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VÄLKOMMEN!   
TERVETULOA!

”Hej om tö ir från Esse å hej entå”! Varmt välkommen till Esse Elektro-Kraft 
Arena och Essemässan! Vi i arbetsgruppen är jättestolta över att nu ha rott 
i land den första Essemässan. Det som började med en idé under ett möte 
med föreningsaktiva och andra i byn en mörk januarikväll har nu utmyn-
nat i en dag fylld med aktiviteter i den här fantastiskt �na bollhallen. Med 
mässan vill vi ge alla duktiga aktörer som �nns i nejden en möjlighet att 
presentera sin verksamhet. Vi vill också skapa aktivitet i byn och hoppas 
på att mässan ska ge ringar på vattnet.

Kaikkea löytyy – lisää mahtuu! on Pedersören kunnan iskulause joka kuvaa 
hyvin myös Ähtävää. Täällä on hyvä asua. Kylältä löytyy monipuolisia 
palveluita, kulttuuri- ja liikuntatarjonta on runsasta ja luonto on aina 
lähellä. Ähtävä on nähtävä!

 
I hallen har vi idag över 70 utställare från hela nejden. Utställarna bjuder 
på allt från mat, lokala hantverk till byggtjänster och huspaket. Vi hoppas 
att du av vårt digra utbud ska hitta något som intresserar dej.

 
Marthorna serverar köttsoppa och ungdomsföreningen serverar ka�e 
med dopp. För barnen �nns det hoppborgar och på scenen kommer det 
att bjudas på program under hela dagen. Vi hoppas att du får en givande 
dag här i hallen och att den sköna känslan sitter i under hela hösten.

 
Arbetsgruppen för Essemässan

10:15 MÄSSÖPPNING

10:30 DICK ERICKSON

11:00 ERNA WESTERLUND 
         & MARTIN NYBACKA 

    11:30 INVIGNING AV BOULEPLANEN 
OCH UPPVISNINGSMATCH

12:00 DRESS LIKE MARIE

12:30 ALVA VIK & ELVIRA NYRÖNEN 

13:00 GLENN SUNDSTEDT

 13:30 JOEL SUNDKVIST

        14:00 JORMA LOVER 
AND THE OTHERS 
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BYGGA & BO

-B.I. Klemets
-Björndahl Fastighetsförmedling
-BorrEsset
-Daghemmet Sagoskogen, Museigrän-
dens förskola & Överesse skola
-Ena Golv & Tak
-Enjo, Mia Häggman-Lill
-Fastighets AB Esse Mejeri
-Finells Transport
-Granbacka & Wikman hyreslägenheter
-Johan Sjölind Ab
-Kungs Service Ab
-Kungskök
-Kvalitimber
-Pedersöre kommun
-Stopdigging
-TeriHus
-Varax
-West Elektriska Ab
-Wifotek

FRISKVÅRD & FRITID

-Add@t
-Barbro Sundqvist
-Bodysenz
-Esse Apotek
-Esse Fysio
-Esse välfärdsstation/Social- och 
hälsovårdsverket
-EssMa
-Fma E. Yliaho
-Horse-Ess
-Malins Medicinsk Fotvård
-M HandMade
-Nr1PetCare
-Rajby Massage
-Sonja Silander
-Stall Vestergård

MAT & MUSIK

-Elisabeth Hagström
-Finnberry.fi
-Fma Glenn Sundstedt
-Georg Mattbäck
-Mrs Bighill Singers
-Nymans Beställningsbageri
-Pepperssons
-Sursik elevföretagare
-Susann Lindfors

FÖRENINGAR

-Bennäs-Lövö Marthaförening
-Esse Baptistförsamling
-Esse Församling
-Esse Hembygdssällskap
-Esse Pensionärsförening
-Esse IK
-Esse Ås Sportfiskare rf
-Folkhälsan i Esse
-Lappfors Byaråd
-SFP i Esse
-Vitsjö Byahemsförening
-ÖSP Österbottens Svenska Producent-
förbund

HANTVERK & KLÄDER

-Birgitta Samulin
-Bjarne Backlund
-Brittas Garnkvarn
-Dress Like Marie
-Elisabeth Borgmästars
-Else Finnäs
-Gun Esselström
-Iris Finck
-Karl Mattfolk
-Kjellman & Co
-Ragni Pitkäranta
-Ulla Wik
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UTSTÄLLARE UTE
KIOSK

BRANDBIL

W
C

ÖNSKAD KÖRRIKTNING

HOPPBORG

BOULE-PLAN

ESSEVÄGEN

EEK-ARENA

ESSE GRAVGÅRD/KAPELLET
P

P

P-INVA

ESSE IK

SPORTPLANSVÄGEN

UTE

UTE



UTE

-Esse FBK
-Esslax
-Flinck Jordbyggnad
-Jesaja Sport
-M & S Entreprenad
-MW-Trading
-Södös Gräv & Transport

MATSERVERING
-Överesse Marthaförening

CAFÉ
-Överesse Uf

www.essemejeri.fi

BodySenZ

FLINCK
JORDBYGGNAD Ab Oy

Pedersöre 68830 Bäckby

Mia Häggman-Lill
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MARKSKRUVEN SOM 
ERSÄTTER BETONGPLINTEN

VI GÖR JOBBET! 
www.stopdigging.fi

Namnlöst-1   1 2019-08-23   08:16

Vi utför

TRÄDGÅRDSARBETEN
i hela Jakobstadsregionen!

Professionell 
• GRÄSKLIPPNING
• HÄCKKLIPPNING

• TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
• STUBBFRÄSNING

Suoritamme

PUUTARHAPALVELUITA
koko Pietarsaaren seudulla!

Ammattitaitoinen 
• RUOHONLEIKKUU
• AIDAN LEIKKUU

• PUUTARHANHOITO
• KANNON JYRSINTÄ

Ring och boka! Soita ja varaa! 06 7810 140 • info@kungsservice.fi

Skötselavtal 
för trädgård
Fråga mera om 

vårt Robot- 
klipparalternativ!

Puutarhan 
hoitosopimus
Kysy lisää Robotti-

leikkurivaihto- 
ehdosta!

Effektiv renhållning!
Tehokasta puhtaanpitoa!

För privatpersoner & företag
Sekä yksityisille että yrityksille

City Ranger 2250
Sopar och suger upp 
skräp, klipper gräs, 
röjer snö, sprider salt, 
sand eller grus på 
vintern.

Lakaisee ja imuroi, 
leikkaa ruohoa, 
poistaa lunta, levittää 
sepeliä, suolaa ja 
hiekkaa talvella.

nyhet! uutuus!


