
HEMLIGA RESAN 2017 

Vi Norrifråns "Hemliga resa" den 8 juni 2017 gick till sommarfagra Terjärv 

 

Nils-Anders Granvik fungerade som sakkunnig guide när ett 50-tal medlemmar från Vi Norrifrån 

bekantade sig med Terjärv. 

Pensionärsföreningen Vi Norrifråns hemliga resor är alltid populära. Det var också årets resa som den 

8 juni gick till det sommarfagra Terjärv. Bussen som reserverats för ändamålet fylldes på rekordtid 

och tidpunkten för resan visade sig vara den bästa tänkbara. Solen sken över bygden, resenärerna 

stortrivdes och njöt av det som de fick se och uppleva. 

Föreningens ordförande Ole Granholm som uppgjort reseprogrammet fungerade som reseledare 

med Nils-Anders Granvik som sakkunnig guide. Han steg på bussen vid Rani Plasts anläggningar i 

Bjölas där företagets administrativa direktör Ulrika Ahlbäck informerade om familjeföretaget och 

dess verksamhet. 

Hon berättade att Rani Plast sysselsätter tillsammans med husfabriken 370 personer i Terjärv. 

Företaget är ett av de ledande branschföretagen i Europa. Totalt har Rani-koncernen 1 000 anställda 

vid sina fabriker och försäljningskontor i Finland och utomlands.  

Det andra företaget som besöktes var Mini-Maid, också det ett familjeföretag. Företaget och dess 

verksamhet presenterades av Karl-Gustav Grahn som grundade företaget 1986. I dag har Mini-Maid 

som tillverkar papperstallrikar i olika storlekar vuxit till en betydande aktör på Europamarknaden. 

Råvaran är till stor del inhemsk och merparten av produktionen går på export. Företaget ger arbete 

åt ett 70-tal personer. 
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Terjärv är unikt eftersom företagen i kommundelen med 2 200 invånare erbjuder 500 

industriarbetsplatser. Detta är unikt i hela Finland och något som Karl-Gustav Grahn är stolt över och 

gärna lyfter fram när landsbygdens framtid diskuteras. 

Efter besöket på Rani Plast fortsatte färden genom Sandkulla bostadsområde till centrum och Brinkas 

där ny och gammal bosättning väckte beundran. Därefter stod Hästbacka och Kolam byar i tur. 

Gökbacka med Vitsjön glimmade till i solskenet. Backarna imponerade och färden via Sunabacka, 

Mittersvik, Klockars, Sågslamp och Bredbacka bjöd på omväxlande natur. 

Före lunchen hann resenärerna med en avstickare till Nabba som erbjuder en fantastisk utsikt över 

Heimsjön. Nabba som är en av de äldsta platserna i Terjärv drabbades hårt av emigrationen till 

Amerika, efter kriget stod Sverige i tur. På senare år har Nabba blivit ett populärt bostadsområde. 

Petasbacken är ett annat populärt bostadsområde med fin utsikt över Heimsjön. Samma gäller 

bosättningen i centrum. Överlag beundrade resenärerna de välskötta gårdarna, både äldre och 

yngre, samt gårdsplanerna. Före lunch fanns tid att besöka hembygdsgården och museibyggnaderna 

på området. Föreningens ordförande Göran Byskata informerade om verksamheten. 

Efter en uppskattad lunch på restaurang Marinas följde besöket på Mini-Maid, men innan det hann 

resesällskapet ta sig en titt på Näse och de välskötta gårdarna på Döfnäs. Sedan bar det av till 

Skomakars, Kaitås, Emas, Låtas och Högnabba där Pekkassjön gav Småböndersvägen en fin 

inramning. Stengärdesgårdarna på Kaitåsen, Kaitsjön och den vackra Emassjön som glimmade till 

mellan trädstammarna väckte beundran. 

Den trevliga Småböndersvägen med sina krökar, backar och mjuka kullar samt stengärdesgårdarna 

uppskattades. Vid Svartsjön fortsatte färden via Haltas, Kvärnbacka, Furu, Storbacka, genom 

centrum, Myndjels, Vistbacka samt till Nykis som är ett gränsområde mellan Vetil och Kronoby. En 

avstickare gjordes även till Manderbacka där vår chaufför fick visa sig på styva linan. Återfärden till 

centrum gjordes via Hackas och Kaitbacka. 

På grund av tidsbrist lämnade rutten Sandvik, Djupsjöbacka och Kortjärvi denna gång utanför. 

Eftermiddagskaffet i det nyrenoverade och tillbyggda församlingshemmet stod nämligen på 

programmet. Där väntade Siv Skullbacka med kaffepannan. I samband med kaffepausen berättade 

Nils-Anders Granvik om renoverings- och tillbyggnadsprojektet som kostat ca en miljon euro. 

Hemliga resan till Terjärv avslutades med besöket i kyrkan där kantor Ronny Borgmästars berättade 

om församlingen som i år fyller 350 år och olika kyrkobyggnader som stått på området sedan Terjärv 

blev kapellförsamling år 1667. Sång och orgelmusik fyllde kyrkorummet. När vi vandrade längs 

grusgången mot parkeringsplatsen konstaterade en av resenärerna: "Detta var en värdig avslutning 

på en mycket givande och innehållsrik dag". 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån tackar alla som var med på resan och alla som bidragit till att 

Hemliga resan till Terjärv blev en trevlig inledning till sommaren. Vi tackar vår guide Nils-Anders 

Granvik för god vägledning och Ulrika Ahlbäck, Karl-Gustav Grahn, Göran Byskata och Ronny 

Borgmästars för sakkunnig information. 

Vi tackar också vår chaufför Rune Finnström som förde oss med säker hand längs krokiga vägar, i 

backar och finter. Till och med när det gällde att backa med en lång buss längs smala grusvägar och 

svänga på snäva ytor visade han sig vara helt fenomenal. 

Vi önskar alla en trevlig fortsättning på sommaren! 

Ole Granholm, ordförande 
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_______________________________________________________________________ 

Här följer en bildkavalkad från resan. 

        

I Rani Plasts nya 52 meter höga anläggning tillverkas världens bredaste lantbruksfilm. 

Investeringen uppgår till 16 miljoner euro. Företagets administrativa direktör Ulrika 

Ahlbäck (infälld överst till vänster) informerade om verksamheten. 

 

        

Mini-Maids grundare Karl-Gustav Grahn presenterar familjeföretaget som tillverkar papperstallrikar 

 i olika storlekar. Råvaran är till stor del inhemsk. Över 90 procent av produktionen går på export. 

Företaget som är i stark utveckling har ett 70-tal anställda. 
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Detta hus på Vekabacka byggde amerikaemigranterna bröderna Oskar och Gideon Holm. 

Numera är huset som renoverats i annans ägo. 

 

 

Nybyggt hus på Sandkulla som under senare år blivit ett populärt bostadsområde. 

 



HEMLIGA RESAN 2017 

 

Ulla-Britt och Olof Fors idylliska pensionärsbostad på Petasbacken med Heimsjön i bakgrunden. 

 

 

 

Håkan och Steve Manderbacka bekantar sig med sin fars hemgård som i slutet av 1950-talet flyttades 

från Småbönders. Numera fungerar byggnaden som Terjärv hembygdsgård. Föreningens ordförande 

Göran Byskata informerar om dagsläget. 
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Här ses en del av Bröderna Granbackas anläggningar i Granö by. Företaget ägs av Kenneth och Heliä 

Granbacka samt Kaj Granbacka. I Bjölasbacka finns en nybyggd ladugård med 170 mjölkkor. Totalt 

uppgår antalet mjölkkor, dikor, kalvar och slaktdjur till ca 700. Därtill finns sex hästar som 

fritidssysselsättning. 

 

 

 

Stilen på Per-Johan och Jaana Byströms gård och ekonomibyggnad i bakgrunden påminner om 

återvändande emigranters intryck från resan "over there". 
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Nils Strands och Pia Lindqvists gård på Sågslamp är en av de välskötta röda gårdarna med vita knutar. 

 

 

 

Pekkassjön i Högnabba med sin villabebyggelse i bakgrunden skapar inramning åt Småböndersvägen. 



HEMLIGA RESAN 2017 

 

Den för ett antal år sedan restaurerade Svartsjön i Småbönders är ett vackert blickfång. 

 

 

 

Leo Furus gård är en av de gamla välvårdade släktgårdarna i Småbönders. 
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Papperstallrikarna från Mini-Maid var populära och kommer säkert till användning under  

mysiga grillfester. 

 

 

Som avslutning på rundturen berättade kantor Ronny Borgmästars om Terjärv församling  

som i år firar 350 år samt dess kyrkobyggnader under de gångna åren. 
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Resenärerna samlade i solskenet framför Hembygdsgården i väntan på lunchen som avnjöts i den 

vackert belägna restaurang Marina´s vid Heimsjöns strand. 

 

________________________________________________________________ 


