
Minnesanteckningar Finskt samråd 8 september 2022. 
Närvarande: Samordnare Hanna Engvall, kommunchef Harry Lundin och 7 deltagare. 

Önskemål från våren 2022 
Från det sista samrådet i våras kom det fram en önskan att skriva och dokumentera om Sverigefinnarna i 
vår kommun. En bakgrund från vart man kommer ifrån och anledningen till varför man just hamnade 
här. Förslaget känns oerhört viktigt då Sverigefinnar är en stor del av vår kommuns framgång och 
identitet.  
Sverigefinsk kulturbastu; skulle det kunna vara genomförbart? Fler finska förvaltningskommuner har 
lyckats - varför inte Laxå kommun?  

Kommande Aktiviteter hösten 2022 
Tiveden Americana: finskt band Self Rising Flour.  
Fredag 9 september kl. 20.45 och lördag 10 september kl. 21.00 

Seniorfestivalveckan Laxå kommun. 

Måndag 3 oktober kl. 13-16 seniordag på Casselgården. Olika verksamheter finns representerade, 
allsång, föreläsningar, fika, mingel och lottdragning. Kostnad: 20kr.  
Fredag 7 oktober kl. 10 tipspromenad med stövelkastning i Kyrkparken. Fika och prisutdelning på 
Träffpunkt18. Gratis.  

 
Tankar och idéer om hur vi kan främja och skydda den finska kulturen och dess språk 
Vid detta samråd är kommunchef Harry Lundin med; han presenterar sig och berättar att även han är 
Sverigefinne då hans mamma kommer från Finland – han tycker att det är intressant att få vara med och 
lyssna till den Sverigefinska minoriteten och vad de har för tankar.  
Fick ett telefonsamtal av x att man önskar se en finsk teater. Den måste inte hållas i Laxå utan ev. Åka till 
Skövde, Lindesberg eller Örebro med buss? Fler personer på samrådet önskar detsamma. Det diskuteras 
vidare att man kan samarbeta med Svenska kyrkans finska grupp och eventuellt få låna deras buss. 
Hanna kontaktar Tero Brandt för att se över de möjligheterna.  
Man önskar även höra dragspelsmusik; förslag Casselgården en eftermiddag? Hanna ska kolla upp med 
andra samordnare i vårt län för att få tips om vem man kan boka.  
Diskussionen om att dokumentera Sverigefinnarna i vår kommun fortsätter, det krävs att många vill delta 
och vi får fundera vidare på det. Vi lyfter även frågan om kultur-bastu; en variant kan vara att hyra OK-
stugan med tillhörande bastu. Förslag att ha mer aktiviteter i samband med det t.ex. korvgrillning, lotteri 
och ponnyridning för att locka fler generationer – en aktivitet för hela familjen. 
Fler önskar ytterligare en föreläsning av Satu Bermell som vi tidigare lyssnat till. Många upplevde den 
finska föreläsningen som mycket värdefull. Hanna tar kontakt med henne. 
Vi diskuterar även språkkompetensen i äldreomsorgen; att det finns finskspråkig personal inom 
hemtjänsten men att den personalen kanske inte tillhör det område där det finska språket är ett behov. 
Hanna kontaktar Madelene Maxe för mer information. 
Finsk karaoke är något som önskas också, Hanna får ett telefonnummer till en person som hyr ut 
karaoketillbehör. 
 

Nästa finska samråd är torsdagen 3 november kl. 17 på Träffpunkt18.  
// Hanna Engvall 
Samordnare finskt förvaltningsområde Laxå Kommun. 


