
Ramnäs föräldraförening är en stark 
drivkraft i samhället.

– Vi har kul ihop och vill göra lite 
extra för samhället, säger Susanne Sö-
dergren, föreningens ordförande.
Nästa år fi rar Ramnäsfestivalen 10-års 
jubileum. Med langos och allt annat 
som hör till.

Ryktet om Ramnäsfestivalens storhet har 
spridit sig med åren. Idag söker sig allt fl er 
Ramnäsbor i exil hem till sista helgen i 
augusti för att träffa gamla vänner och släk-
tingar. Ramnäsfestivalen har blivit något av 
en hemvändardag. Dessutom kommer väst-
manlänningar från alla landskapets hörn till 
Ramnäs denna lördag.

– De fl esta tror inte att det är så mycket folk 
som det verkligen är. Alla tycker det är roligt, 
inte minst barnen. Själv tycker jag det är kul 
att se alla människor som träffas i stugorna, 
många kanske inte har sett varandra på fl era 
år.

Inte ångrat fl ytten från stan
Susanne med man och två små barn fl yttade 
från Västerås och in i huset i Ramnäs 1992 
för att erbjuda barnen en lugn och trygg upp-
växt. Idag har barnen hunnit bli 11, 16 och 18 
år gamla, men lämnar hemorten det gör hon 
inte.

– Vi sökte tryggheten, lugnet och gemen-
skapen som det mindre samhället kan ge. 
Dessutom är det alltid nära till naturen. Det 
har varit en bra uppväxtmiljö för mina barn 
och det är en trygghet att vi alla känner var-
andras barn och ser efter dem, även om inte 
ungdomarna uppskattar det alla gånger, skrat-
tar Susanne.

Tuula Nykvist är i botten norrlänning men 
känner sig med åren allt mer som Ramnäsbo.

– Jag har bott här sedan 1972, det är en bra 
plats att bo på. Numer är även min dotter en-
gagerad i de aktiviteter vi föräldrar hittar på.

Företagen sponsrar
Förutom Ramnäsfestivalen, som tar mycket 
tid och arbete, ordnar Ramnäs starka kvin-
nogemenskap (jo, det är nästan undantagslöst 
kvinnor som ligger bakom engagemanget) 
klädbytardagar, påsktåg, skoldiscon, natt-
vandringar och tomtens besök på Rävberget. 
Med mera.

– Utan bidrag från alla våra sponsorer till 
festivalen, i år hade vi närmare 80 stycken, 
hade detta inte varit möjligt. Även förenings-
livet, som är viktigt för orten, ställer upp för 
att göra Ramnäs till en gemytligare ort att bo 
på, säger Tuula. 

Ramnäs – värt en omväg
Stark föräldragemenskap bidrar till trygg uppväxtmiljö

Ramnäs föräldraförening har ett stort 

engagemang för sin hembygd och står bakom 

fl era aktiviteter under året. 

Bilderna är bland annat från den årliga 

Ramnäsfestivalen som 2006 tioårsjubilerar. 

Lite plock om vad som 
varit genom åren …

• Tivoli
• Langos
• Gemenskap
• Trollkarlar
• Ponnyridning
• Bollar i ån-tävling
• Lådbilsrally
• Stora scen på torget
• Gamla återseenden
• Maskerad
• Cocosbollsätning
• Lotterier
• Konserter
• Utnämningen av Årets  
  Ramnäsbo
• 30-tal knallar
• Gycklare
• Dans
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Vad är Ramnäsfestivalen?
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