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Ansvarig utgivare: Södra Vallgrund byaråd rf.

SOMMARTORG vid
Sommaröhallen
Lördag 5.7 kl. 10-18

Kostnad: 5 euro/individuella, 15
euro/lag.
Servering
och
korvgrillning.

Hantverkare är på plats och visar
sina arbeten bl.a. silversmide,
smakprov ges på olika produkter,
Christel säljer nypotatis, rökt fisk
finns i begränsad mängd.

Skäridans
2.8.
i
Replot.
Ungdomsföreningarna i Skären
planerar gemensam dans i Replot
hamn på samma ställe som i fjol.
Beachvolley
ordnas
i
Sommarösund 9.8.2008. Mixade
fempersoners lag (3+2). Kostnad
15 euro/lag. Förhandsanmälan till
Maria Ström tfn 050-3687496.

Margot har lovat att ta dragspelet
med och ev. några vänner, hon
stämmer upp till allsång vid
11,12-tiden.
VÄLKOMMEN!
___________________________
JORDGUBBAR SÄLJES!

Replot skärgårds
hembygdsförening r.f 50 år
Jubileumsfest vid Granösunds
fiskeläge söndagen
den 27 juli 2008 kl 13.00.

Ring Björn Wistbacka 0408182295, Monica Öster 0505741121 eller hem 3440889.
___________________________
UFH INFORMERAR

I
programmet
medverkar:
Kom.dir.Rurik Ahlberg, som talar
om Världsarvet och Havets Hus,
Kaj-Erik
Pått
berättar
om
föreningen, Lisen Stolpe läser en
dikt som hon själv skrivit, Brages
folkdanslag och spelman Karl-Erik
Berg medverkar, Gertrud Ståhl
kåserar, spelmanslaget Smedarna
underhåller och hjälper till vid allsången. Förtjänsttecken kommer
att ut-delas och tillfälle för den
som vill säga något ges vid Ordet
fritt. Efter programmet serveras
laxsoppa och kaffe. Soppan kokas
av kända kockar från Norrskär.
Fritt inträde! Alla är välkomna!

Ni kommer väl ihåg
Sommarfesten 22.7.
Triathlon
ordnas
vid
Fort
Sommarö 24.7.2008 i grenarna
simning 50 m, cykling 6 km och
löpning 3 km. Klasser:
dam-herr-individuella, mixade lag
(även barn under 12 år). Start för
individuella kl. 18.00 och för lag
kl. 19.30.
Förhandsanmälan till Sanna Sund
tfn 050-5244935 eller på plats
från kl. 17.00.
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Hyran fastställdes till 0 (noll)
euro/år.
§14 Beatrice Hermundstad
anhåller om att få köpa den tomt
hon arrenderar på Kalvholmen.
Anhållan bifölls ej.
§15 Ingela Berg anhåller om att
få köpa den tomt hon arrenderar i
Sommarösund. Anhållan bifölls ej.
§16 Övriga ärenden.
Behovet av att tydligare fastställa
gränserna
för
samfällighetens
arrendetomter för undvikande av
oklarheter diskuterades.
Diskuterades Sveabryggan och de
båtar som ligger förtöjda där, ofta
för långa perioder, och som
hindrar andra att tillfälligt göra
an. Det bör göras klart för alla att
Sveabryggan är till för t ex
lossning och lastning och ej en
permanent förtöjningsplats.
___________________________

NYINFLYTTADE
Den här texten finns bara
publicerad i tidningens pappersversion,
enligt
familjens
önskemål.
Vi hälsar de nya byborna
varmt välkomna och hoppas
att de skall trivas i byn!

PROTOKOLL UTDRAG

Utdrag ur protokollet fört vid
Södra Vallgrund Samfällighets
ordinarie delägarstämma 18.4.08.
§7 Anhållan om 150 € i bidrag till
målarfärg
för
Mangeloch
spruthuset
i
Sommarösund.
Anhållan bifölls.
§8 Reijo Ruotsala anhåller om
båtplats i Sommarösund. Anhållan
bifölls.
§9 Jan-Christer Eriksson anhåller
om båtplats i Sommarösund.
Anhållan bifölls.
§10 Henrik Snygg anhåller om att
få överta Ernst Snyggs hamnplats
i Sommarösund. Anhållan bifölls.
§11 John Snygg anhåller om att
få
överta
Ernst
Snyggs
båthusplats
i
Sommarösund.
Anhållan bifölls.
§12 Caroline och Tine Lund
anhåller om att få överta John
Lunds båtplatser vid Kalvholmen
samt utföra grävningsarbete vid
dessa. Anhållan bifölls.

AKTIA STIFTELSEN
Aktiastiftelsen i Vallgrund hade
sitt
årliga
delegationsmöte
16.5.2008 och beslutade då att ge
bidrag till olika föreningar enligt
nedanstående förteckning. Totalt
fick stiftelsen in 27 ansökningar,
tyvärr kunde dock inte alla
beviljas bidrag.
Korsholms 4H för verksamhet i
Skärgården 200,-. Folkhälsan i
Replot r.f. 800,-. FRK Replot avd.
600,-. Södra Vallgrund Byaråd för
lekpark vid simstranden 2400,.
Understödsföreningen vid Södra
Vallgrund
skola
1500,-.
Söderuddens hem och skola
1100,-. Söderuddens hem och
skola, vävgruppen 200,-. Replot
frivilliga
brandkår
för
ungdomsverksamhet
800,-.
Söderuddens
skola
200,.
Föräldraföreningen Replot skola

§13 Södra Vallgrund byaråd rf.
anhåller om att få hyra byggnaderna
vid
simstranden
i
Sommarösund. Anhållan bifölls.
Hyrestagaren bör sköta underhåll,
försäkringar och fastighetsskatt.
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800,-.
Replot
Skärgårds
hembygdsförening
r.f.
för
Svennas
stuga
2000,-.
UF
Havsbandet r.f. 700,-. Norra
Vallgrund UF 1000,-. Föreningen
Skräddar-Antas
stuga
Norra
Vallgrund 2400,-. Distriktsfören.
Vasa svenska synskadade 200,-.
Skärgårdens
Musikskola
r.f.
1000,-. Norra Vallgrund hem och
skola 1100,-.
Sponsoravtal: Lågstadieskolornas
stafettdag
159,72
Österb.
svenska
nämndemannaförening
100,-.
SÖU,
ÖP:s
virtuella
lokalredaktion
174,24.
Vasa
Nation vid Helsingfors universitet
58,08. Räddningshelikoptern Pete
388,-.
Cykelhjälmar
till
alla
skolelever i skärgården i åk 1
hösten –08 ca 500,Sammanlagt 18380 euro.
___________________________

Skolbarnen tackar alla sponsorer
som hjälpte oss att hjälpa!
___________________________

SKOLDAG VID GRANÖSUND
Vi
vill
också
tacka
Hembygdsföreningen för en lyckade
dag vid Granösunds fiskeläge. Där
fick alla elever från Söderuddens
skola, Norra Vallgrund skola och
Södra Vallgrund skola bl.a. lära
sig hyvla pärtor, spika pärttak och
binda nät. Många hantverkare
ställde upp och bjöd på sitt
kunnande
och
sina
positiva
personligheter.
Det
blev
en
minnesrik dag!
Trevlig sommar önskar elever och
personal vid Södra Vallgrund
skola!
___________________________

UNICEF RUNDAN
BYARÅDETS BÖCKER
Unicef Rundan är ett stort projekt
som skolor runt om i Finland
deltar i. Alla pengar som samlas
in går till Unicef och därifrån
vidare till barnen i Laos.

Med åren har Södra Vallgrund
Byaråd fått en hel del böcker som
gåva
av
privatpersoner,
föreningar och företag. Tillsvidare
uppbevaras dessa i arkivet men
kan utlånas åt intresserade.
Åtminstone är det bra att känna
till att de finns. Därför publiceras
en lista på böckerna. Här kan vi
passa på att uppmana byborna att
använda sig av sina kontakter.
Har du kontakter till föreningar
eller företag som gett eller ger ut
en historik? Begär ett exemplar.
Byarådet tar gärna emot böcker
och skrifter av historiskt intresse.

En dag i maj ordnade Södra
Vallgrund skola en Unicef Runda i
skolskogen i "Lillmosan". Eleverna
samlade sponsorer bland anhöriga
eller grannar. Många privatpersoner, men även Ungdomsföreningen och Byarådet, ställde
upp med sponsorpengar.
Under två lektioners tid gick eller
sprang barnen en runda på 1km.
Tillsammans blev det 246 km.
Sedan återstod insamlingen av
pengar. När vi nu räknat ihop alla
slantar blev det hela 1123 euro.

Bok (Erhållits som gåva av, årtal)
- Med mänskliga mått (AktiaVallgrund, 2007)
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- I förbund med havet (Björkö
Hembygdsforskare, 1997)
- Replotbrons socioekonomiska
effekter (Österbottens förbund,
2000)
Bygdeå
sockens
historia
(Robertsfors kommun, 1998)
- Robertsfors album (Robertsfors
kommun, 1998)
Historien
om
Robertsfors
(Robertsfors kommun, 1998)
- Bygdeå o Nysträ socknars
skolhistoria (Robertsfors kommun,
1998)
- I ofredens spår (Robertsfors
kommun, 1998)
-Rus-projektet (Fredrik Koivusalo,
1996)
- Morneis på Östergård (Bjarne
Berg, 1996)
Byns
näringspolitik
(Studieförbundet, 1991)
- Replotbron (Replot skärgårds
hembygds-förening, 1998)
- Pengar är inte allt (Kvevlax
Sparbank, 1999)
Levande
kustbygd
(Kvarkenrådet, 1998)
- Vår hembygd, Korsholm (köpt
av Byarådet, 2005)
Sångarna
på
fortet;
videokassett, Vasa sång- och
musikförbund, 2004)
- Backspegeln, framtidsperspektiv
(Kvarken-rådet, 1998)
Fäbodliv
i
Malax
(Malax
museiförening, 1993)
- Gammelbyjin i Petalax (Malax
musei-förening, 1993)
Bondens
år
(Malax
museiförening, 1985)
- Storsjön (Malax museiförening,
1992)
- Hammaren och städet (Malax
musei-förening, 1990)
Släkt
och
bygd
nr
27
(Släktforskar-föreningen
i
Jakobstad, 1983)

Släkt
och
bygd
nr
28
(Släktforskar-föreningen
i
Jakobstad, 1984)
Släkt
och
bygd
nr
34
(Släktforskar-föreningen
i
Jakobstad, 1990)
Släkt
och
bygd
nr
35
(Släktforskar-föreningen
i
Jakobstad, 1991)
Släkt
och
bygd
nr
36
(Släktforskar-föreningen
i
Jakobstad, 1992)
- S V Handelslag 90 år (Södra
Vallgrund Handelslag)
Börje Anderson
__________________________
90-ÅRINGAR I BYN
I
en
studie
över
hur
åldersstrukturen i vår by har
förändrats kan man förundras
över
en
häpnadsväckande
utveckling. Under en tidsrymd
från
1934,
när
Johannes
Sundqvist avled som 94-åring
fram till årsskiftet 2007-2008 har
det i byn funnits sammanlagt 37
st 90-åringar.
Sammanställningen har gjorts
kalenderårsvis vilket betyder att
personen i fråga fyllde – eller
skulle ha fyllt den angivna åldern
på året i fråga.
Genom
att
studera
tablån
kommer man fram till flera
intressanta resultat.
Trots att 90-åringarna fördelar sig
över hela byn, - från Robertas
skatan till Antis på Hålman, från
Snickaris till Båckgrånn, från
Kärras till Klåbbis, så finns
flertalet ändå mitt i byn.
På en sträcka om ca 100 meter
från Handlaris till Kallis har det
fötts eller varit bosatta 9 st 90åringar. Sigurd Vestergård (95)
föddes
granne
med
Frans
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Vestergård (90) vid Skräddaris,
där även hans svägerska Olga
(98) har bott. Hos grannen Vester
(Kallis) – blev Milda (94). Beda
föddes 1914-, och Ragnar 1917-.
Tvärs över vägen vid Sexis föddes
Edit Lindberg (Ståhl) 1908- och
John
1916-.
Vid
grannen
Svarvaris blev Agda Vikström
(92).
Om nu födelseplatsen förmodligen
har varit en ren tillfällighet kan
man ändå tro att släktskap och
gemensamma gener kan ha en
avgörande roll för den höga
åldern. Vi har, som nämnts, tre
syskon vid Kallis. Därtill tre 90åriga syskon vid Kåschskat, Olga
Vestergård
(98),
Georg
Vesterlund (90) och Signe Nyback
(93), samt två syskon vid Kärras
– Ernst Snygg (95) och Signe
Ferm (92), samt vid Sexis Edit
Lindberg 1908- och John Ståhl
1916-.
Genernas
betydelse
framhävs
ytterligare
av
att
Johannes Sundqvist (94) var
farfar åt syskonen Elisabeth
Asplund (97) och Olga Sundqvist
(96).
Att vi dessutom har 5 st. gifta par
där
bägge
uppnått
den
aktningsvärda åldern är även det
noterbart. Norrgård Vendla 90 och
Jonas 92 - Nylund Alina 96 och
Robert 95 - Sid Ellen 95 och Emil
94 - Vestergård Milda 94 och
Frans 90 - Stolpe Elof 90 och
Beda född 1914-.

Nyberg 1878-1968 (90) – Vendla
Norrgård 1879-1970 (91) – Jonas
Norrgård 1880-1972 (92) – Emil
Vestergård 1892-1983 (91) –
Alina Nylund 1888-1984 (96) –
Robert Nylund 1894-1989 (95) –
Frans Vestergård 1899-1989 (90)
– Maria Vikström 1897-1991 (94)
– Signe Ferm 1900-1992 (92) –
Hilma Adelina Östergård 19001992 (92) – Hulda Haga 19011994 (93) – Sigurd Vestergård
1900-1995
(95)
–
Elisabeth
Asplund 1899-1996 (97) – Olga
Vestergård 1900-1996 (98) –
Signe Sid 1901-1996 (95) – Signe
Nyback 1904-1997 (93) – Elsa
Ström 1901-1998 (97) – Sigurd
Lund 1906-1999 (93) – Olga
Sundqvist 1903-1999 (96) – Emil
Sid 1905-1999 (94) – Ellen Sid
1905-2000 (95) – Elof Stolpe
1909-1990 (90) – Bertel Appel
1908-2001 (93) – Ernst Snygg
1906-2001
(95)
–
Georg
Vesterlund 1912-2002 (90) –
Milda Backman 1912-2002 (90) –
Agda Vikström 1912-2004 (92) –
Ingrid Ström 1912-2005 (93) –
Milda Vestergård 1912-2005 (94)
– Alvar Lindberg 1915-12.4.2008
(93).
Edit Lindberg 1908-, Beda Stolpe
1914-, John Ståhl 1916-, Ragnar
Vester 1917-, Sanni Ståhl 1917-.
Sammanlagt 37 st 90-åringar.
Från Johannes Sundqvist och 50
år framåt hade vi endast 7 st 90åringar
och
från
1984
till
ingången av år 2008 hade vi
således 30 st.

Förteckning över 90-åringar i byn
under tiden 1934 – 1.1.2008.
Förteckningen är kalendervis och
omfattar
de
personer
som
uppnådde eller skulle ha uppnått
den angivna åldern.

Eventuella
anmärkningar
riktas till undertecknad.

Johannes
Sundqvist
”Suand
janne” 1840-1934 (94) – Karl
Stolpe 1855-1945 (90) – Amanda

bör

Lars-Ola Berg
__________________________________
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TACK

Jag vill skicka rosor till Jenny
Lund som har lett små flickorna
och pojkarna i dans i Musikskolan
nu våren 2008.
Vi fick se jättefina förevisningar
på Musikskolans vårfest 4.5.
Jag hoppas att du fortsätter med
dans på hösten i Musikskolan.
Hanna Panttila
_________________________
Ett stort tack till Börje för hans
arbete. Ni som fortsätter arbetet
med Söderbybladet önskar jag
lyckatill. Detta är för mig ett fint
sätt att hålla mig informerad
om vad som händer i byn.
Med
vänlig
hälsning
Hans
Johannesdal, Karlstad Sverige
___________________________
VÄNLIGEN KOLLA ATT
BLADET DU FÅTT DENNA GÅNG
HAR 6 SIDOR!
__________________________
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander (redaktör)
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander@netikka.fi
Minna Aro (layout)
e-post: maro@abo.fi
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