
PORTRÄTT

Här är Östen

Namn: Östen Holmström
Ålder: 55
Född och uppvuxen: Långsjön,
Överklinten
Bor: Långsjön, Överklinten

Familj: hustru och tre barn
Gör: byggde bredband i tio år, har nu ett
husbestånd som han jobbar med
Aktuell: är på lördag, den 6 juni, med och
arrangerar Grunkor å mojänger i
Överklinten

Stort miljöintresse

Östens miljöintresse är stort och
tillsammans med hustru Elisabeth kämpar
han för att kärnkraftverket som ska
byggas på andra sidan Bottenviken inte

ska bli av.
– Det är upprörande att de tänker bygga i
Finland, när det faktiskt finns annan kraft
som är på väg in.

Publicerad idag kl 20.00

PORTRÄTT Östen Holmström i Långsjön, Överklinten, jobbar sedan 14–15 år

med arrangemanget Grunkor å mojänger. Årets upplaga äger rum på lördag.

Östen konstaterar stolt att detta är en av två saker som människor kopplar ihop

med Överklinten.

– Det är Grunkor å mojänger och så är det hästflotten som folk

känner till. Nu är det bara Grunkor å mojänger kvar.

Folk i bygden plockar fram gamla bilar, traktorer, redskap och

andra prylar som kan vara kul att visa upp.

– Vi stänger av vägen och fyller hela Överklinten, säger Östen

som tillsammans med Inge Lindström håller i arrangemanget.

Det blir en hemvändardag och vi försöker ha något nytt varje år

för de 2 000–2 500 som brukar komma och titta.

Han är hemlighetsfull när det gäller vad publiken kommer att

mötas av på lördag. På affischen kan man i alla fall läsa om

Burka Daredevils on their flying carpets, om uppvisning av

fallskärmshoppare, Rambling Ramblers på scenen och gospel i

kyrkan.

– Och så kommer ju Kebbe med gammbussen, säger Östen

och menar då bussen från 40-talet som har en släpvagn – stor

som en buss!

Grunkor å mojänger är en ideell verksamhet. Allt började när

Östen och några till tänkte på det intresse som finns för

veteranbilar och traktorer.

– Vi kunde väl samlas, var tanken, och redan första året kom

det en hel del folk.

Det är fascinerande att se om det ska komma några besökare.
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