleringar 
och en ytterligare fokusering på den 
teoretiska energiförbrukningen fram om 
den verkliga. Den kommer att betona 
åtgången av värme-energi i stället för att 
beakta den totala belastningen en bygg-
nad har under sin livstid. Den kommer 
att göra det svårare att propagera för 
tyngdkraftsbaserad ventilation i gamla 
byggnader.

Den kommer med stor sannolikhet 
att leda till att den våg av mögelhus vi 
får tampas med i dag inte kommer att 
mattas av, utan fortsätta. Om det vill 
sig illa, med ökad kraft. Det är inte en 
utveckling vi vill ha, det är inte en ut-
veckling som vårt byggda arv förtjänar, 
och det är framförallt inte en utveckling 
vi har råd med. Jag kommer att jobba 
för att det inte skall gå så. 

 

Noin puolet koko kansallisvaral-
lisuudestamme on kiinnitettynä 
rakennuksiimme. Kysymys on 

suuresta rahasummasta - varallisuudes-
ta, jota käsitellessä ei voi sortua leväpe-
räisyyteen. Kyse on rahasta, mutta myös 
identiteetistä ja toiminnoista. Toimiva 
rakennuskanta on avainasemassa toi-
mivan yhteiskunnan takaamisessa ja 
siinä, että tarvittavat toiminnot voidaan 
suorittaa turvallisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti.

Me emme kuitenkaan voi olla huo-
maamatta, että rakennettu omaisuu-
temme ei voi hyvin. Homekoulut ja 
-päiväkodit ovat arkipäivää. Ympäristö, 
jonka pitäisi olla turvallinen, voikin 
olla suorastaan haitallinen. Kuulemme 
usein pieleen menneistä korjaustöistä ja 
rakennuksista, jotka pian peruskorjauk-
siensa jälkeen joudutaan purkamaan 
vakavan virheen tapahduttua. Jokin, 
joka on aiemmin toiminut, ei toimi enää 
lainkaan remontin jälkeen.

Miksi näin sitten on? Mikä on pielessä 
tavassamme tarkastella rakennuksia 
ja rakentamista? Mikä johtaa väärään 
lopputulokseen? 

Tähän ei ole yksinkertaista vastausta 
– ei yhtä asiaa, joka itsessään voisi rat-
kaista ongelmamme. Kyllä, on huijaa-
mista, huolimattomuutta ja vahinkoja. 
Kyse on osittain julkisia hankintoja kos-
kevasta lainsäädännöstä, jonka myötä 
houkutus valita halpa hinta laadun 
sijaan voi olla liian houkutteleva, tai 
jopa se ainoa juridisesti turvallinen 
vaihtoehto. Kyse on myös siitä, että 
kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta 
koulun tai esimerkiksi päivänkodin 
kiinteistön hoidosta – talonmies, joka 
aiemmin tunsi rakennuksen läpikotai-
sin, on ehkä vaihtunut huoltoyhtiöön, 
joka korkeintaan hoitaa joitain rutii-
ninomaisia töitä säännöllisin väliajoin. 
Mutta he eivät tunne rakennusta, aina-
kaan samalla tavalla. Kaikki nämä ovat 
tekijöitä, jotka voivat johtaa ongelmiin 
– mutta minä olen vakuuttunut siitä, 
että kyse on myös 70-luvulla yleistynyt 
keskittyminen teoreettiseen energiate-
hokkuuteen.

Tämän päivän virallinen totuus on li-
sääntyvä energiatehokkuus.

Energiatehokkuus, joka suurelta osin 
perustuu monikerroksisiin rakenteisiin, 

paksuihin eristekerroksiin ja koneelli-
seen ilmanvaihtoon. Nämä vaatimuk-
set ulottuvat enenevässä määrin kos-
kemaan myös vanhoja remontoitavia 
rakennuksia. Jos rakennuksen toiminta 
muuttuu, se luokitellaan rakennuslu-
pateknisesti uudeksi rakennukseksi. 
Silloin sitä koskevat uudet määräykset 
ja säädökset.

Miksi tämä sitten on huono toiminta-
tapa, emmekö me kaikki hyödy parem-
masta energiatehokkuudesta? 

Kyllä, on oikein pyrkiä järkevään 
taloudenpitoon luonnonvarojemme 
suhteen. Mutta samalla on selvää, että 
keskittyminen teoreettiseen energiate-
hokkuuteen ei ole johtanut toivottuun 
lopputulokseen. Tampereen teknillisen 
yliopiston rakennusfysiikan professori 
Juha Vinha on tutkimuksillaan osoit-
tanut, että tänä päivänä rakennettavat 
koulut ja päiväkodit eivät ole mer-
kittävän paljon energiatehokkaampia 
kuin 1950-luvulla rakennetut. Helsingin 
energian tilastot puolestaan näyttävät, 
että viime vuosisadan vaihteessa ra-
kennetut kerrostalot ovat yhtä energia-
tehokkaita kuin ne, jotka rakennettiin 
100 vuotta myöhemmin. Yhtä energia-
tehokkaita – ja usein paljon terveempiä.

Tänä syksynä eduskunta saa käsitel-
täväkseen lakipaketin niin sanotuista 
nollaenergiataloista. Se sisältää sarjan 
asetuksia, jotka tulevat vaikuttamaan 
myös jo olemassa oleviin rakennuksiin. 
Se johtaa paksumpiin eristeisiin ja jo 
entisestään suurempaan keskittymi-
seen teoreettiseen energiankulutukseen 
todellisen energiankulutuksen sijaan. 
Se tulee painottamaan lämpöenergian 
kulutusta sen sijaan, että se ottaisi huo-
mioon rakennuksen koko elinkaaren. 
Se tulee myös vaikeuttamaan painovoi-
maisen ilmanvaihdon käyttöä vanhoissa 
korjattavissa rakennuksissa.

Suurella todennäköisyydellä se tulee 
johtamaan siihen, että se hometalojen 
aalto, jonka kanssa me jo nyt kamppai-
lemme, ei tule heikentymään. Sen sijaan 
riskinä on, että aalto tulee vaan jatku-
maan, pahimmassa tapauksessa vahvem-
min kuin nyt. Tämä ei ole haluamamme 
kehityssuunta, eikä kehityssuunta, jonka 
rakennettu perintömme ansaitsee. Tämä 
on kehityssuunta, johon meillä ei ole 
varaa. Tulen tekemään töitä sen eteen, 
että näin ei tule tapahtumaan.

ANDERS ADLERCREUTZ 

RIKSDAGSLEDAMOT OCH ARKITEKT • KANSANEDUSTAJA JA ARKKITEHTI

Ökad  
energieffektivitet  
kan bli skurken  

i dramat
– Vad är det i vårt sätt att se på byggnader och 

byggande som har gått snett, undrar arkitekt och 
riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Lisääntyvässä  
energia- 

tehokkuudessa 
voi olla koira  
haudattuna

– Mikä on mennyt pieleen tavassamme tarkastella 
rakennuksia ja rakentamista, kysyy Anders  
Adlercreutz, arkkitehti ja kansanedustaja.
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FOTO PRIVAT

”Hellahuone”, som var kö-
ket i gårdskarlens bostad i 
Gula villan på Thurmans 

allén i Grankulla, har i tio års 
tid utgjort dekorationsmålarnas 
verkstad. Men så blev Hella-
huone Kamari. Som firmanamn 
utgör Kamari en sammanslag-
ning och förkortning av Katarina 
och Maria.

Maria Eklundh och Katarina 
Kranck är båda ekonomer, krea-
tiva och konstnärliga trebarns-
mammor som gjort hobbyverk-
samheten till ett yrke. I början 
målade de mycket åt släktingar 
och vänner, med tiden även åt 
kunder, huvudsakligen i huvud-
stadsregionen. Men möbeltapet-
sering var inte Kamaris grej, i 
stället blev dekorationsmålning 
deras gemensamma arbetsupp-
gift. 

I år är Maria ansvarig för verk-
samheten när Katarina är bosatt 
utomlands. 

– Det finns ingen officiell ut-
bildning för dekorationsmåleri 
i vårt land, säger finsnickaren 
och dekorationsmålaren Sinik-
ka Siekkeli i Kyrkslätt. Utbildar 
man sig till målarmästare får 
man hela utbildningen från a 
till ö och blir man artesan ingår 
en kurs i dekorationsmålning i 
utbildningen. 

Men man kan, om man är in-
tresserad av yrket, delta i kurser 
och bit för bit lära sig hantverket. 

Det har Katarina och Maria 
gjort genom att delta i Sinikka 
Siekkelis dekorationsmålnings-
skola. Under två års tid fick de 
lära sig grunderna i material- 
och färgbehandling, men också 
marmorering, dalamålning och 

perspektivmålning. Utbildningen 
hölls då i Finns folkhögskola i 
Esbo, numera är kursverksamhe-
ten förlagd till Vols gamla folk-
skola i Kyrkslätt.

– Vi har själva bekostat vår 
utbildning och kompletterat med 
nya kurser, bland annat på nätet, 
säger Maria Eklundh. 

Från toalett till pelare
– Vårt första officiella jobb blev 
att dekorera en restaurangtoalett 
i Helsingfors. Krogen som finns 
på Högbergsgatan har bytt namn 
sedan dess, men förhoppnings-
vis har ordspråken på latin och 
lagerkransarna fått stå kvar. Ett 
annat trevligt projekt utgjorde 
matsalsväggen i en villa i Italien. 
Det tog oss en vecka att utföra 
grundmålning och dekorationer 
med träd, blommor och fåglar. 

Vi tror på handens kraft
– En gedigen möbel, om än 

gammal och sliten, kan få nytt 
liv med en grundlig  

upputsning, säger dekorations-
målaren Maria Eklundh. En 

ny färgton ger ofta möbeln en 
levande yta. Därför tror vi på 

handens kraft. Fantasin är den 
enda begränsningen.

I Medelhavsländerna är det en 
del av kulturen att pryda sitt hem 
med dekorerade väggar, dörrar 
och skåp.

– Här hemma har vi fått i upp-
drag att måla väggar, tak, köks-
inredningar, tapetbårder, skyltar 
och naturligtvis gamla och nya 
möbler. I äldre lägenheter i Hel-
singfors inredda med pelare vill 
man gärna ha dem målade eller 
marmorerade. Eller om väggarna 
är dekorerade med bröstpanel 
kan man önska sig färg i olika 
fält eller linjer. Tapeter och bår-
der målas på papper eller direkt 
på väggen.

En levande yta

– Dekorationsmåleri är ett gam-
malt hantverk, påminner Maria 
Eklundh. 

Därför använder vi traditio-
nella lim- och oljebaserade fär-
ger när vi utgår från föremålens 
behov. Färgerna blandas med 
pigment. Mycket tid går åt att 
få fram rätt färgnyans och måla 
i skikt för att göra ytan levande. 
Målfärgen måste vara hållfast, 
föremålet ska leva länge efteråt.

Dekorationsmålning omfattar 
olika tekniker bland annat mar-
morering (stenimitation), ådring 
(träimitation), lasering (genom-
skinlig färg där underlaget fram-
träder), allmogemåleri (möbler 
som målades på landsbygden förr), 
trompe l´oeil (illusionsmåleri) och 
schabloner (utskuren mall).

En bård på väggarna uppe vid taket håller ihop rummet visuellt. Med lite färg på penseln fyller Katarina 
Kranck i schablonen som ska ha passmärken vid förflyttning.

Väggmålningen i det italienska hemmet blev klart på en vecka, 
säger Maria Eklundh.

– Vi deltar i mässor  och visar upp prov på arbeten som vi 
gjort, säger dekorationsmålarna Katarina Kranck (fr.v.) 
och Maria Eklundh.

Dekorationsmålarnas verkstad Kamari 
finns i Gula villan på Thurmans allén i 
Grankulla.

Dekorationsmåleri 
är ett gammalt 
hantverk”



10 - Vi i Grankulla

Seminariet hölls i samarbete 
med Grankulla stads kul-
turbyrå. Den första kvällen 

hölls  onsdagen den 7 septem-
ber och handlade just uttryckli-
gen om byggnadskultur. Många 
grankullabor besökte Stadshuset 
och tog del av seminarierna. Det 
var fil.mag. Clara Palmgren, tidi-
gare mångårig kultursekreterare 
i Grankulla, som kastade fram de 
här brandfacklorna. Hon hade 
gett sitt anförande rubriken ”Är 
Grankulla för evigt en villastad?” 
Clara resonerade kring huruvida 
Grankulla behöver skattebeta-
lare eller inte, det vill säga om 
de gamla villorna får offras för 
nybyggnadsproduktion.

Med tanke på den gamla vär-
defulla villakulturen efterlyste 
Clara Palmgren även ett så kallat 
villaarkiv som lämpligen kunde 
placeras i anslutning till Gran-
kulla stads lokalhistoriska arkiv 
som är beläget i Villa Junghans. 

(Läs Clara Palmgrens artikel på 
annan plats i denna tidning). 

Efter hennes utomordentliga 
anförande om framtiden i Gran-
kulla följde ett föredrag av mera 
föreläsningskaraktär då arkitek-
ten och professorn emeritus Tore 
Tallqvist från Helsingfors anförde 
mera teoretiska synpunkter på ar-
kitekturhistoria och byggnadskul-
tur. Det är just i dessa ämnen som 
han undervisat blivande arkitekter 
största delen av sin yrkeskarriär, 
senast vid Tammerfors universi-
tet. Han hade kallat sitt föredrag 
”Byggnadskulturens trehjuling” 
Arkitekturens tidlösa innehåll defi-
nieras i allmänhet med hjälp av tre 
klassiska begrepp: Användbarhet, 
Beständighet och Skönhet.

Vid seminariet betraktade ar-
kitekturprofessorn arkitekturen 
ur en vidare synvinkel och åskåd-
liggjorde visuellt sitt utvidgade 
perspektiv med just byggnads-
kulturens trehjuling. 

Endast ett av hjulen, konstate-
rade Tallqvist, tillhör arkitektu-
ren, medan byggnadsvården och 
arkitekturens historia står för de 
två övriga. En ständigt aktuell ut-
maning är, framhöll han vidare, 
hur ramverket för trehjulingen 
skall konstrueras så att hjulen 
skall rulla i samverkan, när be-
slutsfattaren, byggherren eller 
arkitekten sätter sig på sadeln.

Tallqvist byggde upp sitt an-
förande som en bildserie i tre 
avsnitt, som gav en återblick på 

hans arbetsliv och som samtidigt 
beskrev ramverkets tre tillverk-
ningsskeden. Utgångspunkten 
var hans tidiga arbetsår på Alvar 
Aaltos byrå.

Villa Granagård
Ett anförande av mera person-
lig karaktär stod ingenjör Bernt 
Paqvalén för, då han presente-
rade huset där han bor och äger 
tillsammans med sin bror Lars-
Bertil Paqvalén. Huset är också 
deras barndomshem. 

Villa Granagård som huset 
heter byggdes år 1910 och ri-
tades av arkitekt Eliel Saarinen. 
Det var brödernas farföräldrar 
Toni och Bertil Paqvalén som 
lät bygga huset. På den tiden var 
den omkringliggande miljön av 
lantlig karaktär med betande 
kor i näromgivningen. Huset lig-
ger invid Gallträsk sjön. För att 
underlätta transporten av bygg-
nadsmaterialet från Grankulla 

järnvägsstation skaffade Bertil 
Paqvalén en mulåsna.

Villan är en brädfordrad stock-
villa i två våningar med stående 
panel i gult med vita täcklister 
och mansardtak. Huset är ca 
300 m2.

Fukt- och mögelskador 
ett problem
Seminariets andra kväll, onsda-
gen den 14 september, bjöd på 
ett program av annat slag. Då 
var fukt- och mögelskador på 
tapeten. Två experter på området 
berättade och föreläste om den 
här problematiken. Det var ar-
kitekten och professorn emeritus 
Panu Kaila samt byggmästaren 
Leif Slotte som stod för infor-
mationen.

Fukt- och mögelskador är 
brännande viktiga ämnen som 
man bör behandla i tid. Panu 
Kaila som illustrerade sitt fö-
redrag med hjälp av bilder 

Byggnadskulturseminarium i Grankulla:

God byggnadsvård håller 
fukt och mögel borta

Hur ser Grankulla ut i framtiden? Kommer de gamla 
villorna att skattas åt förgängelsen? Kommer det att 
byggas ännu mera bostäder, som resulterar i en rivning 
av de gamla villorna? Frågeställningarna var många vid 
det byggnadskulturseminarium, som arrangerades av 
Grankulla svenska kulturförening och hölls i Grankulla 
stadshus två onsdagskvällar å rad.

TEXT OCH FOTO TOM SANDSTRÖM

Grankullas tidigare kultursekreterare Clara Palm-
gren inledde den första seminariekvällen som hand-
lade om byggnadskultur. Hon ställde den provoka-
tiva frågan om Grankulla är en villastad för evigt?

Byggnadskulturseminariet i Stadshuset samlade 
många grankullabor. I förgrunden arkitekt Panu 
Kaila som talade om fukt- och mögelskador.

– Mina farföräldrar Bertil och Toni Paqvalén byggde Villa Grana-
gård år 1910, berättar Bernt Paqvalén där han står framför det 
vackra huset med sina speciella vita täcklister. Bernt berättade 
om Villa Granagård under den första seminariekvällen.

Fukt- och mögelskador 
är brännande viktiga 
ämnen som man bör 
behandla i tid. 

”
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påpekade att fuktskador som 
inte åtgärdas med tiden leder 
till mögelskador. Han ansåg att 
fuktskador nog kan åtgärdas 
men det kräver vanligtvis mycket 
arbete och ställvis omfattande 
reparationer.

– Det finns två stora problem 
när det gäller fukt- och mögel-
skador. För det första blir det 
problem om  man använt ma-
terial som inte andas. För det 
andra kan luftväxlingen vara 
otillräcklig. Man bör ha luft-
växling med undertryck. I gamla 
hus fungerar detta bättre än i 
nya. Lite värmeläckage gör att 
strukturerna torkar. Det är inte 
”hukkalämpöä” utan ”kuivan-
pitämislämpöä”, påpekar Panu 
Kaila. 

Strukturer som andas är så-
dana som kan släppa igenom 
vatten. Det räcker inte att  de 
släpper igenom vattenånga. Som 
isoleringsmaterial förespråkar 
Kaila naturmaterial som sågspån 
och träfiberull framom mineral-
ull som kan leda till att vatten 
kondenseras i väggen.

Grunden är också viktig. Ock-
så den måste hållas torr. Man 
måste se till att vatten inte kon-
denseras någonstans.

När det gäller badrum och 
andra våtutrymmen säger han 
att det är viktigt att golvet inte 
blir vått. Hur skall man då göra 
i ett duschrum? Jo, man skall 
helst installera ett duschskåp el-
ler dylikt som är direkt anslutet 
till avloppet. 

– Golvvärme är också bra, 
det torkar upp golvet, framhöll 
Kaila.

Han påminner om att fogarna 
på ett klinkergolv nödvändigtvis 
inte är 100 procent täta. Det är 
viktigt att man före klinkerlägg-
ningen breder ut en fuktspärr 
som brukar vara en tjock massa.

Panu Kaila tog också upp 
frågan om val av målarfärger 
och konstaterade att det finns 
en ansenlig mängd fabrikat på 
marknaden. En del av dem, till 
exempel latexfärger, andas inte 
och bör inte användas.

Om ett hus är målat med en 
latexfärg kan man faktiskt måla 

Gamla villor på utställning i Stadshuset

Innan seminariet vidtog öppnades en fotoutställning 
i Stadshusets foajé. År 1997 fotograferade framlidne 
fotografen Kaj Dahl, på uppdrag av Grankulla svenska 
kulturförening, gamla kulturhistoriskt värdefulla 
grankullavillor. De flesta av de 22 villorna har byggts 
i början av 1900-talet. Utställningen öppnades av 
stadsdirektör Christoffer Masar.

FOTO PETER SLOTTE

Pensionärernas högkvarter i Grankulla. Affärsmannen Wilhelm Noschis lät bygga Villa Junghans åren 1915-1916. Han var direktör för Ab 
Bad Grankulla. Byggnaden ägs av Grankulla stad. Foto Peter Slotte.

om det med oljefärg. I så fall är 
det viktigt att skrapa bort den 
gamla latexfärgen, alla lösa fla-
gor skall bort. Man känner igen 
latexfärg på att gamla färglager 
bildar sega flagor. 

– Rödmylla kan också vara ett 
bra alternativ. Förarbetet är i alla 
fall A och O, avslutar Panu Kaila.

Panu Kaila har skrivit flera 
böcker i ämnet byggnadsvård. 
De fungerar som handböcker för 
husrenoverare. Han har också 
skrivit böcker om vilka målar-
färger som passar var. 

Det mesta går att fixa
Kvällen avslutades med ett anfö-
rande av byggmästare Leif Slotte 
som under många år sysslat med 
praktisk husrestaurering och åt-

gärdat uppkomna fukt- och mö-
gelskador.

Med hjälp av diabilder visade 
han också hur han lett projekt 
då man flyttat gamla stockhus 

Arkitektprofessor Tore Tallqvist föreläste om arkitekturhistoria och 
byggnadskultur och hade gett sitt anförande rubriken ”Byggnads-
kulturens trehjuling”.

från till exempel Österbotten 
till Nyland där de återupp-
byggts.

– Då det gäller skador av olika 
slag går det mesta att fixa, påstår 

Leif Slotte, som gärna ser att 
gamla hus bevaras.

– Skulle ni riva eller reparera 
det här, frågar han och visar en 
bild av ett hus som ser bedrövligt 
ut, med bland annat hängande 
takås.

De flesta i publiken skulle riva, 
men Slotte visar med de följande 
bilderna hur man reparerade hu-
set och hur resultatet blev.

– Imponerande! utbrast en i 
publiken.

Leif Slotte poängterar att när 
man undersöker ett gammalt hus 
bör man först se på ”patienttill-
ståndet”. Det är viktigt att titta 
upp på takåsen. Ser man häng 
eller ojämnheter kan man räkna 
med att det finns jobb på stom-
men och grunden. Husets skor-
sten kan också avslöja skicket 
på huset.

Det lägsta stockvarvet i ett 
stockhus skall alltid kontrolleras. 
Målarfärg som flagnar skvallrar 
om fuktskador. Man kan också 
borra i stocken och syna husets 
kondition. Det är egentligen gan-
ska lätt att byta ut stockar. 

När man ser på grunden skall 
man kontrollera sättningar och 
om det finns ventilation till un-
dergrunden.

Också Slotte betonar att det är 
viktigt att huset inte är för tätt. 

– Jag brukar jämföra hus med 
människor. Om vi har fuktiga 
fötter mår vi inte bra och att gå 
en lång stund i en tät regnrock är 
inte trevligt. Det blir lätt fuktigt 
innanför.

Den andra seminariekvällen fokuserade på fukt- och mögelskador. 
Två gurun på området, byggmästare fr.v. Leif Slotte och arkitekt 
Panu Kaila har under flera år föreläst tillsammans om det brän-
nande ämnet.
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Kauppakeskus Grani Köpcentrum • Puh/Tel/Fax 5050090 Social- och hälsovårds- 
samt landskapsrefor-
men är rykande aktuell. 

Social- och hälsovårdsminis-
teriet och finansministeriet 
har per den 9.11. 2016 bett 
om utlåtanden till ett utkast 
till regeringsproposition som 
gäller social- och hälsovårds- 
samt landskapsreformen. 

Samma ministerier har 
tillsatt totalt 22 grupper för 
att bereda social- och häl-
sovårdsreformen, inrättan-
det av självstyrande områ-
den och landskapsreformen. 
Landskapen skulle då om-
fatta cirka 220 000 anställda, 
få en finansiering på 12,3 
skatteören från Finlands 330 
kommuner samt ta emot 
den kommunala fastighets-
massan. Samma ministerier 
har bett Nordic Healthcare 
Group analysera fastighets-
risken och enligt utlåtandet 
är digitaliseringens fortskri-
dande, avvecklandet av slut-
envården, koncentreringen av 
öppenvårdstjänster till större 
centraler och andelen privat 
tjänsteproduktion de främsta 
faktorerna för den fortsatta 
utvecklingen. 

Reformförslagets  
ekonomiska följder
Målet med hela social- och 
hälsovårds- och landskaps-
reformen är att på lång sikt 
dämpa kostnadsökningarna i 
de offentliga finanserna med 
tre miljarder euro och bidra 
till att hållbarhetsunderskot-
tet hålls under kontroll. 

Med ett sådant enormt by-
råkratiskt maskineri, där pro-
ducenterna är ovissa om vad 
de producerar och till vem. 
Där patienternas, kundernas 
och klienternas valfrihet inte 
är tydlig och där betalnings-
modellen är oklar - är det 
mycket svårt att tänka sig att 

detta skulle börja den 1.1.2019, 
vilket föresatsen är. 

Tyvärr prioriteras kvalitet i all 
sorts vård lågt. Tvärtom föreslås 
exempelvis att personaldimen-
sioneringen inom äldreomsorgen 
ska minskas från 0,5 till 0,4, vil-
ket ytterligare försämrar möjlig-
heterna till en god vård. Utöver 
social- och hälsovård skulle även 
näringslivsfrämjande, miljö- och 
hälsoskydd, styrning och plane-
ring av områdesanvändningen 
och regional kultur och identitet 
ingå i de nya landskapen.

Språkliga dimensioner
Språket i reformförslaget har 
diskuterats. De språkliga rät-
tigheterna ska tryggas i den nya 
servicestrukturen i social- och 
hälsovårdsreformen genom att 
patienten och klienten har rätt 
att använda finska eller svenska 
enligt språklagen. 

I den nya lagen om ordnandet 
av social- och hälsovården, som 
är under beredning, ska även de 
språkliga rättigheterna faststäl-
las. Av de arton föreslagna land-
skapen kommer sex stycken att 
bli tvåspråkiga. 

Frånsett Österbotten kommer 
svenska att vara minoritetsspråk 
i de övriga landskapen. Enligt 
landskapslagen som är under 
beredning ska landskapsstyrel-
sen i ett tvåspråkigt landskap 
tillsätta ett påverkningsorgan 
för minoritetsspråket. Till med-
lemmar i organet väljs invånare 
som representerar dem som talar 
minoritetsspråket i landskapet. 
Påverkningsorganet ska utreda, 
uppskatta och definiera behovet 
av tjänster för den språkliga mi-
noriteten i landskapet och följa 
upp och utveckla tillgången till 
och kvaliteten av dessa tjänster.

Övriga nyheter
Folkpensionsanstalten FPA bör-
jar sköta det grundläggande ut-
komststödet från den 1.1.2017, 

tidigare har det skötts om av 
kommunernas socialbyråer. 
Kommunerna kan fortfaran-
de bevilja kompletterande 
utkomststöd för särskilda ut-
gifter som det grundläggande 
utkomststödet inte täcker. 
Detta är en stor administrativ 
förändring. 

Regeringen har beslutat 
om ett pensionsstöd av en-
gångsnatur för personer över 
60 år som varit utan arbete 
i minst fem år. Det är en väl-
kommen arbetsmarknads-
ändring. Trots satsningar på 
sysselsättande åtgärder för 
denna grupp är det endast 
cirka en procent av de som 
fått ta del av satsningarna 
som har fått arbete.

Avgifterna inom småbarns-
pedagogiken sänks för barn-
familjer med små inkomster. 
Avsikten är att förbättra ar-
betssituationen särskilt för 
ensamförsörjare. Regeringen 
föreslår sänkning av avgif-
terna inom småbarnspeda-
gogiken med totalt cirka tio 
miljoner euro.

Småbarnsfamiljer har rätt 
till lagstadgat hemvårdsstöd 
ifall under treåriga barn vår-
das på annat sätt än i kom-
munal småbarnsfostran el-
ler med kommunalt stöd för 
privat vård. 

Om en familj får lagstadgat 
hemvårdsstöd kan kommu-
nen bevilja ett tillägg. Hem-
vårdsstödets kommuntillägg 
och barnets åldersgräns har 
sänkts i Grankulla som följd 
av de kommunala sparåt-
gärderna från den 1.9.2016. 
I snitt har 70 familjer per 
månad fått kommunalt hem-
vårdsstöd före ändringen. 
Antalet mottagare av det 
kommunala hemvårdsstödet 
brukar inte korrelera med 
antalet barn som söker kom-
munal dagvård. 

KOLUMN

Rykande aktuella reformer
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– Visst, ekonomin är mitt yrke, 
brukar jag säga. Med en bak-
grund som ekonomiansvarig på 
Fazer kändes det inte helt fel att 
som pensionär koppla om till ett 
annat ekonomiskt sammanhang. 
Som kassör gav det mig dess-
utom en mjukstart, vilket jag har 
haft nytta av som ordförande. 
Det är till kassören man kom-
mer för att betala deltagar- och 
andra avgifter av något slag. Jag 
lärde mig samtidigt koppla ihop 
namn och ansikten och det blev 
en bra inkörsport när man vill 
bli bekant med folk. Jag kände ju 
inte så många, vi hade just flyttat 
från Dalsvik till Grankulla.

Glada pensionärer
I början av året valdes Marian-
ne Svartbäck till ordförande för 
Grankulla svenska pensionärer. 
Hon efterträdde Alf Skogster 
som innehaft posten i tio år. 

– Det har inte varit så lätt att 
stiga i Affes stövlar, säger hon. 
Men en sak har jag tagit efter vår 
före detta ordförande och det är 
att alltid ta gästerna i hand och 
hälsa var och en välkommen till 
våra populära tisdagsträffar. 

Höstens första möte i början 
av september lockade 160 pen-
sionärer till Villa Junghans. Trots 
att stadsdirektör Christoffer Ma-
sar, som skulle ge en lägesbe-
skrivning av ekonomin i staden, 
inte hade något roligt att berätta, 
var alla synnerligen glada och 
tacksamma över besöket.

Program och samvaro
En av pensionärsföreningens 
uppgifter är ju att se till att 
folk får träffas. Men eftersom 
vi inte kan få rum för alla 600 
medlemmar under samma tak 
finns det hobbygrupper man 
kan delta i.

I början av oktober startade en 
ny grupp, Debatthörnan, under 
ledning av Filip Hamro-Drotz.

– Själv är jag med i Gröna 
fingrar, Linedance, Teresa, Seni-
ordans och Scrabble. Min man 
deltar i Fotoklubben.

Även sommartid vill folk träf-
fas och samtala över en kopp 
kaffe. Sommarcaféet lockade 
igen rekordmånga besökare och 
vädret utgjorde inget hinder för 
att komma till Villa Junghans.

– Vi strävar efter att ha ett va-
rierande program och i år finns 
det mycket att fira, bland an-

nat Grankulla som fyller 110 år, 
pensionärsföreningens tillvaro 
på Villa Junghans som fyller 30 
och Finlands 100-årsjubileum 
nästa år. Inför jubileumsåret har 
de svenska och finska pensionä-
rerna planterat tusen scillalökar 
på Villa Junghans gräsplan. 

Generationsöverskridare
En av de viktigaste uppgifterna 
för pensionärerna är att vara 
en resurs i samhället. En resurs 
kan innebära att olika ålders-
grupper, barn, ungdomar och 
pensionärer, hittar gemensamma 

Namn: Marianne Svartbäck.

Ålder: 71 år

Bor: Grankulla.

Familj: Make, två barn, sex barnbarn.

Yrke: Dipl. ekonom (Åbo Akademi).

Uppdrag: Ordförande för Grankulla svenska pensionärer.

Fritid: Handarbete, korsord, trädgård.

Lycklig: Med svampkorg på armen bland lingon, svamp 
och annat smått och gott.

”Viktigt 
leva med 
sin tid 
men ändå 
se framåt”

– Det finns många progressiva människor bland pensionärerna, säger Marianne Svartbäck, ny ordförande för Grankulla svenska pensionärer. 
Därför är det viktigt att föreningen lever med och i sin tid.

TEXT OCH FOTO EVA WÖRLUND

uttrycksformer som fungerar. 
Många pensionärer är till ex-
empel aktiva som skolfarfar och 
-farmor i lågstadiet, men också i 
högstadiet i Grankulla.

En annan gränsöverskridande 
verksamhet är jultablån för dag-
hemsbarn i början av december 
i Grankulla kyrka. Då framför 
några pensionärer med stor in-
levelse den traditionella berät-
telsen om Jesu födelse.  

– För en tid sedan ordnades 
en Kulturkarneval i Grankulla, 
där drygt 500 skolelever i ål-
dern 13-19, samlades till en ung-
domsträff. Pensionärsföreningen 
deltog som generationsöverskri-
dande part med Linedance som 
leddes av Alf Skogster och hans 
dansgrupp. 

När Grankulla svenska pen-
sionärer arrangerade ett fram-
tidsseminarium i samband med 
40-årsjubileet i fjol deltog bland 
annat professor Paul Lillrank. 
Han gav pensionärerna följande 
generationsöverskridande råd: 
det är viktigt att hålla kontakt 
med de efterlevande och se till 
att de kan sin historia, man ska 
hjälpa sina barn, inte gräla i onö-
dan och sist  men inte minst: allt 
var inte bättre förr.

– Vi skulle behöva en skattmästare 
i föreningen. Du har ju erfarenhet. 
Kom med i Grankulla svenska pen-
sionärer! 
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Årets Grankullabo 2016

Stamkunderna  
litar på god service 
- det prutar vi inte på

– Det är kunderna och framför 
allt stamkunderna som gör att 
det känns bra att gå på jobb varje 
dag, säger Jorma Österholm. 

Grankulla Ur och Guld är ett 
familjeföretag, äldst i staden 
med 50 år på nacken. Syskonen  
Österholm och Finnberg står för 
kontinuiteten.

Uraffären ses av många som 
en institution, som står stadigt 
i myllan också när det utdrag-
na centrumbygget hotar att ta 

knäcken på företagarandan i 
byn.

Den 17 oktober 2016 firade 
uraffären 50-årsjubileum i arbe-
tets tecken. I skyltfönstret fanns 
några fotografier framställda av 
föräldrarna Gösta och Taisia 
Österholm. En liten minnesut-
ställning hade också fått rum 
med bland annat det första dam-
armbandsuret som såldes i buti-
ken och som i ett senare skede 
köptes tillbaka, en ”antik” väck-

arklocka från Sovjetunionen som 
blev en makalös försäljnings-
succé och några andra föremål 
med patina. 

Fadern Gösta Österholm 
grundade firman den 17 okto-
ber 1966. Redan som 15-åring 
inledde han sin bana som lärling 
hos Tillander. Den första affären 
Kelloliike G. Österholm grun-
dade han år 1961 i Helsingfors. 
Till Grankulla flyttade han fem 
år senare och grundade buti-

I oktober firade syskonen Jorma Österholm och Tette Finnberg uraffärens 50-årsjubileum och Jormas 65-årsdag. Om några veckor har de igen orsak att höja en skål för 
familjeföretaget Grankulla Ur och Guld. Då tilldelas syskonen hederstiteln Årets Grankullabo.

ken Kauniaisten Kello ja Kulta- 
Grankulla Ur och Guld.

Syskonen 
För Jorma Österholm kändes 
det naturligt att efter två år i 
handelsskola och fullgjord värn-
plikt fortsätta i familjeföretaget. 
Allt han behövde veta och kunna 
lärde han sig av fadern som var 
både urmakare och guldsmed. 

– Själv ville jag inte gå i ur-
makarskola, trots att jag blev 

uppmanad till det. Förutom 
fingerfärdighet, goda nerver och 
tålamod krävdes det intresse. Jag 
trivdes bättre med att prata med 
kunder och sälja över disk, säger 
Jorma Österholm, som valdes till 
Årets Företagare 2011. 

Systern Terttu (Tette) Finnberg 
gick en annan väg. Hon gifte sig, 
flyttade till Sverige, återvände 
och öppnade så småningom 
guldsmedsaffären Kehäkulta 
vid Esbotorg. I dag jobbar hon 
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Årets Grankullabo

2005  Kultursekreterare Clara Palmgren
2006  Professor Paavo Castrén
2007  Lektor Ruth (Pippi) Collander
2008  Rektor Irma Rauhala
2009  Brandchef Silvio Hjelt
2010  Diakonissan Arla Nykvist
2011  -
2012  Konstnärerna Irmeli och Yrjö Kukkapuro
2013  Musikerna Pasi Hiihtola och Peik Stenberg (Sås & Kopp)
2014  Musiklärare Inge-Britt Sandström
2015  Stadsdirektör Torsten Widén
2016  Jorma Österholm och Tette Finnberg

Du vill prata svenska.
Du uppskattar trygg miljö.

Du gillar trevligt vardagsprogram.

Kom då till oss på Hagaro Pensionärshem
Norra Haga, Helsingfors

Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss!

 Carola Aspholm-Backman, verksamhetsledare
tel. 050 572 4216

 anträff bar vardagar kl. 9-15
www.hagaro.net

PensionärPensionär

Ta kontakt, så ser vi till att du kan fira
en bekymmersfri vinter!
Bekanta dig med våra försäkringar på
www.folksam.fi

Trygghet 
för mörka 

kvällar

tillsammans med brodern i famil-
jeföretaget, som i folkmun fått 
heta ”Grani ur och skur”.

– Vi är tre anställda, två per-
soner är alltid på plats. Med 
tillräckligt många kunder lever 
och mår butiken bra. Det beror 
också på att vi gör många små 
reparationer själva. Större repa-
rationer skickar vi till en pålitlig 
guldsmedsaffär i Helsingfors. En 
firma som vi samarbetat med i 
många år.

När klockan stannar och det 
behövs ett nytt batteri vet kun-
derna att i uraffären blir det ge-
nast gjort. Det tar inte många 
minuter.  

– Jag byter drygt 4 000 bat-
terier per år, säger Jorma Öst-
erholm.

Pensionsåren närmar sig
– Det finns ingen butik i Gran-
kulla med omnejd som har en 
bättre service än den här, säger 
Fiffi Ollberg som sticker sig in 
i affären för en pratstund. Kun-
derna vill ha tvåspråkig service, 
trevligt bemötande och ett gott 
urval av produkter. Här får man 
det och dessutom hittar man så-
dant som inte längre finns i andra 
guldsmedsaffärers urval.

– Utan våra stamkunder i Esbo 
och Grankulla skulle vi inte vara 
kvar här, säger Jorma Österholm. 

Kunderna har genom åren haft 
förtroende för oss och vi har 
litat på dem. 

Jorma Österholm har också 
haft personlig orsak att fira i 
höst. Dagen före firmans 50-års-
jubileum fyllde han 65, men gjor-
de inget nummer av det. Han har 
ingen tanke på att gå i pension.

– Fråga mig igen om tre år, så 
får vi se, säger han. Jag har job-
bat i butiken sedan unga år och 
har svårt att förstå att jag inte 
skulle fortsätta med det.

Väntar och ser
Uraffären står snart inför en ofri-
villig stängning när centrumbyg-
gandet inleds. När och hur är 
ännu oklart, men kanske nästa 
sommar. Byggnadsarbetet beräk-
nas ta tio månader i anspråk och 
under den tiden flyttar alla som 
har butiksutrymmen i den här 
delen av centrumhuset ut. 

– När vi flyttar in igen och 
kan öppna verksamheten på nytt 
hoppas jag kunna ändra lite på 
interiör och mängden försälj-
ningsartiklar, säger han.

Jorma Österholm och Tette 
Finnberg ser ändå med tillförsikt 
på framtiden. 

– Har vi klarat oss så här länge 
i branschen, kommer vi nog att 
klara oss i framtiden också, sä-
ger de.

 Har vi klarat oss så här 
länge i branschen, kommer 
vi nog att klara oss i  
framtiden också.

”
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TEXT CLARA PALMGREN, FM, PENSIONÄR OCH FÖR EVIGT INTRESSERAD AV VILLAKULTUREN OCH MÄNNISKORNA I GRANKULLA

Svaret är både ja och nej. Vi 
börjar med Ja.

Grankulla föddes som en 
villastad och borde få fortsätta 
som en sådan. Det är möjligt på 
många sätt. För det första skall 
det finnas ett intresse bland vil-
laägarna. De bör få stöd av kom-
mun och stat och de kan stöda 
varandra genom att till exempel 
bilda en förening. Så har skett i 
Grankulla.

Under vårvintern antecknades 
de första medlemmarna i den 
helt inofficiella föreningen. De 
samlades i maj  för en första 
diskussion hos familjen Paqvalén 
i Granagård, Kavallvägen 36. 
Alla såg föreningen som viktig, 
i synnerhet för den samverkan 
man hoppas på. Man vill gärna 
rådfråga om olika praktiska pro-
blem, kanske gemensamt  ordna 
arbete för en trädgårdsmästare, 
timmerman, målare osv. 

Följande möte ordnas antagli-
gen före julen. Till de praktiska 
hjälpidéerna kan läggas den so-
ciala samvaron som också för-
enar villaägarna. Det är som en 
av de äldre villaägarna sade ”det 
är en livsstil att ha en gammal 
trävilla och det känns skönt att 
vara flera”.

Dela upp villorna?
De gamla Grankullavillorna är 
inte överdrivet stora, inte som 
till exempel villorna i vänorten 
Danderyd utanför Stockholm. 
Där har man bland annat försökt 
hjälpa villaägarna med subven-
tioner om villorna kan delas upp 
i flera bostäder. Då får man också 
mera skattebetalare till orten. 
Tanken är bra men verkligheten i 
dag lär vara att villaägare nume-
ra gärna har stora rum omkring 
sig och inte vill se andra i huset 

eller  trädgården. I Grankulla 
har villor delats upp, till exempel 
Granagård i två bostäder inom 
familjen och i Klostret, Kavallvä-
gen 14  samsas fyra unga familjer 
om villan. Andra kanske följer 
men alltid ger inte arkitekturen 
möjligheter till dellösningar.

Vi andra Grankullabor känner 
stolthet över vackra och välhåll-
na villor, till och med tacksamhet 
att få bo i en villastad på riktigt. 
Och hoppas att villastaden och 
villorna får fortbestå – länge 
ännu. 

Finns det en garanti?
Om svaret på evighet här är Nej 
måste vi granska det ur många 
synvinklar. Hur länge orkar 
våra villaägare sköta sina vil-
lor? Många är redan pensionärer. 
Många har kanske inte yngre 
arvtagare att hoppas på. För-
säljning till yngre är inte heller 
en garanti. Finns det överhuvud 
taget en garanti bland privata 
ägare? 

Är möjligheten till slut ett be-
slut av kommunen att ta över 
ett helhetsansvar? Gör vi då de 
återstående villorna till delar av 
ett museum? Med vad skall de 
fyllas? Hur inverkar den förteck-
ning som Grankulla gjort över 
värdefulla villor – i praktiken?  
Hur långt vill skattebetalarna 
gå? Frågorna är många fler än 
vad som här räknas upp och 
bilden kan bli dyster.

Bildarkiv som imponerar
Grankulla har i dag ett relativt 
stort bildarkiv i Villa Junghans 
över villor ända från 1910-talet. 
Många har kompletterats med 
uppgifter om byggnadsår, första 
ägare mm som intresserar dagens 
värld. Bilderna har samlats in 

sedan 1970-talet fram till min 
pensionering i december 2001. 
Sedan har det varit stilla. 

Visst står jag fortfarande till 
tjänst med att ta emot besök 
under överenskomna tider men 
jag saknar en fortsättning på 
det som byggts upp. Materialet 
har använts i böcker om Gran-
kulla, i ett mycket stort antal 
föredrag och artiklar, historiker, 
utställningar osv. Intresset har 
varit stort och det minskar inte 
med åren. 

Det gläder att våra skolor 
ständigt vill ha hjälp med ar-
kivbilder och berättelser om 
hemstaden, just nu i Mäntymäki 
och Granhult där olika historie-
projekt är på gång. Där sår man 
frön i ett viktigt identitetsska-

Leif Slotte och Thomas Noreila reparerar denna höst en mindre vattenskada i Granagård. De lovor-
das av Micke Paqvalén för sitt sätt att jobba med en gammal villa. Granagård hör till de värdefullaste 
villorna i Grankulla, ritad av Eliel Saarinen. Den och trädgården är mycket välomskötta av familjen 
Paqvalén sedan 1909. 

pande. Var finns vi nu och vad 
fanns före oss? Jag har upplevt 
klasser där barnen dragit efter 
andan i häpnad hur till exempel 
Stationsvägen såg ut för hundra 
år sedan.

Också om villastaden fysiskt 
skulle försvinna finns det med 
andra ord ett arkivmaterial som 
visar ett förgånget där den lever.

Vi har ett ansvar!
Vi har ett ansvar där de tre vik-
tiga komponenterna består av 
grankullaborna, politikerna och 
tjänstemännen. Om Grankullas 
lokalhistoriska arkiv med bland 
annat tusentals fotografier har 
svårt att bli en del av tjänsteupp-
gifter måste staden kunna anlita 
sakkunnig hjälp i bestämda pe-

Är Grankulla för evigt 
en villastad?

Arkivet i Villa Junghans är öppet den första tisdagen i 
månaden kl 15-18 eller enligt önskemål (samma adress 
som ovan eller 040 7487808).

Vill du ansluta dig till villaföreningen (tvåspråkig) så  
meddela clara.palmgren@kolumbus.fi.  
Vi är redan 11 villor.

rioder. Kanske den kunde delas i 
vissa projekt med Esbo museum 
där man har personal och teknik 
– dessutom mycket som rör de 
båda städerna?

Dessa litet provokativa tankar 
lade jag fram den 7 september 
när Grankulla svenska kultur-
förening inledde sitt seminarium 
kring villakultur i stadshuset. 
Seminariet fortsatte en vecka 
senare med bland annat Panu 
Kailas kritik av fuktskador i 
trähus som inte andas. Kväl-
larna var välbesökta och flera 
av villaföreningens medlemmar 
syntes i mängden.  ”Mera sånt 
här” var önskemålet. Kanske den 
entusiasmen håller vår villastad 
levande länge ännu, kanske för 
evigt?

VILLAFÖRENINGEN

BILDARKIV
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FOTO CHRISTER NIKANDER

För snart femtio år sedan 
flyttade familjen Hagner in 
i den gula jugendvillan med 

mansardtak i sluttningen invid 
Södra Heikelvägen i Grankulla.

– Min hustru och jag var då i 
40-årsåldern, berättar Karl-Erik 
Hagner. Vi hade en romantisk 
dröm om ett stort hus på landet 
med trädgård, utrymme, luft och 
högt till tak. Ett hus som vi själva 
kunde renovera och underhålla.

Vi var båda arkitekter och 
hade tre döttrar i skolåldern, 
7–14 år. I Gäddvik bodde vi i ett 
modernt atriumhus nära stran-
den. Det var också bra, men det 
blev så småningom trångt om 
utrymme för fem personer. Hun-
darna krävde också mera plats. 
Dessutom låg havet öppet ända 
fram till jul, det blåste kallt och 
barnen blev ofta förkylda och 
sjuka. 

Min syster med familj bodde 
i Grankulla och vi visste att här 
var klimatet hälsosammare med 
bland annat skog och frodig 
grönska.

Hus till salu
– En dag såg jag en anspråkslös 
annons i Hufvudstadsbladet om 
ett hus som var till salu i Gran-
kulla, berättar Karl-Erik Hagner.

Vid vårt besök möttes vi av 
ett något nedgånget hus som 
skuggades av ett halvt dussin 

över tjugo meter höga granar. 
Tomten, som sträckte sig ner till 
Gallträsk, hade en egen strand 
och omfattade nästan 1,5 hek-
tar. Området runtomkring var 
obebyggt med undantag av ett 
par tre gamla villor på lämpligt 
avstånd. 

Förutom boningshuset fanns 
ett mindre hus på tomten, som 
nu är rivet, en stor förrådsbygg-
nad, garage och en väl tilltagen 
köksträdgård med äppelträd och 
ett stort skogsområde. 

– Min första tanke var att här 
vill jag bo, säger Marita Hagner, 
och ler stort.

Karl-Erik Hagner såg på huset 
med arkitektögon och konstate-
rade att planeringen hade gjorts 
av en duktig arkitekt och att alla 
material verkade durabla och bra 
och att inga allvarliga skador 
kunde konstateras. Arkitekten 
har förblivit okänd, men han 
eller hon kunde sin sak.

I dag är tomten delad, staden 
har exproprierat strandområdet 
och senare har två tomter sålts 
och bebyggts.

Historia
Huset byggdes för skräddar-
mästare William Branch räk-
ning åren 1909–1910. Därefter 
köpte ingenjör Viktor Anderzén 
villan och lät förstora den. Före-
tagaren Gustav Erik Molin ägde 
villan från år 1930 fram till dess 
Hagners köpte huset av släkten 
Molin 1969. 

– I dag är huset en av de villor 
i Grankulla som fortfarande är 
i originalskick, säger Karl-Erik 
Hagner. Det finns inte många 
hundraåringar som är så välpla-
nerade och så bekväma att bo i 
som det här. Det kan stå modell 
för vilket hus som helst. 

När vi flyttade in fanns det 
tio kakelugnar, en vedspis och 
oljebaserad centralvärme.

I dag har vi övergått till jord-
värme och luftvärmepump, men 
eldar fortfarande ibland i någon 

Den vackra jugendvillan i Grankulla har tillhört  
familjen Marita och Karl-Erik Hagner i nästan 50 år.

av kakelugnarna. Två av dem är 
planerade av arkitekterna Gesel-
lius-Lindgren-Saarinen.

– Hur skönt är det inte att sät-
ta sig i en bekväm stol med ett 
glas rödvin och njuta av värmen 
från kakelugnen, säger Karl-Erik 
Hagner. Han har grundligt stu-
derat kakelugnar och konstate-
rar att de utgör en väsentlig del 
av den trivsamma stämningen 
i huset.

Pietetsfull renovering
Renoveringen av huset gjordes 
pietetsfullt och grundligt. Alla 
elinstallationer förnyades, dito 
värme-  och vatteninstallationer-
na. Villan har sju rum, hall i övre 
och nedre våningen samt sanitets-
utrymmen och en källarvåning. 
Vardera bostadsvåningen omfat-
tar cirka 150 kvadratmeter yta. 

Men med två arkitekter i huset 
och med viss hjälp utifrån fick re-
noveringen ta den tid den krävde.

– Mycket har vi gjort själva, 
säger Hagner. 

Nästan alla ytor måste för-
nyas, med undantag av tapeterna 
i biblioteket som vi ville behålla. 
Väggarna har målats eller tapet-
serats. Golven var täckta av lino-
leummattor och under dem låg 
välbevarade trägolv. Mattorna 
var fastsatta med hundratals små 
spikar och de måste noggrant 
plockas bort för hand. I alla rum 

Här vill jag bo!

slipades och lackerades trägolven 
som är bra ännu i dag.

Alla fönster och dörrar är kvar 
i originalskick. 

De inre och yttre ytorna på 
huset har inte ändrats, inte heller 
rumsindelningen med undantag 
av köket med förråd, hembiträ-
dets rum och serveringsrum som 
fanns i källaren. 

En handdragen mathiss ingick 
i ordningen och den var speciellt 
populär hos barnen. Köket flyt-
tades upp och är en del av en 
stor matsal och TV-hörna. Vitva-
rorna placerades i ett före detta 
serveringsrum invid, men ändå 
nära till spis och arbetsbänk. 
Det gav också utrymme för ett 
hemvårdsrum med direkt utgång 
till tambur och källare.

Trappan ger motion
Trappan upp till övre våningen 
med fyra sovrum och arbetsrum 
är bekväm med breda och låga 
trappsteg. 

– Perfekt är för oss som går i 
trappan varje dag, tiotals gånger 
upp och ner, säger Marita Hag-
ner. Det håller oss igång och vi 
trivs med det.

– De öppet sammanhängande 
stora och ljusa utrymmena  med 
långa inre perspektiv ger en triv-
sam innermiljö, konstaterar Karl-
Erik Hagner. Samtidigt bevaras 
drag av jugendtidens ideal. 

 

 Min första 
tanke var 
att här vill 
jag bo.

”

– Vi trivs oförskämt  
bra här, säger Marita 
Hagner. Huset heter 
Villa Hemgård, men det 
är det ingen som  
kommer att tänka på. 
Vi har bott här i snart 
femtio år och närmar 
oss båda nittio, men vi 
flyttar ingenstans. Vi 
kommer att fortsätta att 
bo här så länge det går.
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– Min första orkidé fick jag som 
50-årsgåva, säger Kerstin Mei-
nander. Blomman, som var en 
alldeles ny erfarenhet för mig, 
blev starten på orkidésamlingen. 

I dag samsas drygt hundra 
plantor om utrymmet i Grankul-
lahemmet och på sommarstället 
i Kasnäs. Orkidéerna står tätt i 
dubbla plastkrukor på alla föns-
terbräden där ljuset är tillräckligt 
starkt. 

Mot norr står juvelorkidén 
(Ludisia discolor) och den så 
kallade venussko-orkidén (Pap-
hiopedilum hybrid ) med mörka 
färger och fläckiga blad. Juvelor-
kidén blommar alltid med små 
vita blommor i december lagom 
till jul. Mot söder samlas mera 
ljus- och värmekrävande arter. 

– De flesta av plantorna har 
hängt med i många år. Några är 
äldre än tio år, andra är av nyare 
datum. För mig  gäller det att inte 
köpa fler än det finns rum för på 
fönsterbrädet, säger Meinander  
och knipsar bort några torkade 
blomblad. 

– Det finns så många korsning-
ar eller hybrider att hålla reda 
på, men det sägs ändå att orki-
dékorsningarna är noggrannare 
bokförda än hästarnas stamtav-
lor. En hybrid är en växt som 
uppkommit när en odlare eller 
naturen själv korsbefruktat två 
olika arter med varandra. 

Dendrobium är en hybrid som 
är lättskött och blomvillig om 
man sköter den rätt. Vanda orki-
dén är en populär växt hos sam-
lare, bland annat kan en enda 
blomstängel blomma i över åtta 
veckor.

Gröna fingrar

En planta som trivs kan blomma 
större delen av året genom att 
nya blomknoppar bildas på den 
gamla stängeln. Så klipp inte 
bort stänglarna innan de torkat. 
Olika toner av violett är den 
övervägande färgen hos brudor-
kidéerna, men det finns också 
en mängd andra färger att välja 
mellan.

Ibland kan en planta få en 
sjukdom, och kan då i bästa fall 
kureras med lite kanel på bladen. 
Nya plantor får stå i karantän i 
ett tomt akvarium. Först när det 
visar sig att de inte bär på löss 
eller parasiter av något slag får 
de en plats på fönsterbrädet.

Kerstin Meinander har gröna 
fingrar, men hon har också stu-
derat botanik vid Helsingfors 
universitetet och tycker inte det 
är så märkvärdigt att just hon 
intresserar sig för orkidéer.

– Hösten är en bra tid för 
blomning, konstaterar hon. De 
orkidéer som stått på balkongen 
under sommaren får så småning-
om komma in i rumsvärmen. 
Då börjar de blomma. Plantor, 
som blev kvar på landet, väntar 
på hemtransport och ska helst 
inte flyttas förrän knopparna 
öppnat sig. Mellan oktober och 
mars kan plantorna behöva ex-
tra belysning, då får de hjälp av 
paraplylampor och värmemattor. 

De flesta av orkidéerna i sam-
lingen hör till gruppen Phala-
enopsis eller brudorkidé. Or-
kidén upptäcktes i tiderna av 
holländare som befann sig på en 
ögrupp i Indonesien. Eftersom 

Kerstin Meinander

Ålder: 72 år.

Familj: Änka, 3 barn, 9 barnbarn.

Jobb: Fd rektor för Åshöjdens grundskola.

Föreningsaktiv: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Helsingfors kvinnliga akademiker, 
Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla, Grankulla svenska pensionärer, Blomsterod-
lingens vänner.

Hobby: Trädgårdsarbete på sommaren, seniordans och körsång på vintern, resor, lit-
teratur.

Passion: Orkidéer. 

Orkidéer  
är växtvärldens juveler

Orkidéer hör hemma i tropiska kli-
mat, men klarar sig ändå fint i vår 
inomhusmiljö. Den vanligaste sorten 
är Phalaenopsis eller brudorkidé -  
en krukväxt bättre än sitt rykte.  
Brudorkidén är vacker, tålig, lätt-
skött och praktfull i sin blomning.

TEXT OCH FOTO EVA WÖRLUND

– Med rätt skötsel klarar sig plantorna länge, konstaterar Kerstin Meinander som odlat  orkidéer i över 
tjugo år.
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ORKIDÉFAMILJEN

• 120 miljoner år gammal

• växtvärldens största familj, Orchidaceae

• består av 25-30 000 vilda arter

• 970 släkten

• 37 arter i Finland

• ca 100 arter i Europa

• över 100 000 korsningar

• enda nyttoväxten är vaniljorkidén  
 ur vilken naturlig vanilj utvinns.

Orkidéer  
är växtvärldens juveler

den såg ut som en nattsvärmare 
(Phalaina), fick den namnet Pha-
laenopsis.

Arton plantor blommar på 
fönsterbrädet i Grankullahem-
met när hösten gör sitt intåg.

– De har klarat sommaren bra, 
tack vare god luftcirkulation och 
regelbunden bevattning. Visst 
har det blivit skräpigt här inne 
när fönstret stått på glänt, men 

plantorna har haft det bra, kon-
staterar hon. 

Keiki
Ibland bildas det småplantor på 
stänglarna, de kallas keiki. Keiki 
är ordet för barn på hawaiian-
ska.

Keikis kan också vara ett teck-
en på att moderplantan mår då-
ligt och försöker få en avkomma 

innan den dör. Det finns också 
vissa släkten som önskar stå 
lite svalare och när de odlas för 
varmt bildas det en keiki. Vissa 
arter och hybrider producerar 
helt enkelt flera plantor på detta 
sätt.

När keikisen har fått ett par 
blad och fyra rötter som är cirka 
3-4 cm långa är det dags att plan-
tera om den. Det som behövs för 

plantering är en genomskinlig 
plastkruka samt vitmossa.

– Börja med att nypa av plan-
tan från stängeln och lägg vit-
mossan runt rötterna, säger Mei-
nander. Stoppa sedan ner den i 
krukan.

Låt den torka upp lite lätt mel-
lan vattningarna och ställ den un-
der vintermånaderna så ljust som 
möjligt. Undvik vårsolen. Den ger 

brännskador. Låt den växa tills 
det blir riktigt trångt och då lyfter 
du den ur krukan med vitmossan 
kvar runt rötterna. Placera den 
i en större genomskinlig plast-
kruka, fyll på med vanlig orkidé-
kompost eller bark tills plantan 
sitter stadigt i krukan.

Nu har plantan fått nytt liv och 
med lite tålamod kommer den att 
blomma så småningom.

”Det sägs att orkidékorsningarna är 
noggrannare bokförda än hästarnas 
stamtavlor.”

Står tätt på fönsterbrädet. En del blommar i flera månader om miljön är god, 
men alla blommar inte samtidigt.

Tycke och smak. Trots att de alla påminner om varandra finns det 
brudorkidéer i olika storlekar och färgnyanser.

Phalaenopsis. Brudorkidén är en vacker och lättskött krukväxt.
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TEXT ANNA KORHONEN

Gallträsk Segelsällskap 
rf:s kommodor Johan 
Sundberg blev, som så 

många andra, aktiv i segelfören-
ingen genom sina barn. Även om 
han själv har seglingen i blodet 
sedan flera generationer betonar 
han att Gallträsk Segelsällskap 
vill göra seglingen till en hobby 
för var och en.  

– Föreningen, som håller till 
vid bryggan vid Gallträsk södra 
strand i Grankulla, grundades 
1982 av Grankullafamiljer för 
att väcka seglingsintresset hos 
barn i staden, berättar Johan. 
Föreningen har lyckats med sitt 
mål, till exempel de 30 platserna 
på seglareftis blir fyllda på några 
minuter. Grankullaföreningen 
har också sett till att det inte ska 
vara någon speciellt dyr hobby 
för barnen. Medlemsavgiften är 
30 euro per vuxen och 15 euro 
per junior per år. Man behöver 
ingen annan utrustning än varma 
kläder och eventuellt ombytes-
kläder. Föreningen bistår med 
segelfarkost och flytväst. 

Låg instegströskel
Barnen seglar med optimistjolle 
som är lämpad för barn från sju 
år och uppåt. Optimistjollarna 
är idealiska på det grunda Gall-

träsket där det oftast inte heller 
blåser så hårt. 

– Man brukar vara med i vår 
verksamhet i två till tre år och 
sedan övergå till någon annan 
förening om man tänker börja 
segla på allvar, säger kommodor 
Johan Sundberg. Fastän också 
Gallträsk Segelsällskap arrang-
erar klubbtävlingar ett par, tre 
gånger under höstar och vårar 
är det inga ”på blodigt allvar”-
tävlingar, utan alla som deltar får 
medalj, ler Johan. Instegströskeln 
ska alltså vara låg.   

Engagerar hela familjen

Gallträsk Segelsällskap har ett 
samarbete med Hem och Skola 
vid Granhultskolan där man er-
bjuder barn i årsklass 1–3 seglar-
eftis fyra eftermiddagar under en 
vecka. Det brukar ordnas 3–4 
sådana per säsong. 

– Gallträsk Segelsällskap är 
dock inte någon plats där för-
äldrar kan dumpa sina barn och 
sedan åka iväg, skrattar Johan, 
utan föreningen kräver att en 
vuxen per familj också engageras 

Segling för alla sinnen

och är medlem i föreningen. På 
det sättet blir det en hobby för 
hela familjen. Vid sällskapets 
vanliga måndagsseglingar finns 
alltid flera föräldrar på plats som 
hjälper till att rigga upp och rig-
ga av jollarna. 

– Ofta kommer även barnens 
kompisar med i verksamheten, 
så det råder en god kamratanda. 
Som nybörjare kan man segla 
med sin kompis i samma opti-
mistjolle. 

Segelföreningens tränare har 
ofta själva börjat i Gallträsk Se-
gelsällskap som barn. Flera av 
dem har senare kappseglat med 
optimistjolle både på EM- och 
VM-nivå och toppat den inhem-
ska rankingserien. 

Gallträsk Segelsällskap rf i Grankulla erbjuder stadens 
barn något värdefullt. En närliggande hobby som bjuder 
på otroliga upplevelser och som utvecklar många sin-
nen. Med sig behöver man endast varma kläder, gott 
humör och en familjemedlem. 

Medlemsavgiften täcker inte 
alla våra kostnader, säger Johan. 
Hamnen måste underhållas och 
jollarna behöver förnyas med 
jämna mellanrum och så ska 
olika avgifter betalas. Grankulla 
stad och flera stiftelser bidrar 
dock till att verksamheten i Gall-
träsk Segelsällskap ska gå runt. 

Bra hobby
I Gallträsk Segelsällskap seglar 
man inte bara utan lär sig också 
mycket annat som är nödvän-
digt att veta då man rör sig på 
sjön och i båt. Johan berättar 
att seglandet börjar på våren 
med kantringsövning i stadens 
simhall där man lär sig hur man 
går till väga om båten kantrar. 
Därefter städar man upp efter 
vintern och iståndsätter jollarna 
för segling. Seglingarna börjar 
alltid med en teoristund, som 
seglingsteknik och väjningsreg-
ler. I juli är det paus, men verk-
samheten fortsätter i augusti när 
barnen återvänder till skolan 
och flagghalning sker i slutet av 
september.

Rekommenderar Johan segling 
för alla?

– Visst, det här är en jättefin och 
värdefull hobby. Du lär dig att 
med hjälp av vinden ta dig från 
ett ställe till ett annat. Du ska titta 
på en boj och förstå hur du ska ta 
dig dit, kunna läsa vind och vågor 
samt beakta andra båtar, förstå 
dig på båt och segel för att kom-
ma fram. Ja det är inte så enkelt 
och många faktorer att beaktas, 
men en otrolig upplevelse som 
utvecklar många sinnen, avslutar 
Johan Sundberg. 

Opti Rallye-tävling på Gallträsk.
Foto: Johan Sundberg

Kommodor Johan Sundberg.
Foto: Catharina Gylling-Bärlund

Måndagssegling.
Foto: Johan Sundberg


